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SUfubuIEI ZBOB 

8. seja 

(26. in 27. marca 1964) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsednik Tine Remškar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 
8. sejo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 
44. člena začasnega poslovnika našega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Marja Cerkovnik, inž. Ivica Kavčič 
in Miroslava Lavrenčjč. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za 8. sejo Republiškega zbora predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 7. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o poslovnem poročilu Zavarovalne skupnosti SR 

Slovenije za leto 1963; 
3. Obravnava in sklepanje o poslovnem poročilu Splošne gospodarske banke 

SR Slovenije za leto 1963 in o poslovnem poročilu Združenja komunalnih bank 
SR Slovenije za leto 1963; 

4. obravnava in sklepanje o poslovnem poročilu Gospodarske zbornice SR 
Slovenije za leto 1963; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o mestih, ki so razdeljena 
na občine in 

6. volitve in razrešitve sodnikov. 
Ali ima kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne 

javi se nihče.) Ker nima nihče spreminjevalnih predlogov, menim, da je predlog 
dnevnega reda sprejet. 

Obveščam zbor, da so na naše vabilo na današnji seji navzoči tudi predstav- 
niki okrajev, in sicer kot predstavnik okraja Ljubljana inž. Marko Bule, pred- 
sednik Skupščine okraja Ljubljana in Janez Nedog, predsednik okrajne gospo- 
darske zbornice; okraja Maribor inž. Marko Kržišnik, predsednik Skupščine 
okraja Maribor in okraja Koper inž. Slavko Gaberc, podpredsednik Skupščine 
okraja Koper. 

S tem prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 7. seje Repu- 
bliškega zbora ste prejeli. Ali ima kdo kakšne pripombe k zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) Ker nima nihče, ugotavljam, da je zapisnik 7. seje odobren. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavanje 
in sklepanje o poslovnem poročilu Zavarovalne skupnosti SR Slovenije za 
leto 1963. 

Poslovno poročilo Zavarovalne skupnosti za leto 1963 sta obravnavala odbor 
za družbeni plan in finance Republiškega zbora za družbeno nadzorstvo Skup- 
ščine SR Slovenije, ki sta dala skupno pismeno poročilo, ki je bilo poslancem 
dostavljeno. 

Izvršnemu svetu je bilo gradivo k tej točki dnevnega reda skupno z vabilom 
za sejo poslano na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora 
Skupščine. Izvršni svet je kot predstavnika k tej zadevi določil tovariša Janka 
Smoleta in Rika Jermana. 

Zavarovalna skupnost SR Slovenije je bila povabljena, da k tej točki dnev- 
nega reda pošlje svojega predstavnika. Kot svojega predstavnika je skupnost 
določila Edija Kržana, direktorja Zavarovalne skupnosti za Slovenijo in dr. 
Jožeta Bonclja, člana upravnega odbora Zavarovalne- skupnosti za SR Slovenijo. 

Začenjam razpravo. Besedo ima predsednik odbora za družbeni plan in fi- 
nance tovariš Miran Košmelj. 

Miran Košmelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Ob obravnavi po- 
slovnega poročila Zavarovalne skupnosti za SR Slovenijo za leto 1963 imamo 
priložnost, da nekaj več spregovorimo o problemih v našem zavarovalstvu. K 
podrobnejši obravnavi zavarovalstva nas sili tudi dejstvo, da so se" v zavaro- 
valstvu nakopičili nekateri problemi, katerih rešitev bo bistveno vplivala na 
nadaljnji razvoj zavarovalstva. Tudi dejstvo, da v pripravah za uskladitev ob- 
stoječega zakona o zavarovalnicah in zavarovalnih skupriostih z ustavo lahko 
opozorimo na nekatere neskladnosti, govori za širše obravnavanje problematike 
zavarovalstva. Ker poročilo skupščinskih odborov obširno obravnava vse naj- 
važnejše ugotovitve iz zavarovalne problematike, mi dovolite, da se v uvodni 
razpravi omejim samo na najbistvenejša vprašanja. 

Pomen zavarovalstva v narodnem gospodarstvu je očiten, saj zavarovalstvo 
v procesu reprodukcije nadomešča škode, ki nastajajo zaradi delovanja stihijskih 
dogodkov. Posameznemu državljanu pa zavarovanje varuje oziroma ohranja 
premoženje in življenjsko raven, kar koristno vpliva na narodno gospodarstvo 
kot celoto. Tako je razumljivo, da ima v razvitih in urejenih narodnih gospo- 
darstvih zavarovalstvo zelo pomembno vlogo; ta vloga je še toliko večja, ker 
zadostne in pravilno nalagane varnostne rezerve, ki jih zavarovalstvo mora 
ustvarjati zaradi izravnavanja nevarnosti, lahko koristno oplajajo gospodarstvo, 
iz katerega so zbrane. 

Če presojamo stanje zavarovalstva v Sloveniji iz teh vidikov, lahko ugoto- 
vimo, da je zlasti v zadnjih dveh letih zavarovalstvo v naši republiki doseglo 
določen napredek. To se kaže predvsem v naraščanju števila zavarovanj in po- 
večanju vnovčenih premij, ki so v preteklem letu dosegle 10 116 milijonov di- 
narjev, kar je za skoraj 18% več, kot v letu 1962. Te dosežke pa zmanjšuje 
dejstvo, da odpade po številu zavarovanj skoraj 91 % vseh zavarovanj na ob- 
vezna in samo 9 % na prostovoljna zavarovanja. To pomeni, da delovni kolektivi 
in posamezni državljani še niso dodobra spoznali vseh možnosti, ki jih lahko 
nudi zavarovalstvo za povečanje varnosti njihovega premoženja in življenj. 
Vzroki za neizkoriščene možnosti, ki jih nudijo prostovoljna zavarovanja, so 
deloma v slabi akvizicijski mreži naših zavarovalnic, deloma pa v tem, da 
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zavarovalstvo še ne posluje po gospodarskih načelih; večji razmah v nekaterih 
vrstah zavarovanj, zlasti v življenjskem in nezgodnem, pa močno ovirajo tudi 
inflacijski procesi. 

Vzrok, da zavarovalstvo še ne deluje po ekonomskih načelih, moramo iskati 
predvsem v dveh anomalijah, ki bremenita naše zavarovalstvo. To sta obstoječi 
sistem izravnavanja nevarnosti in prometni davek. 

Dejstvo, da obstoječi sistem izravnavanja nevarnosti izključuje zavaro- 
valnice in tudi republiške zavarovalne skupnosti od vsakršnega tveganja, ima 
za posledico, da zavarovalnica, kot osnovna enota zavarovalstva, ni ekonomsko 
zainteresirana na gospodarjenju s funkcionalnimi sredstvi zavarovanja. Zaradi 
tega, ker se zavarovalnicam avtomatsko pokrivajo primanjkljaji, če nastanejo 
v posameznih vrstah zavarovanj, in zaradi tega, ker obstoječi sistem cenikov 
v jugoslovanskem merilu še vedno odreja enotno višino zavarovalne režije, 
je namreč za zavarovalnico bistveno predvsem vprašanje upravljanja s poslovni- 
mi sredstvi, boljše ali slabše poslovanje s funkcionalnimi sredstvi zavarovalstva 
pa za zavarovalnico, kot nosilca zavarovanja, nima nobenih posledic. V takih 
pogojih lahko napravimo še zaključek, da naše zavarovalnice sploh niso zava- 
rovalnice v pravem pomenu besede, temveč so v bistvu le akvizicijske enote 
Jugoslovanske zavarovalne skupnosti. Ta izravnava vse nevarnosti in v ta 
namen centralizira vsa sredstva, ki bi po zavarovalnih principih morala pred- 
stavljati bodisi varnostne rezerve zavarovalnic, bodisi republiških zavarovalnih 
skupnosti in le v nujno potrebni višini varnostne rezerve Jugoslovanske zava- 
rovalne skupnosti. Poudariti moram, da so- bile take že intencije seda- 
njega zakona o zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih, vendar pa so 
ostale samo na papirju." Možnosti, da bi v sedanjem sistemu izrav- 
navanja nevarnosti vsaj deloma upoštevali tak pozavarovalni sistem in intencije 
omenjenega zakona, so v celoti odpadle že zaradi povečanega prometnega davka 
v letu 1962 in uvedbe sedanjega načina obračunavanja sredstev za pozavaro- 
vanje, ki sta odvzela zavarovalnicam vsako materialno možnost za oblikovanje 
varnostnih rezerv. Zavarovalne organizacije plačujejo poleg enake družbene 
akumulacije, kakršno plačujejo vse ostale gospodarske organizacije, še zvezni 
prometni davek. Po posameznih zavarovalnih skupinah je ta davek zelo različen 
in znaša od enega do 69 °/o od vplačanih zavarovalnih premij. Prometni davek 
se ne plačuje edino od življenjskega zavarovanja. V povprečju dosega prometni 
davek 25,1'% od bruto zavarovalnih premij. Tako visok in z gospodarskega 
kakor tudi z zavarovalnega vidika povsem neutemeljen prometni davek v pre- 
cejšnji meri spreminja pravo vsebino zavarovalstva in predstavlja dejansko 
dodatno obliko družbene akumulacije. S tem se zmanjšujejo zavarovalstvu kot 
dejavnosti možnosti za oblikovanje potrebnih varnostnih rezerv, zavarovalnicam 
pa so odvzete praktično vse možnosti, da bi vsaj delno same izravnavale del 
prevzetih nevarnosti. Poleg tega se zavarovalnicam zmanjšuje vsaka možnost 
za njihovo vključevanje v izravnavanje nevarnosti tudi z uveljavljenim načinom 
obračunavanja sredstev za pozavarovanje, ker jim Jugoslovanska zavarovalna 
skupnost konec koledarskega leta priznava tako imenovane prenosne premije 
in škodne rezerve samo knjigovodsko, ne pa tudi dejansko kot terjatve do zava- 
rovancev. Prenosne premije, ki pomenijo tisti đel vplačanih zavarovalnih premij, 
ki odpade na bodoče leto in škodne rezerve, ki pomenijo že ugotovljene, a iz 
določenih tehničnih razlogov v tekočem letu še neporavnane škode, morajo 
namreč zavarovalnice v svojem zaključnem računu sicer prikazati pod netočnim 
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imenom »terjatve« do zavarovancev, dejansko pa morajo ta sredstva odvesti 
Jugoslovanski zavarovalni skupnosti. To je tudi razlog, da pri zavarovalnicah 
nastajajo ob zaključnih računih primanjkljaji v funkcionalnih sredstvih; ti 
primanjkljaji so znašali konec 1963. leta v Sloveniji skupno 3471 milijonov 
dinarjev. Skupščine mnogih zavarovalnic pa tudi skupščini republiške in Jugo- 
slovanske zavarovalne skupnosti zato že drugo leto niso potrdile bilance funk- 
cionalnih sredstev. Naj omenim, da so skupščinski odbori v teku razprav mogli 
ugotoviti le to, da doslej noben državni niti bančni organ ni podvzel ničesar, 
da bi se zaključni računi sprejeli. 

Prometni daVek in anomalije v sistemu izravnavanja nevarnosti so poleg 
navedenih povod in vzrok še za vrsto drugih pojavov v sistemu zavarovanja, 
ki zavirajo uveljavitev ekonomskih načel v zavarovalstvu. Tako je na primer 
v organizaciji zavarovalstva uveljavljeno načelo, po katerem ima vsaka zava- 
rovalnica na svojem območju izključni monopol za vse zavarovalne posle. Za vse 
zavarovalnice v državi so predpisani enotni ceniki na osnovi tako imenovanih 
bruto premij, čeprav že obstoječi zakon predvideva sistem neto premij, kar 
pomeni, da bi se predpisovala samo višina funkcionalne premije, stroški za 
zavarovalno režijo pa bi morali biti pribitna postavka. Pomanjkanje medsebojne 
povezanosti poslovnih stroškov in funkcionalnih sredstev ima tudi za posledico 
neustrezno zanimanje zavarovalnic za zavarovalno preventivo, odsotnost var- 
nostnih rezerv v zavarovalnicah pa pušča še docela neobdelan problem naj- 
ustreznejše politike zavarovalnih naložb, ki v vseh naprednih gospodarstvih 
igrajo pomembno vlogo. 

Uvajanje novih vrst zavarovanj je mogoče dejansko samo v zveznem merilu, 
pri čemur pa često zavarovalno-ekonomski računi niso osnovno merilo pri odlo- 
čanju o uvedbi nove vrste zavarovanja. -Pretirana centralizacija onemogoča 
elastičnejšo in bolj gospodarno politiko pri likvidaciji množice manjših škod, 
kakor tudi hitrejše prilagajanje višine premij dejanskim škodnim razmeram 
v posameznih vrstah zavarovanj. V takih pogojih so odnosi med zavarovalni- 
cami, zavarovalno skupnostjo in Jugoslovansko zavarovalno skupnostjo še vse 
premalo poslovni, organizacija zavarovalne mreže pa še vse preveč pod vplivom 
formalno-pravnih kriterijev, ne pa zavarovalno-ekonomskih interesov. Neza- 
dostna materialna osnova in odsotnost ekonomskih načel v zavarovalstvu 
končno tudi ne dajejo upravljanju prave vsebine in razmaha. Očitno je torej, 
da je možno vse te in še vrsto drugih negativnih pojavov v zavarovalstvu odpra- 
viti samo s spremenjenimi pogledi na vlogo zavarovalstva v narodnem gospo- 
darstvu in temu ustreznimi spremembami v samem sistemu zavarovanja. 

Tovariši poslanci! Kljub navedenim objektivnim preprekam pa bi bilo zelo 
napačno iti mimo vrste subjektivnih slabosti, ki tudi preprečujejo hitrejši razvoj 
zavarovalstva. Primer odnosa do zavarovalne preventive gotovo spada v ta 
sklop slabosti, čeprav tudi tu delujejo že omenjene objektivne prepreke. Oči- 
vidno je, da na primer zavarovalnice po letu 1962, ko je prešla na njih odgo- 
vornost za preventivno dejavnost, opuščajo določene preventivne aktivnosti, ki 
so bile pred tem že bolj razvite. To zlasti velja za obseg in kvaliteto komisijskih 
preventivnih pregledov pa tudi za obseg sredstev, ki jih namenjajo zavaro- 
valnice za preventivno dejavnost iz poslovnih stroškov. Sorazmerno zelo majhno 
število visoko kvalificiranih zavarovalnih strokovnjakov prav gotovo ne more 
prispevati k hitremu povečanju števila prostovoljnih zavarovanj in kvaliteti 
zavarovalnih poslov pa tudi ne iskanju in predlaganju dovolj utemeljenih pred- 
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logov za najustreznejše rešitve in izboljšave v zavarovalnem sistemu. Zlasti je 
potrebna močna razširitev akvizicijske mreže, ki naj zagotovi večji obseg zava- 
rovanj. Pričakovane rešitve v sistemu zavarovanja bodo med drugim gotovo 
zahtevale določene spremembe v dosedanji mreži zavarovalnic, ki bodo v bodoče 
morale prevzeti povsem drugačne odgovornosti. Zato bi bilo zelo koristno, da 
občinske skupščine proučijo možnosti za oblikovanje močnejših zavarovalnic, 
ki bi bile po prehodu na ekonomska načela v zavarovalstvu tudi sposobne 
opravljati vse funkcije prave zavarovalnice. Temu ustrezno naj bi se kolektivi 
vseh zavarovalnih organizacij močno angažirali in usposobili za prevzem večjih 
pravic in dolžnosti v upravljanju zato, da bi zagotovili uspešno zavarovalno 
politiko, kar najboljše gospodarjenje z vsemi sredstvi zavarovanja in oblikovanje 
takšnih notranjih odnosov, ki bodo sloneli na načelu dohodka in njegovi delitvi 
po delu. 

Tovarišice in tovariši poslanci! S temi uvodnimi mislimi sem skušal opozoriti 
na najbolj bistvene probleme v zavarovalstvu. Razprava bo posamezne probleme 
gotovo bolj osvetlila; zlasti bi bilo zelo koristno, če bi pokazali jasneje in točneje 
na vse tiste subjektivne slabosti, katerih odprava bi zavarovalstvo v Sloveniji 
kar najbolj pripravila na prevzem novih nalog. S predloženimi stališči, če jih 
Skupščina sprejme, lahko prispevamo pri urejanju glavnih problemov zava- 
rovalstva. 

Osnutek stališč je usklajen s pristojnim odborom Gospodarskega zbora in 
z Izvršnim svetom. 

Predsednik Tine Remškar: Osnutek stališč so poslanci dobili pismeno. 
Odbor za družbeni plan in finance naj spremlja razpravo in predlog stališč 
dopolni z mnenji in sugestijami, ki bodo predlagane. 

Kdo želi besedo? Prosim poslance, ki žele razpravljati, da se pismeno javijo. 
(K besedi še prijavi poslanec Ivan Gorenc.) 

Ivan Gorenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Volivci so me zadolžili, 
da iznesem pred Skupščino naslednji predlog: 

Ker smatramo, da ima zavarovalstvo značaj gospodarske dejavnosti, bi 
moralo v smislu dobrega gospodarjenja skrbeti tudi za preventivno službo. Zato 
predlagamo, da Zavarovalna skupnost prevzame celotno organizacijo, vodenje 
in vzdrževanje poklicne gasilske in reševalne službe. Zavarovalna skupnost bo 
hitro našla najbolj ekonomičen način preventive in tudi veliko laže vplivala na 
zmanjšanje škode. Poleg tega bi se s tem povečal obseg in zboljšala kvaliteta 
preventivnih pregledov, poklicna gasilska služba pa bi se lahko postavila na 
ekonomske osnove. 

Prosim, da Skupščina do tega predloga zavzame ustrezna stališča. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Stane Volk. 

Stane Volk: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bi želel 
spregovoriti nekaj besed o tistem delu poročila Zavarovalne skupnosti Slovenije 
za poslovno leto 1963, ki govori o razširitvi zavarovanja na nove vrste nevarnosti. 

Vemo, da je tendenca zavarovalstva v razvitejših državah ta, da vključuje 
vedno več rizikov, s čimer izpopolnjuje varstvo imovine in ljudi. Menim, da je 
takšna smer v izpopolnjevanju zavarovalstva še toliko bolj upravičena za naš 



Republiški zbor 

družbeni sistem. Iz dosedanjih praks in zakonodaje, ki ureja poslovanje in 
tehniko zavarovalstva, ugotavljam, da je pri nas še nerešeno vprašanje zava- 
rovanja za nekatere vrste elementarnih nesreč, ki imajo širši rizični značaj. 
Te vrste nesreč, čeprav bolj redko, povzročajo večjo ali manjšo gospodarsko 
škodo in ogrožajo varnost in življenja ljudi. Za take primere nesreč zavarovalna 
tehnika še nima urejene pozitivne zakonodaje. 

V svoji razpravi želim podčrtati problem odprave posledic, ki nastajajo 
zaradi potresov. Dosedaj je kot vemo, naša zavarovalna tehnika tak rizični 
moment izključevala, saj je obseg škode, ki nastane zaradi potresa, lahko tako 
velik, da ne bi zadostovala sredstva zavarovalne skupnosti za kritje celotne 
škode. Kljub temu pa menim, da bi morala biti zavarovalna skupnost eden 
izmed osnovnih činiteljev, ki bi moral prevzeti odgovornost za povračilo škode. 

Zelo nazoren primer za to mojo trditev je lanskoletni potres na litijski 
prelomnici. Od 19. maja do 20. novembra lani je bilo na tem območju 38 potresnih 
sunkov. Ocenjena škoda na družbenih objektih v Litiji znaša precej nad pol 
milijarde dinarjev. Skupno je bilo poškodovanih nad 500 raznih objektov. 
Zgraditi je bilo treba 50 novih nadomestnih stanovanj. Občina je začela takoj 
odpravljati posledice potresa, pri čemer sta s kreditnimi sredstvi sodelovala 
tudi okraj in republika. Tako je bilo mogoče zagotoviti najnujnejša sredstva za 
gradnjo novih nadomestnih stanovanj in sredstva ža najnujnejša popravila kot 
na primer popravila dimnikov, streh in tako dalje. 

Iz poročila Republiškega zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij je 
razvidno, da je materialna škoda dosti večja kot jo prikazuje sanacijski program, 
ki temelji na finančnih sredstvih. 

Republiška zavarovalna skupnost in zavarovalnica Bežigrad, ki posluje tudi 
za območje občine Litija, sta takoj po potresu ustanovili strokovne komisije, 
ki so ocenile škodo. Na podlagi teh cenitev bi zavarovalnica priznala odškod- 
nino v višini okoli 100 milijonov din. Ta odškodnina bi bila namenjena predvsem 
za delno sanacijo privatnih stanovanjskih zgradb, ki so izpadle iz občinskega 
sanacijskega programa zato, ker so bila vsa razpoložljiva sredstva namenjena za 
odpravo škode v družbenem sektorju. 

Občinska skupščina in republiška zavarovalna skupnost sta predlagali Iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da bi dosegel pri Zveznem Izvršnem 
svetu soglasje za sprostitev varnostne rezerve, iz katere naj bi se krila odškod- 
nina. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ta predlog poslal, vendar še do 
danes ni rešitve s strani Zveznega Izvršnega sveta. Tako je ostalo to vprašanje 
povsem nerešeno in odprto. Do sedaj je bivši DOZ nudil pomoč oziroma odobril 
sredstva iz svojih skladov za odpravo škode po potresu v Makarski, po prvem 
potresu v Ilirski Bistrici, v Bosni, Skopju in tako dalje. Primer v občinah Litija 
in Kamniku pa je prvi, ko zavarovalnica ni nudila nobene pomoči oziroma ni 
dala na razpolago svojih sredstev. Prizadeti občani zato vedno bolj sprašujejo, 
kako odpraviti nastalo škodo, oziroma zakaj se na primer pomoči Litiji ne 
obravnava enako kot se je to obravnavalo doslej v vseh podobnih primerih. 

Predlagam, da se temeljito prouči možnost razširitve zavarovanja tudi na 
tovrstne elementarne nesreče. Takšno razširitev zahtevajo občani Litije, verjetno 
pa bodo ta predlog podprli tudi občani Ilirske Bistrice, ki so po zadnjem 
potresu 18. t. m. v enaki situaciji kot smo v Litiji. Nadalje predlagam, da naša 
Skupščina preko Izvršnega sveta ponovno postavi pred Zvezni Izvršni svet 
zahtevo za pristanek, da se škoda poravna iz varnostnega sklada Jugoslovanske 
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zavarovalne skupnosti. V primeru, da bi bila intervencija Izvršnega sveta brez 
uspeha, pa predlagam, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejme soglasje 
oziroma odobri izplačilo pomoči iz skladov republiške zavarovalne skupnosti 
ali iz sklada za preventivne in represivne ukrepe ali pa iz kakšnih drugih virov, 
ker je kot vemo, sklad za preventivne in represivne ukrepe preskromen. Vse- 
kakor je treba to vprašanje, o katerem sem govoril, nujno rešiti, ker občinska 
skupščina Litija sama s svojimi sredstvi ni sposobna popraviti vse škode, ki 
jo je prizadel lanski potres. Na vprašanja, ki sem jih v tej zvezi postavil, bi želel 
dobiti od pristojnih organov tudi ustrezne odgovore. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Savo Sifrer. 

Savo Sifrer: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri proučevanju poslov- 
nega poročila Zavarovalne skupnosti Socialistične republike Slovenije za leto 
1963 sem se posebno zaustavil pri tistem delu, ki govori o soudeležbi zava- 
rovancev pri škodah in dovolite, da o tem vprašanju iznesem nekaj misli. 
Morda bi se načelno lahko postavilo vprašanje ali je soudeležba zavarovancev 
sploh v skladu z osnovnimi principi zavarovalništva. Ce namreč gledamo na 
zavarovalništvo kot na institucijo, ki ima prvenstveno nalogo, da zagotovi 
obnovo ali zamenjavo dobrine, uničene ali poškodovane zaradi škodnega do- 
godka, potem bi bilo logično pričakovati, da bo zavarovalnica pri polnem zava- 
rovanju v vsakem primeru povrnila dejansko škodo. Vendar so iz čisto prak- 
tičnih razlogov, ki so v skladu s splošnimi družbenimi interesi, v zvezi s tem 
pa tudi z interesi zavarovancev samih pri nekaterih vrstah zavarovanja potrebna 
odstopanja od tega osnovnega načela in sicer v glavnem zato, da bi se preprečila 
zavarovančeva malomarnost ali celo naklepna povzročitev oziroma povečanje 
škode, na drugi strani pa zato, da bi se prihranili zavarovalnici znatni režijski 
stroški, ki nastanejo pri obravnavanju posameznih škodnih primerov. 

Po približnih cenitvah stane zavarovalnico likvidacija enega škodnega pri- 
mera v povprečju 6 do 7000 dinarjev. Potemtakem res nima smisla vztrajati pri 
načelu popolnega povračila škode, kadar gre za bagatalne, majhne, gospodarsko 
nepomembne škode, ki zavarovance bistveno ne prizadenejo, zavarovalnici pa 
likvidacija takih primerov včasih povzroči celo večje režijske stroške, kot pa je 
škoda sama, zlasti še, ker morajo te stroške kriti zavarovanci sami v obliki 
višje premije. 

Poročilo zavarovalne skupnosti se zavzema posebno kolikor gre za zava- 
rovanje motornih vozil, za prehod od sedanjega sistema integralnih franšiz 
k sistemu odbitnih franšiz. Z drugimi besedami rečeno, po sedanjem sistemu 
zavarovalnica ne povrne škode, če je škoda nižja od v zavarovalnem pravilniku 
določenega zneska. Ce pa je škoda večja od tega zneska, jo zavarovalnica povrne 
v celoti, seveda, če so izpolnjeni tudi drugi pogoji za celotno povračilo škode. 
Po" novem sistemu, kakršen naj bi bil uveden po mnenju izraženem v poročilu, 
pa naj bi se v vsakem primesu odbil od zavarovalnine določen znesek oziroma 
odstotek. Na primer: zavarovancu nastane škoda na avtomobilu v višini 50 000 
dinarjev; po sedanjem sistemu integralne franšize se mu škoda povrne v celoti, 
ker je v obstoječem pravilniku integralna franšiza določena v višini 5000 di- 
narjev. V bodočem sistemu pa zavarovanec ne bi dobil zavarovalnine izplačane 
v celoti, temveč le zavarovalnino znižano za v bodočem pravilniku določen 
znesek ali določen odstotek. Pri tem nastane vprašanje, kateri od obeh sistemov 
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je pravičnejši in bolj v skladu z osnovnimi načeli zavarovalništva. Menim, da 
lahko ugotovimo, da ima vsak od obeh sistemov svoje dobre in svoje slabe 
strani, obema sistemoma pa je skupno, da so zavarovanci soudeleženi pri povra- 
čilu škode. 

Sedanja integralna franšiza, ki znaša pri kasko zavarovanju 5000 dinarjev, 
pri jamstvu pa samo 2000 dinarjev, verjetno ne dosega več tistega namena, 
zaradi katerega je bila uvedena, namreč zmanjšanja režijskih stroškov zaradi 
izpada majhnih škod, ker že pri najmanjši nezgodi redoma nastane večja škoda 
od 5000 dinarjev. Poleg tega ima ta sistem tudi veliko hibo, ki je v tem, da 
naravnost spodbuja zavarovanca, da se pri manjši poškodbi vozila na kakršen 
koli način pobriga, da bo škoda presegla znesek 5000 dinarjev, kajti le v tem 
primeru lahko računa na zavarovalnino. 

Očitno je, da bi bilo v takih primerih bolje, da sploh ne bi bila uvedena 
franšiza, ker bi bila škoda manjša. Pri tako nizki integralni franšizi je tudi težko 
oceniti ali je škoda nastala zaradi škodnega dogodka ali pa zaradi naklepnega 
ravnanja zavarovanca samega. 

Drugačna je situacija pri sistemu odbitne franšize, seveda, če je ta določena 
ne v relativnem, pač pa v absolutnem znesku. Tak sistem bolj stimulira zava- 
rovanca, da čuva svoje vozilo pred poškodbami, ker bo v vsakem škodnem 
primeru moral utrpeti del škode sam. Če je odbitna franšiza določena v abso- 
lutnem znesku, ima do višine tega zneska isti učinek kakor integralna franšiza. 
Uvedba odbitne franšize v razumno visokem absolutnem znesku bi bila zato 
neprimerno boljša od sedanjega sistema. Na ta način bi se pocenilo poslovanje 
zavarovalnine, ki bi se na eni strani osvobodila stroškov, ki nastanejo v zvezi 
z likvidacijo manjših škod, na drugi strani pa bi bilo prijavljenih škod manj 
zaradi večje zainteresiranosti zavarovancev. V tem primeru bi torej odbitna 
franšiza delovala preventivno. Vse to pa bi ugodno vplivalo na višino premije. 

Seveda pa bi bilo treba dopustiti tistim zavarovancem, ki menijo, da bi 
zaradi odbitne franšize bili prizadeti možnost, da se polno zavarujejo ne glede 
na odbitno franšizo, zato pa bi morali seveda plačati dopolnilno premijo. 

Morda bi bilo tudi koristno, da bi pristojni organi zavarovalne skupnosti 
razmislili o načinu določanja višine premije za zavarovanje motornih vozil. 
Premija je tesno povezana z rizikom in od njega odvisna. Čim večji bo rizik, 
torej čim večja bo nevarnost, ki preti zavarovanemu objektu, oziroma čim večja 
bo možnost, da nastopi ekonomsko škodljivi dogodek, tem višja bo premija. 
Pri kasko zavarovanju motornih vozil se premija po sedanjem sistemu izra- 
čunava na podlagi motorja pri osebnih avtomobilih, pri tovornjakih od nosilnosti 
vozila, pri ostalih motornih vozilih pa od vrste vozil. Dvomim, če so to res 
najbolj objektivni kriteriji za izračunavanje premije. Zavarovalni pogoji so 
lahko sicer res bolj poenostavljeni, če gre v zavarovalnem pogledu za nerazvito 
področje, toda motorizacija je pri nas dosegla že tako stopnjo razvoja, da zahteva 
bolj specificirane in mnogo bolj raznolike zavarovalne pogoje. Prav gobovo 
ni prav, da je premija za osebni avto Zastava 750 enaka premiji za drug osebni 
avto, ki ima sicer enako moč motorja, toda je mnogo bolj luksuzen in mnogo 
dražji. Prav tako ni prav, da je enaka zavarovalna premija za avto, ki je stalno 
v prometu in ki prevozi na desettisoče km na leto, kot za drug avto, ki se le 
redkokdaj uporablja in je torej možnost, da se poškoduje, neprimerno manjša. 
Obstoji cela vrsta kriterijev, ki so bolj objektivni od sedanjih na primer cena, 
vrednost vozila, starost in v zvezi s tem iztrošenost vozila, najvišja možna 
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hitrost, znamka vozila, število prevoženih km v določenem časovnem obdobju, 
namen za katerega se uporablja itd. Ob natančni analizi tega vprašanja bi se 
nedvomno pokazala potreba, da se spremeni sedanji način izračunavanja pre- 
mije v tej vrsti zavarovanja in premija določi bolj sorazmerno riziku, kot je 
to po sedanji ureditvi. 

Menim tudi, da bi bilo treba v tej vrsti zavarovanja realizarati načelo, iz- 
raženo v 90. členu zakona o zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih, po 
katerem se lahko premija poveča ali zmanjša zavarovancem, pri katerih je 
skupen znesek škod v primerjavi s skupnim zneskom funkcionalnih premij višji 
ali nižji od jugoslovanskega povprečja, če je to rezultat izvajanja ustreznih 
preventivnih ukrepov. Izvedba tega načela bi sicer v tehničnem pogledu pred- 
stavljala verjetno obremenitev v poslovanju zavarovalnic, ker bi bila zvezana 
z določenimi evidencami, preverjanji itd., toda te težave ob primerni notranji 
organizaciji niso nepremostljive. Take bonifikacije bi bile koristne tudi v tej 
vrsti zavarovanja ne le za zavarovance, marveč tudi za zavarovalnico, ker bi 
gotovo imele za posledico večjo pazljivost voznikov in opustitev prijavljanja 
manjših škod. Marsikateri zavarovanec namreč ne bi prijavil manjše škode,.če 
bi s tem izgubil pravico do nižje premije v naslednjih obdobjih. Bilo bi pa tudi 
v skladu z načelom'pravičnosti, da je skrben zavarovanec, ki pazi na svoje 
vozilo, tudi pri plačilu premije v ugodnejšem položaju od tistega, ki je stalen 
obiskovalec zavarovalnice. 

Iz navedenih razlogov posebno podpiram osnutek stališč pod točko 3 a in 
4 a, strinjam se pa v celoti tudi z drugimi stališči, navedenimi v osnutku. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Franc Klobučar. 

Franc Klobučar: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi o poro- 
čilu Zavarovalne skupnosti SR Slovenije za leto 1963 bi se omejil na pomen in 
vlogo ter na nekatera nerešena vprašanja življenjskega zavarovanja, ki je po 
mojem mnenju še najmanj obdelano in kjer obstojajo še precejšnje možnosti za 
razširitev zavarovanja. Sodim tudi, da sodi življenjsko zavarovanje med tiste 
vrste zavarovanj, ki je vredno večje pozornosti, ker bi izpopolnjeno in razširjeno 
lahko odigralo dokaj večjo vlogo od sedanje, tako do interesov samih zava- 
rovancev, kakor do širših družbenih interesov, zlasti interesov komunalnih 
oziroma širših družbeno-političnih skupnosti, pri katerih so posamezne zava- 
rovalnice. 

Če pogledamo razvoj življenjskega zavarovanja v Sloveniji vidimo, da se je 
od leta 1959 naprej stalno širilo, tako po številu zavarovancev, kot po višini 
zavarovalne vsote. Plačane premije za življenjsko zavarovanje so v letu 1959 
znašale nekaj nad 574 milijonov dinarjev, v letu 1963 pa že nekaj nad 1 mili- 
jardo 535 milijonov dinarjev. Skladno s tem pa so se v teh letih povečale tudi 
matematične rezerve življenjskega zavarovanja in sicer od milijarde 659 mili- 
jonov v letu 1959 na 4 milijarde 567 milijonov v letu 1963 ali za 169 '%>. Očitno 
je, da življenjsko zavarovanje akumulira znaten del narodnega dohodka. Ko- 
likor bomo življenjsko zavarovanje postavili na širšo osnovo in izkoristili Velike 
možnosti za nadaljnjo razrešitev, lahko postane ta del akumuliranega narodnega 
dohodka za naše gospodarstvo zelo pomemben. 

Podatki Zavarovalne skupnosti Socialistične republike Slovenije kažejo, da 
je bilo leta 1963 pri nas življenjsko zavarovanih 34% ljudi, ki prihajajo v 
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poštev za to zavarovanje. Ce primerjamo ta podatek z dosežki v naših ostalih 
republikah, vidimo, da tamkaj izkoriščajo največ do 13 Vo možnosti za realizacijo 
življenjskega zavarovanja, kar vsekakor kaže na sorazmeren uspeh, dosežen na 
področju življenjskega zavarovanja v naši republiki. Pri tem pa ne smemo osta- 
ti. Dejstvo je namreč, da je življenjsko zavarovanje kot oblika discipliniranega 
varčevanja v razvitejših državah neprimerno bolj razvito kot pri nas v Slove- 
niji, kar vsekakor kaže, da so tu pri nas še velike neizkoriščene možnosti za 
razvoj tega področja. To nam kažejo tudi podatki o gostoti življenjskega zava- 
rovanja, kjer je Jugoslavija skoraj na zadnjem mestu. Če bomo znali premostiti 
nekatere ovire ter izpopolniti organizacijo in propagando za razširitev tega po- 
sebnega načina varčevanja, bomo v prihodnje pri usklajevanju realne osebne 
potrošnje in družbenega standarda ob vse večjih likvidnih sredstvih potrošnika- 
zavarovanca brez dvoma lahko zajeli v življenjsko zavarovanje še neprimerno 
večje število občanov. 

Predvsem mislim, da bi pri razširjenju življenjskega zavarovanja moralo 
naše zavarovalništvo v večji meri osredotočiti svojo aktivnost na vzgojno in 
propagandno službo. Ta bi morala prikazovati življenjsko zavarovanje tudi kot 
najuspešnejšo obliko varčevanja, saj gre v tem primeru ne samo za prihranjeni 
znesek, temveč tudi za druge prednosti tistega, ki na ta način varčuje. Razen 
koristi, ki jih imajo od življenjskega zavarovanja sami zavarovanci, ima koristi 
tudi družbena skupnost, saj znatna sredstva matematične rezerve življenjskega 
zavarovanja predstavljajo zelo primerna sredstva za dolgoročno kreditiranje raz- 
voja komunalnega gospodarstva. Z razširitvijo odločanja samoupravnih organov 
zavarovalstva o dolgoročnih naložbah takšnih in podobnih prostih sredstev, ki 
so dejansko last zavarovancev, bi tudi okrepili potrebno prepletanje koristi in 
interesov posameznika in družbe. 

Močnejšo razširitev življenjskega zavarovanja so ovirali nekateri subjek- 
tivni in objektivni pojavi. Vsekakor je sigurno, da naraščanje cen in s tem 
v zvezi spreminjanje vrednosti dinarja ne pospešuje zainteresiranosti za živ- 
ljenjsko zavarovanje. Vlada negotovost glede vrednosti zavarovalne vsote ob 
njenem izplačilu, saj traja življenjsko zavarovanje najmanj 10 let, po drugi 
strani pa vpliva spreminjanje vrednosti dinarja tudi na režijske stroške samih 
zavarovalnic in povzroča nesorazmerje med dejansko in kalkulativno režijo. 
Te zavarovalne okoliščine bi lahko delno odstranil elastičnejši sistem življenj- 
skega zavarovanja. Zavarovancem bi morali nuditi možnost, da po svoji želji 
občasno spreminjajo sklenjene pogodbe v tem smislu, da bi ustrezno svoji 
vsakokratni kupni moči tudi zviševali zavarovalne vsote, kar pomeni tudi 
skladno zviševanje plačilnih premij. 

Zavarovalnice naj bi usmerjale zavarovance, da bi se odločili za kratkoroč- 
nejša zavarovanja ob večji zavarovalni vsoti. Prepričan sem, da bi namreč 
večina dosedanjih zavarovancev, ki že dolga leta plačujejo danes nerealno nizke 
premije, rada sklenila nove pogodbe, rada zvišala višino svojih premij in s tem 
dvignila zavarovalno vsoto na višino, ki bi bila bolj v skladu z današnjim in 
perspektivnim življenjskim standardom. S takšno preorientacijo življenjskega 
zavarovanja bi posredno utrjevali tudi vrednost, dinarja, saj gre pri tem za 
možnosti znatne akumulacije individualnih prihrankov, s katerimi bi bilo mo- 
goče v večji meri intervenirati. Potrebno propagandno mobilizacijsko in orga- 
nizacijsko operativno vlogo pri življenjskem zavarovanju pa bi naše zavaro- 
valnice laže odigrale in dosegale pri tem večje uspehe, če bi zadostno upoštevale 
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specifičnost življenjskega zavarovanja kot panoge. Za razliko od ostalih škodnih 
zavarovanj imamo pri življenjskem zavarovanju opravka z vrsto specifičnih 
opravil, kar narekuje proučitev možnosti formiranja samostojne akvizicijske 
mreže za to panogo zavarovanja. 

Glede na navedeno smatram, da je utemeljeno pričakovati, da bodo naše 
zavarovalnice še bolj intenzivno kot doslej delale na tem, da življenjsko zava- 
rovanje dvignejo po obsegu in po ekonomskem efektu, tako v interesu zava- 
rovancev, kot v interesu družbe. Specifičnosti življenjskega zavarovanja, ki ga 
razvijajo posamezne zavarovalnice na teritorialnem območju ene ali več občin 
v korist zavarovancev in gospodarstva ter območij, pa povezuje interese zava- 
rovalnic in ostalega gospodarstva. Zato lahko upravičeno pričakujemo, da bodo 
posamezne občinske skupščine zaradi te medsebojne povezanosti interesov, 
zlasti če bodo zavarovalnice uresničevale nakazani razvoj življenjskega zava- 
rovanja na njihovem področju nudile tej panogi zavarovalstva vso možno 
moralno podporo in čim ugodnejše materialne pogoje. 

Predsednik Tine Remškar: K besedi se je prijavil inž. Slavko 
Korbar. 

Inž. Slavko Korbar: Rad bi prispeval nekaj misli k tej razpravi s 
področja zavarovanja v kmetijstvu. 

Družbeni interes in interes kmetijskih proizvajalcev zahtevata v skladu s 
pospešenim razvojem kmetijstva in zaradi specifičnega proizvodnega procesa 
ustrezno mesto zavarovanja tudi v tej gospodarski panogi. Brez dvoma je 
potrebno, da osnovni principi zavarovanja veljajo v kmetijstvu na enak način 
kot v drugih panogah, tako v pogledu prostovoljnosti in vzajemnosti proizva- 
jalcev pri izbiranju sredstev na osnovi ekonomskih regulativov, kot v pogledu 
vloge zavarovanja pri reprodukciji sredstev, uničenih zaradi delovanja raznih 
stihijskih pojavov in ustreznega izravnavanja nevarnosti. V borbi proti prirodni 
stihiji, ki povzroča kmetijstvu večje ali manjše škode, predstavlja zavarovalstvo 
zelo učinkovit instrument, ki lahko veliko prispeva, zlasti preko preventivne 
dejavnosti, da do teh škod prihaja v čim manjši meri. 

Rastlinska proizvodnja zlasti pogosto trpi od posledic elementarnih pojavov 
kot so: toča, pozeba, poplave, suše, viharji itd., ki jih je seveda težko preprečiti. 
Škode, ki nastopajo v rastlinski proizvodnji, so tembolj občutne, ker se njihovo 
delovanje manifestira tudi v izgubi dohodka v živinoreji, živilsko-predelovalni 
industriji itd. ter v končni liniji v prehrani delovnih ljudi. Poleg navedenih škod 
pa kmetijsko proizvodnjo ogrožajo še druge, do katerih prihaja zaradi raznih 
rastlinskih in živalskih bolezni ali pa drugih nezgod, ki jih poznajo tudi druge 
gospodarske panoge, kot so kvari strojev, požari itd. Naglo intenziviranje kme- 
tijske proizvodnje, ki ga doživljamo v zadnjih letih in ki se odraža v velikih 
hektarskih donosih, koncentraciji sadjarske in vinogradniške proizvodnje na 
specializiranih proizvodnih kompleksih ter v velikih anglomeracijah živali, 
potrebo po zavarovanju zaradi možnosti velikih škod še povečuje, to pa zahteva 
od zavarovalnih skupnosti in njihovih služb posebno izvežbanost pri uveljav- 
ljanju zavarovalnega varstva, vsekakor pa hitrejši prehod na sodobni način 
zavarovanja te proizvodnje preko izpopolnjenega zavarovalnega sistema in zava- 
rovalne tehnike. 

V sedanjem sistemu zavarovanja, ki se šele prebija iz čistih administra- 
tivnih okvirov s težnjo po uveljavitvi načel ekonomike, se temu ustrezno s 
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težavo uveljavljajo elastične j ši ukrepi zavarovanja tudi v kmetijstvu tako v 
pogledu premij, kot v pogledu drugih ukrepov, ki bi bili stimulativnejši za naše 
proizvajalce — zavarovance. V bistvu tu tiči vzrok, da na primer zavarovanje 
živali v zadnjih letih vedno bolj nazaduje in da imamo pasivne rezultate na 
družbenih živinorejskih obratih, kjer bi moralo biti stanje ravno obratno. Na- 
praviti v sistemu korak naprej v smeri uveljavljanja ekonomike v zavarovanju, 
bi predstavljalo najmočnejšo spodbudo k razširitvi zavarovanja na nove nevar- 
nosti v kmetijstvu. Tu bi lahko princip prostovoljnosti v zavarovanju odigral 
vso svojo progresivno vlogo in bi nasproti tendencam po uveljavitvi obveznega 
zavarovanja za vrsto pridelkov v kmetijstvu predstavljal mnogo močnejšo solu- 
cijo, ki bi bila tudi mnogo bolj v skladu z našim splošno družbenim razvojem. 
Potem bi, če ostanem pri že omenjenem konkretnem primeru zavarovanja 
živali, ne bil noben problem izpopolniti to zavarovanje tako, da bi pokrivalo tudi 
stroške zdravljenja živali, veterinarskih pregledov, zmanjšanje gospodarske 
vrednosti živali in tako dalje. Izgleda, da v neurejenem notranjem odnosu med 
poslovnimi stroški in funkcionalnimi izdatki tiči vzrok, da zavarovalnice v večji 
meri ne razvijajo preventivne službe oziroma, da je preventiva več ali manj 
prepuščena naključju ali eventualni iniciativi proizvajalcev. Takšna orientacija 
je na primer povzročila odhod veterinarjev iz zavarovalne službe, kar je precej 
nelogično in kar je nujno povzročilo, da je škodni odstotek v tej skupini raz- 
meroma močno narastel zaradi vrste subjektivnih vzrokov. Razvita preventivna 
služba zahteva angažiranje ustreznih strokovnih kadrov, za kar bi moral obsta- 
jati interes v zavarovalnih skupnostih in temu primerno bi se morala formirati 
tudi zavarovalna politika. V tem smislu bi bilo potrebno z elastičnejšimi indi- 
vidualiziranimi premijami v večji meri pospeševati uvajanje sodobnih agroteh- 
ničnih postopkov, zootehničnega varstva in drugih preventivnih mer, ki naj tudi 
vplivajo na zmanjšanje škodnih primerov. Moderna agrotehnika nam na pod- 
ročju rastlinske proizvodnje nudi obilo možnosti, da to proizvodnjo preko pri- 
merne obdelave, globokega oranja, rahljanja in tako dalje, ob uporabi sodobnih 
kemičnih sredstev primerno zaščitimo pred raznimi škodami. V sadjarstvu in 
vinogradništvu se na primer s pravilno rajonizacijo izognemo področjem, kjer 
nastopajo možne pozebe ali pa pojav teh preprečimo z ustreznimi agrotehničnimi 
ukrepi. Podobne ukrepe je treba podvzemati v vrtnarstvu, pri zavarovanju po- 
sevkov itd. Dosedanja praksa kaže, da vseh teh možnosti v zavarovalstvu nismo 
dovolj upoštevali. Dejstvo je, da se sredstva za preventivne namene niso dovolj 
smotrno usmerjala tja, kjer bi bila najbolj potrebna. 

Zadnja velika elementarna nesreča, ki je v letu 1962 prizadela kmetijsko 
proizvodnjo severovzhodnega dela Slovenije, nas opozarja, da je potrebno tudi 
zavarovalno tehniko pri zavarovanju pridelkov in trajnih nasadov kot so sadov- 
njaki in vinogradi, tako izpopolniti in razširiti, da bo zavarovan tudi izpad 
pridelka, ki nastopi zaradi toče ali pozebe in da bo v zavarovanje vključen del 
stroškov za obnovo, ki je navadno v takih primerih potrebna. Prav tako je 
potrebno razširiti zavarovanje na posamezne živalske bolezni, TBC in nekatere 
vzrejne bolezni pri perutnini, zlasti na velikih farmah. 

Končno bi ponovno poudaril, da je v kmetijstvu poleg obveznega zavaro- 
vanja važnejših proizvajalnih sredstev', zlasti smotrno razvijati takšne pogoje 
in odnose, ki bodo prispevali k uveljavljanju zavarovanja na načelu prostovolj- 
nosti in ekonomske zainteresiranosti proizvajalcev v družbenem in zasebnem 
sektorju kmetijstva. Popolen prehod na obvezno zavarovanje vseh pridelkov 
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kmetijstva tudi ne bi uspelo izpeljati brez občutnih premikov v cenah, saj bi 
bilo potrebno po nekaterih izračunih v Sloveniji zbrati okrog 3 do 4 milijarde 
novih premij. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Edo Keržan, direktor 
zavarovalne skupnosti. 

Edo Keržan: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da izrabim to 
priložnost in izrazim svoje zadovoljstvo in lahko rečem zadovoljstvo kolektivov 
zavarovalnih organizacij nad tem, da je Skupščina posvetila toliko pozornosti 
problematiki v zavarovalstvu in da danes o teh problemih razpravlja Republiški 
zbor Skupščine. 

Razprava v odboru za družbeno nadzorstvo in odboru za družbeni plan in 
finance je nedvomno pravilno izluščila iz celotne problematike najosnovnejša 
problema, kakor sta to problem izravnavanja nevarnosti in pozavarovanje in 
pa problem prometnega davka. Ta dva problema, ki sta medsebojno tesno pove- 
zana in drug na drugega močno vplivata, sta v poročilu odborov tako osvetljena 
in obdelana, da s svoje strani nimam več česa dodati. 

Poleg teh dveh problemov in še nekaj drugih pa je razprava ugotovila tudi 
nekaj slabosti, ki se kažejo v poslovanju zavarovalstva. S svojo diskusijo bi želel 
prispevati le še k boljši osvetlitvi nekaterih od teh. 

Kadrovski sestav naših zavarovalnih organizacij je dejansko slab. Od 746 
internih uslužbencev, kolikor je zaposlenih v vseh 14 zavarovalnicah in skup- 
nosti brez zavarovalnih zastopnikov in malega števila delavcev, ima visoko 
strokovno izobrazbo le 43 uslužbencev ali komaj 6®/o, medtem ko bi moral 
znašati ustrezni odstotek vsaj blizu 20io/o. Višjo strokovno izobrazbo ima le 12 
uslužbencev, največ uslužbencev, 370 po številu ali 50 "/o kadra, ima srednjo 
strokovno izobrazbo in zelo visoko število 292 pa nižjo strokovno izobrazbo. 
Jasno je, da je tako stanje posledica zelo nizkih plač v času, ko je veljal za 
zavarovalstvo zakon o javnih uslužbencih, to je do leta 1962, ko je stopil v 
veljavo zakon o zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih. Karakteristično 
za to obdobje je močna fluktuacija kadrov, na kar kaže tudi dejstvo, da ni od 
11 štipendistov, kolikor smo jih tedaj štipendirali, ostal v naši stroki niti eden. 
Z uveljavitvijo zakona o zavarovalnicah in skupnostih in s tem v zvezi s pre- 
hodom na sistem delitve dohodka in osebnih dohodkov, kakršen velja za gospo- 
darske organizacije, je fluktuacija skoraj prenehala, storilnost je porasla, do 
novih visoko kvalificiranih kadrov pa zaenkrat še vedno prihajamo zelo težko, 
zaradi česar se struktura še bistveno ni močno izboljšala. 

Da bi kar najbolj zboljšali kadrovski sestav, smo že podvzeli določene 
ukrepe. Ustanovili srfio izobraževalni center, katerega naloga je strokovno iz- 
obraževanje kadrov, omogočanje prekvalifikacije obstoječih kadrov, sistematično 
pripravljanje kadrov za študij na višjih stopnjah, pri čemer nam je v veliko 
pomoč zavarovalni oddelek na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki se je osnoval 
na našo iniciativo in iniciativo zavoda za socialno zavarovanje. Poleg tega 
bomo nadaljevali s štipendiranjem, pri čemer računamo na večji uspeh v današ- 
njih pogojih delitve osebnega dohodka. 

Razumljivo je, da je kadrovski sestav v skupnosti dokaj boljši kakor je na 
zavarovalnicah, to zlasti na novo osnovanih manjših zavarovalnicah, saj jih je 
od 43 uslužbencev z visoko strokovno izobrazbo, kolikor je v vsej Sloveniji, 



16 Republiški zbor 

v skupnosti 19. Slabost tega sestava v skupnosti pa je, da je povprečna starost 
zelo visoka in znaša nekaj nad 50 let, kar nas opozarja na to, da bo treba 
sistematično delati na tem, da se pravočasno preskrbi za pomladitev kadra in 
nadaljnjo izboljšanje kadrovske strukture. 

Glede na to, da je razprava v obeh odborih posvetila preventivi v zavaroval- 
stvu precejšnjo pozornost in da je prišlo v tej zvezi do določenih ugotovitev, 
s katerimi se docela strinjam, se mi zdi prav, če vas podrobneje seznanim z 
obsegom te dejavnosti v pretekli dobi, ker ti podatki v poslovnem poročilu niso 
bili zajeti. 

O oblikovanju sredstev preventivnega sklada govori pravilnik o skladu za 
preventivne in represivne ukrepe državnega zavarovalnega zavoda iz leta 
1950, ki je bil nato v letu 1957 popravljen in se popravek nanaša le na spre- 
membo odstotkov stopnje določene za posamezno zavarovalno skupino. 

Na podlagi tega pravilnika je bilo v tem skladu na področju vse Slovenije 
vključno do leta 1963 zbranih 1 milijardo 717 milijonov sredstev. Glede na to, 
da so škode, nastale po požaru, predstavljale največji problem zlasti v industriji, 
obenem pa ob ugotovitvi, da je preventiva ravno na področju požarnih škod 
lahko še najbolj konkretna in učinkovita, je povsem razumljivo, da se je od 
zbranih sredstev porabilo največ, kar 1 milijardo 567 milijonov za preventivo 
na tem področju. Od tako porabljenih sredstev je bilo do leta 1956 danih 407 
milijonov dotacij za izgradnjo 82 gasilskih domov, za popravilo starih domov, 
za nabavo opreme in za vzgojo gasilskih kadrov. Leta 1957 je bil izdelan v sode- 
lovanju s komisijo za požarno varnost pri Izvršnem svetu načrt za izgradnjo 
sodobnih domov poklicnih gasilskih enot in sicer v Ljubljani, Kranju, Novem 
mestu, Celju, Mariboru, Kopru in Novi Gorici. Za te gradnje je bilo iz sklada 
za preventivne ukrepe danih posojil v skupni višini 1 milijardo 200 milijonov. 
Z uveljavitvijo zakona o zavarovalnicah in skupnostih je kazalo, da omenjenega 
načrta ne bo mogoče realizirati, ker so bila sredstva preventivnih skladov 
decentralizirana. Vendar je uspelo s prostovoljnim združevanjem sredstev načrt 
realizirati v celoti in bo letos zadnji predan svojemu namenu dom v Novi 
Gorici. Z uresničitvijo tega načrta je postavljena v Sloveniji zadostna mreža 
poklicnih gasilskih enot, ki v glavnem krije potrebe vseh krajev zlasti ob 
upoštevanju relativno dobrih komunikacijskih pogojev. Seveda bo ta služba 
zaživela v vsem svojem obsegu tedaj, ko bodo ti domovi opremljeni tudi z mo- 
derno sodobno gasilsko opremo. 

V ostalih zavarovalnih skupinah so bila sredstva preventive uporabljena 
v znatno manjši meri. Tako je bilo v skupini za zavarovanje posevkov porab- 
ljenih v tej dobi le 22 milijonov predvsem za izvajanje poskusne obrambe proti 
toči z raketami po vzoru Francije in Italije, poleg tega so bila sredstva uporab- 
ljena za raziskovalna dela na področju borbe proti slani in za pomoč meteoro- 
loški službi. 

Pri zavarovanju živali je bilo porabljenih 53 milijonov, kar so praktično vsa 
sredstva, ki jih je ta skupina zbrala. Sredstva so bila porabljena zlasti za opremo 
veterinarskih ambulant, za razne znanstvene raziskave in za zelo pogoste pre- 
ventivne preglede. 

Iz sklada za preventivo za zavarovanje nezgod je bilo porabljenih 35 mili- 
jonov kot dotacije za organizacijo prometnih tednov, propagandni material 
v smeri preprečevanja nezgod pri delavcih v industriji, izboljšanje higienskih 
pogojev pri akcijah mladinskih delovnih brigad in podobno; 40 milijonov pa je 
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bilo danih kot posojilo za izgradnjo objekta Zavoda za zdravstveno tehnično 
zaščito SRS. 

V zavarovalni skupini »razno« je bilo porabljenih 39 milijonov in sicer 
27 milijonov kot posojilo za izgradnjo podvoza na eni od cest I. reda, ostalo 
pa je bilo dano kot dotacija tajništvom za notranje zadeve za organizacijo akcij 
prometne varnosti. 

Neizkoriščena sredstva posameznih zavarovalnih skupin so bila prenesena 
v preventivni sklad požarnih zavarovanj, s čimer so se povečala sredstva 
tega sklada. 

Ugotovitve, ki so prišle do izraza v razpravi obeh odborov so povsem točne, 
tako glede tega, da naj se sredstva uporabljajo predvsem za kreditiranje, manj 
za dotacije, kakor tudi glede tega, da je združevanje sredstev najbolj učinkovit 
način za reševanje ključnih problemov in zlasti, da je treba povečati izvrševanje 
preventivnih pregledov, ki posebno po uveljavitvi novega zakona niso dovolj 
pogosti. Opuščanje teh pregledov vsekakor kaže na pomanjkanje poslovnosti pri 
uporabi funkcionalnih sredstev. V tej zvezi bo treba poskrbeti, da se bodo 
ti pregledi izvrševali v bodoče z vso potrebno načrtnostjo, pri čemer bo treba 
najti način, s katerim se bo zavarovalnice za to delo kar najbolj zainteresiralo. 

Končno še nekaj besedi o organizaciji zavarovalstva pri nas. Ali je res 
potrebno in ali je najbolj smotrna rešitev vprašanja organizacije zavarovalstva 
ta, da imamo danes 14 zavarovalnic, ki so si med seboj tako različne po teri- 
toriju in po višini inkasa. — Na to vprašanje je odgovorila razprava povsem 
pravilno in po našem gledanju dovolj jasno. 

Ne glede na to, kako bo šel razvoj v nakazani smeri in s kakšnim tempom, 
pa lahko zavarovalnice takoj pričnejo z razširjanjem in čim podrobnejšim raz- 
členjevanjem zastopniške — akvizicijske mreže. Lahko ugotovimo, da je ta 
mreža boljša na podeželju kakor v mestih. Čeprav se da to pojasniti s tem, 
da nudi danes mesto še vedno številne in najrazličnejše možnosti za zaposlitev, 
zaradi česar je težje najti ljudi, ki bi se odločili za ta poklic, se bo treba lotiti 
te naloge z vso sistematiko in vztrajnostjo. Ne sme se namreč dogajati, da 
stranke iščejo zastopnike, ko bi rade sklenile neko zavarovanje, temveč obratno, 
zastopnik mora obvladati svoj teren, živeti mora z njim, poiskati stranke ter jim 
nuditi zavarovanje, mora ga znati obrazložiti in nuditi potrebne informacije. 
Seveda bo treba s stalnimi tečaji poskrbeti za njihovo strokovno usposabljanje 
in izpopolnjevanje. Čeprav je razmerje premij privatnega sektorja nasproti 
družbenemu pri nas v odnosu 37 :63 '°/o odločno najugodnejše med republikami, 
se tu še vedno nudijo široke možnosti za nadaljnji razvoj. Zlasti široke možnosti 
razvoja se nudijo v mestih in industrijskih centrih. Vendar je tu potrebno 
zadostno strokovno znanje, ker je to delo v pogledu strokovnega znanja zelo 
zahtevno. V tej zvezi bo treba najti stimulativnejši način nagrajevanja ne le 
zastopniške mreže, temveč tudi vseh onih uslužbencev, katerih haloga je od- 
krivanje in organiziranje zastopniških kadrov in skrb za pridobivanje oziroma 
naraščanje zavarovalnih poslov. 

Na koncu mi dovolite tovariši poslanci, da se vam zahvalim za sodelovanje 
v razpravah in da izrazim svoje in prepričanje naših kolektivov, da bodo s 
sprejetimi pobudami in stališči, ki sta jih odbor za družbeno nadzorstvo in odbor 
za družbeni plan in finance predložila današnjemu zboru, podani pogoji za na- 
daljnji razvoj zavarovalstva pri nas in da bo tudi zavarovalstvo kot pomembna 
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gospodarska dejavnost doseglo tisto mesto v našem gospodarskem sistemu, ki 
mu pripada. 

Sedaj bi pa še, če mi dovolite, odgovoril na nekaj vprašanj, ki so jih posta- 
vili tovariši govorniki. 

Prvo vprašanje zadeva povrnitev škode po potresu v Litiji. 
V tej zvezi moram omeniti, da je bilo zavarovanje za škodo, prizadejano 

po potresu, leta 1956 črtano iz pravilnika. Do tega je prišlo zaradi tega, ker se 
je po nekaj manjših potresih ugotovilo, da bi bilo vključevanje potresa v zava- 
rovanje v večji meri deklarativnega značaja, ker pri večjem potresu takratni 
DOZ ne bi bil v stanju, da škode pokrije. Kljub temu so bile škode, ki so na- 
stale po potresih v Dalmaciji in Hercegovini, plačane. Upravni odbor Jugoslo- 
vanske zavarovalne skupnosti je takrat sicer odklonil plačevanje te škode, 
sklicujoč se pri tem na svoja pravila, vendar je Zvezni Izvršni svet ocenil, da bi 
bilo umestno, da se škoda plača in je dal upravnemu odboru v tem smislu tudi 
priporočilo. Na podlagi tega priporočila je upravni odbor škodi dejansko tudi 
poravnal. 

Ko je prišlo do potresa v Litiji, smo bili trdno prepričani, da se bo tudi v 
tem primeru škoda poravnala. Ko smo zadevo sprožili, je bilo rečeno, da se bo 
škoda poravnala, čim bo Zvezni izvršni svet dal priporočilo. V tem času je prišlo 
tudi do potresa v Skopju. Ob tej priliki se je Zvezni izvršni svet, kolikor je 
meni znano, postavil na stališče, da se škoda nastala ob potresu v- Litiji ne bo 
plačala, ker je enako stališče zavzel tudi glede povrnitve škode v Skopju. Ker 
obstoja med obema potresoma brez dvoma razlika, ne mislim glede jakosti in 
škode, marveč glede asanacije, mislim, da bi se dalo še kaj podvzeti. Z naše 
strani je bilo pod vzeto vse, kar je bilo mogoče, verjetno pa bi pobuda z Vaše 
strani imela več uspeha, in bi se škoda le poravnala. 

Druga stvar, na katero bi rad odgovoril, je vprašanje franšiz posebno na 
področju zavarovanja avtomobilov. O tem problemu je govoril tovariš Savo 
Šifrer. Če sem ga prav razumel, se strinja s stališči, ki so bila dana v razpravi, 
v poročilu in v stališčih zavarovalne skupnosti, to je, da se današnja integralna 
franšiza kvalitetno spremeni v odbitno in da se tudi, če je to ekonomsko 
utemeljeno, poveča. Mislim, da je popolnoma jasno, da franšiza v višini 5000, 
ki je stara že 10 let, danes popolnoma drugače učinkuje kot takrat, ko je bila 
uvedena. 

Glede vprašanja tarif se s pripombami enega od govornikov popolnoma 
strinjam. Nikakor ni pravilno, da se vzame kot baza za izračun premije kuba- 
tura voza in število konjskih sil, ne pa vrednost voza. Sistem izračunavanja 
premij po vrednosti ni nov in ga poznajo zlasti v zahodnem svetu. Pred uvedbo 
sedanje tarife smo tudi pri nas zavarovali na ta način, vendar so nastopile 
določene težave zaradi naraščanja cen. Tako smo ob nezgodnem primeru večkrat 
ugotovili, da je sedanja vrednost vozila na primer 800 000 din, dočim je bila 
ob zavarovanju le 600 000 din. Za hitrejše razumevanje naj navedem primer: 
Če zavarujem avto za 500 000 din in je dejanska vrednost milijon, škode pa je 
za 30 000 din, ne plača zavarovalnica 30 000, temveč le 15 000. Ker- smo imeli 
teh težav vsak dan zaradi stalnega naraščanja cen, inflacijskih pojavov, carin- 
skih težav, valutnih kurzov itd. zelo veliko, smo bili stalno v sporih z zavaro- 
vanci, zavedali smo se, da dejansko ne izpolnjujemo svoje naloge in smo zato 
uporabili ta cenik, ki v tem pogledu odpravlja to anomalijo. 
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Vprašanje življenjskih zavarovanj je najtežje in to zaradi tega, ker se na 
tem področju v največji meri kažejo težave, ki jih zapuščajo inflacijske ten- 
dence, posebno ker so za razliko od ostalih zavarovalnih pogodb, zavarovalne 
pogodbe za življenje dolgoročne in sklenjene za 10, 15, 20 in celo 25 let in ker 
cenik glede na kalkulativno režijo ne ustreza več. Verjetno ni druge rešitve kot,, 
da se življenjsko zavarovanje podraži ali pa, da se sestavi tak cenik, po katerem 
bi zavarovalna vsota stalno rastla. To se da rešiti na ta način, da je premija 
konstantno enaka, da je na začetku predraga glede na višino zavarovalne glav- 
nice, da se na sredi točno ujame in se kasneje prepoceni. S tem bi dali življenj- 
skemu zavarovanju tisto vrednost, ki bi jo dejansko moralo imeti. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Ivan Lužovec. 

Ivan Lužovec: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakon o zavaroval- 
nicah in zavarovalnih skupnostih iz leta 1961 je sprožil proces reorganizacije 
državnega zavarovalnega zavoda iz toge centralistične organizacije v samostojne 
zavarovalnice. Kakor v vsaki centralistični dejavnosti je bil tudi v zavarovalstvu 
spremenjen način dela, nastajale so razne organizacijske težave, nastopilo je 
prilagajanje novemu sistemu dela in ne v mali meri se pojavljajo tudi težave 
pri strokovnem kadru. 

V tako pestri problematiki, ki so jo reševale zavarovalnice in zavarovalna 
skupnost v preteklih dveh letih, je razumljivo, da so se pojavljali razni vplivi, 
mišljenja in predlogi, ki so bili usmerjeni na izboljšanje dela v novih pogojih, 
ki so nastali z ustanovitvijo samostojnih zavarovalnic. Ce bi poskušal te vplive 
kategorizirati, bi jih lahko razdelil v zunanje in notranje, tako na primer na 
tiste, ki izvirajo iz samega zakona o zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih, 
in na take, katerim lahko iščemo vzroke v zavarovalnicah in zavarovalni skup- 
nosti sami. Moj namen ni, da bi v celoti zajel vse te pojave, marveč le nekatere, 
na primer tiste, ki zadevajo organizacijo zavarovalstva. 

Pri razbijanju centralistično organiziranega državnega zavarovalnega za- 
voda je v mnogih primerih prišla do izraza nasprotna skrajnost, ki jo omogoča 
zakon o zavarovalstvu. Dana je namreč možnost, da lahko vsaka občina osnuje 
svojo zavarovalnico pod enim pogojem, da višina režijskega dodatka pokrije 
stroške zavarovalnice. To možnost je mnogo občin skušalo izkoristiti in usta- 
noviti lastne zavarovalnice. Mnogo truda je bilo potrebno, da se to prepreči 
in da se prepriča občine v to, da je veliko koristneje in bolj ekonomično usta- 
navljati zavarovalnice za več občin skupaj. 

Pri ustanavljanju zavarovalnic torej ni prevladoval osnovni smoter te 
•dejavnosti, namreč da naj bi bila vsaka zavarovalnica sposobna samostojno, 
delno ali v celoti kriti posamezne nevarnosti, temveč so pogosto prevladovale 
lokalne težnje, ki so zlasti izhajale iz bojazni, da kolikor ne bodo imeli svoje 
zavarovalnice, ne bodo imeli vpliva na uporabo sredstev, ki se v zavarovalstvu 
zbirajo. Posamezne večje zavarovalnice so s svojim delom in organizacijo evi- 
dence nad sredstvi, ki lahko krožijo v lokalnem gospodarstvu dokazale, da je 
taka bojazen odveč in neutemeljena. 

Druga stvar, ki je tudi v veliki meri vplivala na tak način ustanavljanja 
zavarovalnic, pa je sedanji sistem pozavarovanja, po katerem se vsi riziki iz- 
ravnavajo v zveznem merilu, kar zlasti omogoča formiranje ekonomsko šibkih 
zavarovalnic. 

2» 
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Rad bi se dotaknil še vprašanja kadrov. Brez vsakega dvoma je, da veliko 
število zavarovalnic to pereče vprašanje še v veliki meri potencira in v veliki 
meri vpliva na kvaliteto kadra. Iz podatkov ene izmed močnejših zavarovalnic 
izhaja, da so na delovnih mestih, kjer se zahteva fakultetna izobrazba, zapo- 
sleni trije uslužbenci, ki te ustrezne izobrazbe nimajo, na delovnih mestih, 
kjer se zahteva višja izobrazba, je zaposlenih z neustrezno izobrazbo 46 usluž- 
bencev, na delovnih mestih, kjer se zahteva srednja izobrazba, pa 36 uslužbencev. 

Struktura kadrov v manjših zavarovalnicah prav gotovo ni ugodnejša, tem- 
več celo slabša. Posledica tega je, da se del nalog v zavarovalnici ne more opra- 
viti, temveč je za to pri skupnosti potreben servis, ki dela za posamezne 
zavarovalnice. Poleg tega pa obstoječi kader ni in ne more biti v celoti zaposlen 
le z enim delom — s svojim področjem — marveč opravlja menjaje se več del, 
kar občutno vpliva na kvaliteto opravljenega dela. Majhna zavarovalnica torej 
ne more stremeti za zaposlovanjem in vzgojo specialistov, ki bi prispevali k iz- 
boljševanju dela v zavarovalstvu. 

Ce k temu dodamo še problem upravnih prostorov, ki je bil ob ustanav- 
ljanju zavarovalnice marsikje zasilno rešen, obseg dela pa se je in naj bi se še 
povečal z zavarovanjem novih in širjenjem obstoječih rizikov, kar zahteva 
ponovno nov kader in večje prostore, terja rešitev z raznimi adaptacijami ali 
novogradnjami, za katere pa kolektivi zavarovalnic nimajo sredstev in se mo- 
rajo zadolževati ali pa zahtevajo rešitev tega vprašanja od ustanovitelja. 

Vse to kaže, da je potrebno formirati iz dosedaj razdrobljene mreže zava- 
rovalnic take zavarovalnice, ki bodo poslovale za širša območja, pri katerih 
se te slabosti ne bodo pojavljale. 

Poleg zavarovalnic je bila po novem zakonu ustanovljena tudi Zavaro- 
valna skupnost Slovenije. Naloge.skupnosti so zlasti v izravnavanju nevarnosti, 
strokovni kontroli zavarovalnic, strokovni vzgoji kadrov in dajanju strokovne 
pomoči preko servisov za potrebe zavarovalnic. Iz navedenega izhaja, da so 
zavarovalnice še vedno glede izravnavanja nevarnosti in glede strokovne kon- 
trole po zakonu podrejene skupnosti in da torej do neke mere tudi v novem 
sistemu prihaja do izraza odnos direkcija — podružnica. Ostanek centralistične 
ureditve je sigurno tudi sedanji način pozavarovanja, ki centralizira sredstva 
varnostnih rezerv namesto, da bi te ostale v zavarovalnicah in delno v zava- 
rovalnih skupnostih. 

Voda na mlin takih in sličnih centralističnih teženj je tudi predlog, ki je 
bil dan ob zbiranju pripomb za dopolnitev in spremembo zakona o zavaroval- 
nicah in zavarovalnih skupnostih. Po tem predlogu naj bi se zavarovalnice 
obvezno vključevale le v zvezno skupnost, v republiško pa samo, če to želijo. 
Vzrok temu je verjetno v prispevku, ki ga morajo zavarovalnice plačevati 
skupnosti in ki so se ga v preveliki vnemi za povečanjem dohodka hotele zne- 
biti. Deloma je temu krivo tudi mišljenje zavarovalnic, da ne potrebujejo vmes- 
nega člena, kar ima svoj vzrok verjetno tudi v neurejenih odnosih zavarovalnica 
— republiška zavarovalna skupnost. Taka stremljenja niso pravilna in ne upo- 
števajo dejstva, da morajo tako zavarovalnice, kakor tudi republiška zavaro- 
valna skupnost skrbeti za napredek zavarovanja na svojem področju in s tem 
za ohranjevanje in krepitev gospodarskega potenciala. Neobvezno vključevanje 
in s tem tudi neobvezno pozavarovanje v Republiški zavarovalni skupnosti bi 
imelo lahko za posledico to, da bi se tudi sedanja, čeprav majhna varnostna 
rezerva in ostala sredstva zavarovalstva, ki lahko oplajajo gospodarski poten- 
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cial določenega območja, ne formirala več tu, temveč le v zavarovalnici in 
zvezni zavarovalni skupnosti. To vsekakor ni v skladu s težnjo zavarovalstva, 
da bi določene rizike krile same zavarovalnice in kar same, zaradi zakonitosti 
v zavarovalstvu, ne bi zmogle, bi pozavarovale pri Republiški zavarovalni 
skupnosti in te po istem principu pri Jugoslovanski zavarovalni skupnosti. 

Ce torej presojamo odnose zavarovalnica — skupnost s tega stališča, mo- 
ramo ugotoviti, da trenutne težave, ki se pojavljajo v času, ko se ena in druga 
stran vključuje v novo organizacijsko in funkcionalno shemo poslovanja zavaro- 
valnic, ne moremo vzeti kot osnovo za medsebojne odnose, marveč je potrebno, 
da se uveljavijo odnosi poslovnosti, na podlagi česar bo presoja, na kateri stop- 
nji naj se pokrivajo posamezne nevarnosti, kje in kako bi bilo za zavarovalnice 
in gospodarstvo najbolje uporabiti razpoložljiva sredstva zavarovalstva, da bi se 
krepilo gospodarstvo v občini in republiki, mnogo lažja. Pri takih odnosih bi 
seveda prispevek zavarovalnic zavarovalni skupnosti izgubil ves svoj pomen. 
Če k tem vezem dodamo še resnično uspešno pomoč zavarovalne skupnosti pri 
organizaciji dela in vzgoji kadrov za zavarovalnice, moramo ugotoviti, da včla- 
njevanje zavarovalnic v republiško zavarovalno skupnost ne more slabiti zava- 
rovalnic, temveč jih krepi in omogoča, da ob poslovanju po gospodarskih na- 
čelih postanejo dejanski nosilci zavarovanja. 

Pri tem moramo vsekakor upoštevati, da ob sedanjem načinu zavarovanja 
nevarnosti, ko se nevarnosti v vseh zavarovalnih vrstah še vedno izravnavajo 
samo v zveznem merilu, zavarovalnica ni bila močneje zainteresirana pri gospo- 
darjenju s funkcionalnimi sredstvi, saj pri tem tudi ni ničesar tvegala. Usta- 
novitelj zavarovalnice, ker ne pokriva izgube nepokritih škod, tudi ne ocenjuje 
poslovanja s temi sredstvi in prepušča to skrb skupščinam zavarovalnic, ki potr- 
jujejo zaključne račune funkcionalnih sredstev. 

Princip čimvečjega možnega izravnavanja nevarnosti v zavarovalnici bi 
sicer puščal več sredstev zavarovalnicam in posredno občini, zahteval pa bi tudi 
soodgovornost ustanovitelja zavarovalnice za nevarnosti, ki niso poza varovane. 
To pa bi spremenilo tudi odnos občine do gospodarjenja s funkcionalnimi 
sredstvi v zavarovalnici, ker bi poleg koristi prevzela tudi odgovornost. 

Iz navedenih razlogov smatram, da so stališča o vlogi zavarovalnic in nji- 
hovih odnosov do zavarovalne skupnosti utemeljena in bom zato glasoval za 
ta in ostala stališča, ki so zboru predložena. 

Predsednik Tine Remškar: K besedi se je prijavil Zoran Pire. 

Zoran Pire: Tovarišice in tovariši poslanci! K celotni razpravi o zava- 
rovalstvu bi rad dodal nekaj misli, posebno glede družbenega upravljanja. Se- 
danji zakon o zavarovalstvu poudarja, da se zavarovalnice, zavarovalne skup- 
nosti in jugoslovanska zavarovalna skupnost, vodijo po načelih družbenega 
upravljanja. Zakon navaja kot organe upravljanja skupščine, upravni odbor 
in direktorja. Sveta delovnega kolektiva zakon ne omenja kljub temu, da mu 
prepušča v upravljanje posamezne zadeve, ki se tičejo upravljanja zavarovalnih 
organizacij. V poslovnem poročilu zavarovalne skupnosti pa je opaziti zelo 
močno težnjo, naj se upravljanje v zavarovalstvu v celoti prepusti delovnim 
kolektivom, vpliv javnosti pa se naj zagotovi le preko predstavnikov družbe 
in zavarovancev, ki naj bi v teh organih le sodelovali. 

Družba ima sedaj v organih samoupravljanja popolno premoč, saj je ko- 
lektiv v teh organih zastopan le preko predsednika sveta delovnega kolektiva 
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in direktorja. Ugotoviti pa moramo, da skupščina, ki jo sestavljajo voljeni 
predstavniki zavarovancev in predstavniki ustanovitelja, sklepa ali potrjuje 
zadeve, katerih način izvrševanja je že natanko določen s predpisi, ki jih izdaja 
jugoslovanska zavarovalna skupnost, tako da ima skupščina le formalne pra- 
vice. Čestokrat pa odločanje skupščine prehaja po veljavnih predpisih tudi na 
področja, ki bi morala biti v popolni pristojnosti svetov delovnih kolektivov. 

V zvezi z gornjimi ugotovitvami bi dal rad nekaj pripomb: Smatram, da 
stališče izenačevanja delovnih kolektivov v zavarovalstvu in gospodarstvu glede 
upravljanja s sredstvi ni popolnoma uresničljivo, ker tudi sredstva, ustvarjena 
v gospodarstvu, niso identična z zbranimi sredstvi v zavarovalstvu. Prepričan 
sem, da so zavarovanci močno zainteresirani, kakšna je politika razporejanja 
in uporabe sredstev, ki so jih sami vložili, kljub temu, da ta sredstva niso več 
njihova last v ožjem smislu. Zaradi tega smatram, da je vpliv skupščine na 
politiko uporabe funkcionalnih sredstev zavarovalnic še umesten. Skupščine 
kot upravni organi pa danes ne morejo odigrati svoje vloge, ker dejansko ni- 
majo za svoje delo materialnih osnov, kot je dejal tov. Košmelj, po drugi strani 
pa predpisi, ki jih je izdala jugoslovanska zavarovalna skupnost, ne dopuščajo 
skupščinam, da bi po lastni presoji razporejala obstoječa sredstva. 

Pri usklajevanju zakona z ustavo bi bilo potrebno svete delovnih kolektivov 
tudi formalno uvrstiti med organe upravljanja, pri tem pa tudi točno razmejiti 
pristojnosti med skupščinami in upravnimi odbori ter sveti delovnih kolektivov. 

Skupščina sedaj odloča o višini režijskega dodatka v mejah maksimalne 
tarife. Ta višina režijskega dodatka pa bi morala biti v bodoče bolj odvisna 
od bruto premij, tako da bi imel kolektiv večji interes pri razvijanju zavaro- 
valstva, posebno s stališča, da razširi prostovoljno zavarovanje, ki je sedaj tako 
minimalno. Razširitev tega zavarovanja bi bil vsekakor uspeh delovnega kolek- 
tiva samega. 

Sedaj skupščine razpravljajo in sklepajo o letnih finančnih načrtih poslov- 
nih sredstev, ali pa odločajo o pridobitvi, prenosu ali odtujitvi nepremičnin 
in podobno. Pri obravnavanju teh problemov pa smatram, da družba nima več 
interesa, temveč je to, kako bo uporabil in razporedil sredstva, ki mu jih skup- 
ščina odobrava za normalno poslovanje v interesu kolektiva samega. 

Tiazmejiti je torej potrebno pristojnosti posameznih organov upravljanja 
in proučiti, kje imajo družba in zavarovanci takšen interes, da se ne bi moglo 
prepustiti upravljanja delovnemu kolektivu. Svetom delovnih kolektivov- je 
potrebno ustvariti tudi ekonomsko bazo za njihovo delovanje. Minimum za to 
pa je, da se jim prepusti v popolnoma samostojno in dokončno obravnavanje 
politika in razporejanje sredstev režijskega dodatka. 

Ze prej sem omenil, da v sedanjih razmerah skupščine zavarovalnic, kot 
tudi skupščina republiških skupnosti, ne morejo resnično delovati, kot organi 
upravljanja, ker zato ni materialnih osnov. Če pa hočemo uspeti, da bodo zava- 
rovalnice delovale tudi na ekonomski osnovi, smatram, da ni odveč, če prepu- 
stimo skupščinam tudi odločanje o višini pozavarovanja in celo odločanja o 
panogah v katerih naj bi se pozavarovale posamezne zavarovalnice. Vse to je 
sedaj še predpisano z zveznimi predpisi o zavarovanju, kar vsekakor hromi delo 
skupščine. 

Ne vztrajam na tem, da so moja izvajanja pravilna, smatram pa, da bi bilo 
potrebno proučiti, katere zadeve v zavarovalstvu bi še morala predpisovati jugo- 
slovanska zavarovalna skupnost, katere pa bi se lahko prepustile posameznim 
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skupščinam v obravnavo in v dokončno odločanje, tako da bi zavarovalstvo 
oziroma posamezne zavarovalnice postavili na ekonomske osnove gospodarjenja, 
organom upravljanja pa zagotovili možnost njihovega razvoja. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi še kdo razpravljati? (K besedi 
se prijavi poslanec Riko Jerman.) Prosim! 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi odgovoriti 
na vprašanje, ki ga je postavil diskutant iz Litije, o zadevi, kako nameravajo 
pokriti, oziroma sanirati škodo nastalo po potresu v Litiji. 

Obvestiti vas moram, da je občinska skupščina Litije naslovila na Izvršni 
svet in na okrajno skupščino predlog, da bi ta dva organa pomagala pri sanaciji 
nastale škode v Litiji. Med drugim je skupščina v Litiji tudi predlagala, da 
bi Izvršni svet izposloval od Zveznega izvršnega sveta pristanek za pokritje 
škode, ki je nastala po potresu v Litiji. Kot je že povedal tovariš direktor 
Kržan, takšen predlog Izvršnega sveta Slovenije ni naletel na odobritev Zvez- 
nega Izvršnega sveta iz razlogov, ki jih je prav tako pojasnil tovariš Keržan. 

Drugi del predloga skupščine Litije pa je vseboval prošnjo za sanacijo 
predvsem stanovanjskega fonda, ki je bil ob tej priliki najhuje prizadet. V 
zvezi s tem je občinska skupščina v soglasju z Izvršnim svetom in z okrajno 
skupščino formirala posebno strokovno komisijo, ki je ocenila škodo in pred- 
videla najbolj racionalne ukrepe, da bi se prizadeta škoda odstranila. Ne 
spominjam se točno številk, toda celoten znesek predvidene sanacije znaša nekaj 
nad 500 milijonov dinarjev. Izvršni svet je iz sredstev republiškega stanovanj- 
skega sklada že več let nazaj formiral posebno 2'°/o rezervo, ki je predvidena 
za pokritje škode zaradi morebitnih elementarnih nezgod. V minulem kot tudi v 
letošnjem letu je to obvezno rezervo uporabil predvsem za dajanje ugodnejših 
in dolgoročnejših stanovanjskih kreditov občini' Litija, tako da Izvršni svet 
oziroma republika sodeluje v materialnem pokritju tega sanacijskega načrta z 
nekaj nad 50 l0/o. Ostala sredstva, potrebna predvsem za adaptacijo javnih ob- 
jektov in šole, pa sta v glavnem zbrali občinska skupščina Litija in okrajna 
skupščina Ljubljana. To je sanacijski načrt, ki predvideva odpravo vseh naj- 
hujših posledic in rešitev najbolj perečih problemov v občini Litija. Tako pri- 
pravljen načrt se tudi izvaja in mislim, da glede finančnega kritja ni problemov. 
Mogoče pa je imel diskutant v mislih okoliščino, da še vedno obstaja neka 
potencialna nevarnost za določene stavbe, za katere ta sanacijski načrt pred- 
videva popravila, ker sicer niso v tolikšni meri poškodovane, da bi jih bilo 
potrebno rušiti, vendar pa v primeru manjših potresnih sunkov ta nevarnost 
lahko nastopi. Ker pri celotni sanaciji sodeluje tudi Zavod za raziskavo ma- 
teriala, imamo do neke mere vendarle strokovna zagotovila glede tega, da se 
bodo tudi tiste adaptacije, ki so zajete v sanacijskem načrtu, opravile kvalitetno 
tako, da bi se v prihodnje v čimvečji meri izognili tej potencialni nevarnosti. 

Toliko sem želel odgovoriti na vprašanje, ki ga je načel poslanec iz Litije. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo razpravljati? -Zeli morda 
besedo predsednik odbora za družbeni plan in finance? Zeli? (Da.) Prosim. 
Besedo ima tovariš Miran Košmelj. 

Miran Košmelj: Tovariši poslanci! Omenil bi samo tisto, kar se 
nanaša na morebitno spremembo predloga stališč, ki so predložena. 
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Razpravo sem razumel tako, da je v celoti potrdila in še bolj osvetlila 
probleme, ki so nakazani v poročilu skupščinskih odborov ter da pravzaprav 
ni v ničemer dodala nekih konkretnih predlogov za spremembo predloženega 
osnutka stališč. Izraženo je bilo sicer mišljenje — če sem pravilno razumel — 
da naj bi zavarovalna skupnost prevzela odgovornost za preventivo. Mnenja 
sem, da bi v stališčih to težko formulirali, ker je odgovornost za preventivno 
dejavnost z zakonom o zavarovalnicah prenesena direktno na zavarovalnice. 
Formulacija, ki je predložena v osnutku stališč.je usmerjena na to, da bi naložbe 
v preventivo dajale večje učinke. V točki 4. pod a) v zadnjem stavku je rečeno, 
da naj bi zavarovalnice in zavarovalna skupnost iskale, tudi možnosti, da z 
združevanjem povečujejo sredstva, namenjena preventivi in da jih nalagajo 
tako, da bi v čimvečji meri preprečevali nastajanje škod. Mislim, da je tu 
izraženo tisto, kar lahko reče Skupščina SR Slovenije. Konkretne oblike zdru- 
ževanja in skupnih nastopov pa se v sistemu decentralizirane odgovornosti in 
decentraliziranih sredstev za preventivo ne morejo odvijati drugače, kot na 
osnovi dogovorov, v skupnih akcijah in drugih oblikah prostovoljnega zdru- 
ževanja. 

To je po mojem mnenju vse, kar bi glede na predložen osnutek stališč 
bilo potrebno povedati. Mislim, da diskusija kakšnih drugih posrednih ali ne- 
posrednih predlogov v tem smislu ni dala. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi še kdo besedo? Če ne želi nihče, 
zaključujem razpravo z ugotovitvijo, da je razprava v Republiškem zboru 
potrdila predlog stališč, ki so bila poslancem dostavljena pismeno. Zato dajem 
predložena stališča na glasovanje. Kdor je za to, da se predložena stališča sprej- 
mejo, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor predložena stališča soglasno sprejel. 
Preden bi prešli na 3. točko dnevnega reda, odrejam 25 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.10 in se je nadaljevala ob 11.45.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o poslovnem poročilu Splošne gospo- 
darske banke za leto 1963 in o poslovnem poročilu Združenja komunalnih bank 
za leto 1963. 

Osnovno poročilo bank sta obravnavala'odbora za družbeni plan in finance 
Republiškega zbora in odbor za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije, 
ki sta v tej razpravi dala skupno pismeno poročilo. Izvršnemu svetu je bilo 
gradivo k tej točki dnevnega reda poslano skupno z vabilom za sejo in to na 
podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora SR Slovenije. 
Izvršni svet je kot predstavnika za razpravo k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Janka Smoleta in Rika Jermana. Združenje komunalnih bank Socia- 
listične republike Slovenije in Splošna gospodarska banka sta bili povabljeni, 
da k tej točki dnevnega reda pošljeta svojega predstavnika. Kot svojega pred- 
stavnika je Združenje komunalnih bank določilo Ivana Simončiča, tajnika zdru- 
ženja komunalnih bank. Splošna gospodarska banka pa je kot svojega pred- 
stavnika določila Nika Kavčiča, generalnega direktorja Splošne gospodarske 
banke Slovenije. 
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S tem začenjam razpravo. K besedi se je javil predsednik odbora za druž- 
beno nadzorstvo Skupščine tovariš inž. Karmelo Budihna. 

, Inž. Karmelo Budihna: Tovarišice in tovariši poslanci. Ko sta odbor 
za družbeno nadzorstvo ter odbor za plan in finance razpravljala o poslovnih 
poročilih Splošne gospodarske banke in Združenja komunalnih bank, se nista 
omejila samo na razpravo o samih poslovnih poročilih, temveč sta obravnavala 
poročili z vidika problemov, tako kratkoročnega, kot dolgoročnega kreditiranja, 
s katerim so se banke ukvarjale že v letu 1963, in s problemi, ki bodo nujno 
terjali rešitve v letu 1964. Pri tem sta se v razpravi zadržala najdlje pri številnih 
vprašanjih kreditiranja razširjene reprodukcije, ki se je v letu 1963 odvijala 
v pogojih začetega procesa decentralizacije investicijske politike, to je v pogojih, 
ko gospodarske organizacije postajajo osnovni nosilci razširjene reprodukcije. 
Četudi ni bil namen ob tej priliki razpravljati tudi o vprašanjih s področja 
kreditnega sistema in bančništva, so se tekom razprave vendarle pojavili razni 
problemi, kot so vprašanje nadaljnje izgradnje kreditnega in bančnega meha- 
nizma ter njegove prilagoditve potrebam gospodarstva, vprašanje formiranja 
in vodenja investicijske politike in podobno. To so problemi, katere bo morala 
skupščina v bližnji bodočnosti temeljito obravnavati in to zlasti ob priliki obrav- 
nave 7-letnega plana. Ne bi želel ponavljati tega, kar je bilo obravnavano1-že 
v pismenem poročilu. V svoji razpravi bi se želel dotakniti samo dveh vprašanj, 
ki sta v odborih pritegnili največ pozornosti. 

Prvič, gre za problem preširoke investicijske fronte in v zvezi s tem za 
vprašanje investicijskega varčevanja, in drugič, kako v letu 1964 zagotoviti 
potrebna sredstva za investicije, ki predstavljajo intencije družbenega plana 
SRS za leto 1964. 

Samo nekaj številčnih primerjav. V 1962. letu je realizacija investicijskih 
vlaganj presegla vlaganja v 1961. letu za 25,5 ®/o. Istega leta je bila realizacija 
vrednosti družbenega proizvoda nasproti preteklemu letu dosežena z 11,7 lo/o. V 
letu 1963 je realizacija investicij presegla realizacijo v prejšnjem letu za 28,2 la/o, 
realizacijo vrednosti družbenega proizvoda pa za 17,1 °/o. Tako velika razlika med 
tema dvema kategorijama kaže, da so investicijska vlaganja naraščala mnogo 
hitreje kot družbeni proizvod, prav tako pa kažejo tudi na to, da v teh letih 
nismo bili v stanju, da bi investicijska vlaganja obvladovali v tem smislu, da bi 
z osnovno delitvijo narodnega dohodka ne prekoračevali predvidenih ovir. 

Razprava v odborih je pokazala, da so tudi v letošnjem letu tendence, ki se 
kažejo tako v razgovorih z gospodarskimi organizacijami, kot s komunalnimi 
bankami in ki napovedujejo veliko aktivnost v investicijski dejavnosti, ki bo 
presegla realne možnosti gospodarstva. Začenjajo se investicije, za katerimi ne 
stoje dovolj solidni načrti financiranja, ne glede na to, da tako deficitarno inve- 
stiranje silno neugodno vpliva na cene sploh, predvsem pa na cene gradbenih 
uslug in materiala, in ne glede na to, da to neposredno ogroža rast življenjskega 
standarda. S pretiranimi investicijami, ki presegajo možnosti našega gospo- 
darstva, neposredno pritiskamo na osnovno razdelitev nacionalnega dohodka v 
korist investicijske potrošnje in v škodo osebne potrošnje. Taka praksa pa je v 
direktnem nasprotju s ponovno izraženo nujnostjo, da je potrebno osebno po- 
trošnjo povečati ne le vzporedno z rastjo proizvodnje in proizvodnosti dela, tem- 
več tudi na račun spremembe strukture osnovne delitve narodnega dohodka, 
v smislu povečevanja udeležbe osebne potrošnje. 
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Zanimivo bi bilo vedeti, kje so nešteta žarišča, kjer se začenjajo najrazlič- 
nejše investicije, in kdo so iniciatorji takih investicij, ki nimajo celotnega kritja. 
Nedvomno, da so med njimi premnogi od 785 najrazličnejših družbenih skladov, 
kolikor jih je bilo po podatkih službe družbenega knjigovodstva na področju 
naše republike ob koncu leta 1963. Prav tako pa so investitorji tudi v ,gospo- 
darstvu, saj iz podatkov gospodarske banke jasno izhaja, da se je večina gospo- 
darskih organizacij odločila, da bo sredstva svojih skladov uporabljala za pove- 
čanje svojih kapacitet in za izvajanje rekonstrukcij po tako imenovanem prin- 
cipu samofinanciranja, to je s postopnim vlaganjem ne glede na to, kdaj bo 
investicija končana. Jasno je, da se dokončanje vsake večje investicije v gospo- 
darstvu ali izven njega na ta način odmika v nedogled, zaradi česar se vložena 
sredstva dolgo ne aktivirajo in ne dajo zato dolgo časa nikakršnih rezultatov, 
hkrati pa se odpira široka fronta investicij, ki potrebujejo vedno nova vlaganja. 
Tako začete investicije črpajo tudi tista sredstva', na katera računajo objekti, 
ki so pomembni za vse gospodarstvo, in zaradi česar se bistveno zmanjšuje 
možnost za hitro dokončanje teh investicij. Res je, da so predvsem v gospo- 
darstvu določeni objektivni razlogi, ki gospodarske organizacije silijo v tak način 
izgradnje. To so predvsem inflacijske težnje, ki narekujejo imetnikom investi- 
cijskih sredstev, da jih čimprej porabijo, in pa močna zastarelost opreme v indu- 
strijskih podjetjih, ki jih prav tako sili v čimprejšnjo rekonstrukcijo. Res pa 
je tudi to, da nobene resnejše rekonstrukcije in nobene večje nove investicije 
ni mogoče izvršiti po poti samofinanciranja, brez bančnih kreditov, niti se ne 
morejo končati v času, ki bi bil kolikor toliko normalen. 

Ker pa je stanje tako, je nujna investicijska štednja, to je odlaganje začetka 
investicije toliko časa, dokler niso zagotovljena sredstva, ki so potrebna za njeno 
dovršitev. Na ta način bo investicija končana v najkrajšem času in ima tudi 
največ možnosti, da bo izvršena na primernem tehničnem nivoju. Prosta sred- 
stva, ki so jih gospodarske organizacije namenile za bodočo investicijo in jih 
na osnovi poslovnega interesa nalagajo v bankah, pa tvorijo osnovni investi- 
cijski potencial, ki ga banke uporabljajo za naložbe, ki so v skladu z intencijami 
družbenih planov, vendar na osnovi konkretne ocene ekonomičnosti in renta- 
bilnosti. 

Princip investicijskega varčevanja pa ni nujen samo v gospodarstvu, temveč 
tudi na negospodarskih področjih. Ce bi postal splošno osvojena metoda pristo- 
panja k investicijam, bi bil znatno olajšan problem deficitarnega kreditiranja in- 
vesticij, vložena sredstva bi se hitreje aktivirala in dajala rezultate v povečani 
proizvodnji, obenem pa bi se na ta način preko bančnega mehanizma formirala 
tudi sredstva, potrebna za intervencije pri tistih investicijah, ki so splošnega 
pomena. 

Zato je povsem razumljiv zaključek odborov, ki rezultira v predlaganem 
stališču, da naj poslovne banke s svojo kreditno politiko pospešujejo investi- 
cijsko štednjo in pri odločitvah v naložbah svojih prostih sredstev dajejo pred- 
nost gospodarskim organizacijam, ki so usmerjene v investicijsko varčevanje. 

Drugo,vprašanje, o katerem bi želel govoriti, je to, kako zagotoviti sredstva 
za tiste investicijske naložbe, ki pomenijo pogoj za nadaljnji razvoj vsega 
gospodarstva in ki so v skladu s smernicami republiškega družbenega plana za 
leto 1964. Rešitev tega je pravzaprav v neposredni zvezi z vprašanjem uveljav- 
ljanja investicijskega varčevanja in z rešitvijo problema preširoke investicijske 
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fronte. Družbeni plan naše republike zelo jasno nakazuje smer investicijske 
dejavnosti, ko govori o tem, da je treba pospešiti gradnjo med drugim tudi tistih 
novih investicij, ki se vključujejo v dolgoročni program razvoja industrije v 
republiki Sloveniji in Jugoslaviji. Med te objekte spadajo tudi objekti iz pro- 
grama investiranja, ki ga je izdelala Splošna gospodarska banka, ki pri nas 
rešujejo važno vprašanje elektroenergije, rekonstrukcije metalurških obratov in 
objekti s področja kemije ter naložbe v izrazito izvozno proizvodnjo. Mislim, 
da ne grešim, če rečem, da so to take naložbe, od katerih je odvisen uspešen 
razvoj vsega našega gospodarstva. Zato ni idealiziranje to, če so odbori v svoji 
razpravi ugotovili, da so prav tisti objekti, na katerih je neposredno ali vsaj 
posredno zainteresirana skoraj sleherna gospodarska organizacija in potemtakem 
tudi sleherna komuna. Če pa je to res, potem nismo daleč od ugotovitve, da 
je v splošnem interesu čimprejšnja dograditev prav teh objektov. Z ničemer 
objektivnim pa niso utemeljena tista.gledanja, ki pravijo npr. elektrarna je stvar 
družbe, zato naj družba preskrbi v celoti sredstva za njeno zgraditev. Mislim, 
da je ravno zgraditev elektroenergetskih objektov najbolj jasen primer inve- 
sticije splošnega pomena, na katerem se nazorno vidi skupni interes vsega 
gospodarstva. Ali pa drug primer: plin iz elektrokemijskega kombinata bo na- 
pajal ne le velike metalurške in druge obrate, marveč bo služil tudi široki 
potrošnji v večjih centrih, zato je interes vseh teh na njegovi čimprejšnji zgra- 
ditvi itd. Pri vseh takih in podobnih investicijah se kažejo skupni interesi, ki 
jih običajno tudi nihče ne zanika. Težave in pomislek pa nastopijo tedaj, ko naj 
se tak interes tudi realizira v obliki finančnega sodelovanja pri investiciji. 

Seveda je takih investicij širšega pomena veliko več, kot jih glede na realno 
oceno svojih možnosti moremo zgraditi. Zato je nujno sporazumevanje med 
zainteresiranimi o tem, kaj je neodložljivo in zato zasluži prednost in kaj zmo- 
remo, ter česa se v danem trenutku ne moremo lotiti brez škode za razvoj drugih 
panog zlasti pa terciarnih dejavnosti. 

Znano je, da bo Splošna gospodarska banka v letu 1964 kreditirala gradnjo 
objektov, ki so že bili odobreni s strani zveznih bank in katerih pomen za razvoj 
celotnega našega gospodarstva bi težko kdo zanikal. Zato morajo pri zagotav- 
ljanju sredstev imeti prednost pred drugimi investicijami. To so objekti s pod- 
ročja energetike, metalurgije, kemije in prometa. Ze v lanskem letu se je poka-- 
zalo, da Splošna gospodarska banka ne bo mogla financirati vseh teh investicij 
sama, zato se je že tedaj čutila potreba po aktivnem poslovnem sodelovanju 
z vsemi poslovnimi, predvsem pa z vsemi komunalnimi bankami. 

Danes pa je že popolnoma jasno, da je financiranje objektov splošnega 
pomena mogoče samo ob aktivnem sodelovanju vseh poslovnih bank v republiki, 
ker je edino tako mogoče vključiti v izgradnjo vse zainteresirane partnerje. 

Ko je razprava v odborih ugotovila to dejstvo, je hkrati ocenila, da so 
komunalne banke — kar izhaja iz poslovnega poročila njihovega združenja za 
leto 1963 — dokazale sposobnost koncentrirati prosta sredstva imetnikov druž- 
benega premoženja. Odbori so tudi ugotovili, da imajo komunalne banke.,, s pri- 
merno kreditno politiko na področju dolgoročnih naložb velike možnosti nava- 
jati gospodarske organizacije k investicijskemu varčevanju in zato tudi možnost 
vplivanja na širino investicijske dejavnosti. Sodelovanje med poslovnimi ban- 
kami pa bo učinkovito le tedaj, če bo slonelo na skupnem interesu in na realnem 
skupnem programu. 
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Ob tem so odbori tudi kritično ocenjevali organizacijo komunalnih bank, 
in to z vidika koliko je komunalna banka s številnimi kreditnimi odbori, formi- 
ranimi na teritorialnem principu, usposobljena voditi enotno poslovno politiko. 

Naše komunalne banke imajo v večini primerov take kreditne odbore, 
katerih delovanje obsega največkrat le področje ene same občine. Čeprav so 
kompetence teh odborov po svojem obsegu različne in največkrat majhne, zato 
ker razpolagajo samostojno, ali samo z družbenimi investicijskimi skladi, ali z 
delom bančnih sredstev — največkrat samo z 20 '%> hranilnih vlog —• ponekod 
pa tudi z vsemi bančnimi sredstvi za dolgoročna vlaganja, so vendar ravno ti 
odbori najštevilnejše pore, skozi katere pronicajo izvenbančni administrativni 
vplivi, ki načenjajo in ogrožajo poslovno samostojnost banke. 

Pomen, ki ga komunalne banke dobivajo kot denarni zavodi, preko katerih 
se prelivajo trenutno prosta sredstva gospodarskih in drugih organizacij po 
poslovnih principih na mesta najpotrebnejše investicijske potrošnje, pa zahteva 
poslovno samostojno banko, osvobojeno vseh administrativnih pritiskov, ki v 
okvirih družbenih planov politično-teritorialnih enot posluje po principih eko- 
nomičnosti in rentabilnosti. Mislim, da je konsolidacija komunalnih bank v 
smislu temeljite okrepitve njihove poslovne samostojnosti tudi eden od bistvenih 
faktorjev, ki bo prispeval k realizaciji poslovnega sodelovanja med bankami 
in k večjemu uveljavljanju ekonomskih principov pri razširjeni reprodukciji. 

Z investicijskim varčevanjem spraviti investicije v okvir realnih možnosti in 
preko bančnega mehanizma vključiti vse gospodarstvo v financiranje objektov, 
ki so pogoj za nadaljnji razvoj gospodarstva, sta gotovo med najpomembnejšimi 
nalogami, ki jih na področju investicij predvideva republiški družbeni plan za 
leto 1964. 

Mislim, da bodo predlagana stališča, kolikor jih bo zbor sprejel, predvsem 
pa, če jih bodo osvojili vsi prizadeti, olajšala reševanje nekaterih kroničnih 
in akutnih problemov na področju kratkoročnega in dolgoročnega kreditiranja. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Niko Kavčič, generalni 
direktor Splošne gospodarske banke. 

Niko Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Težišče letnega poročila 
Splošne gospodarske banke, ki je predmet današnje razprave, je nedvomno na 
problemih investicijskega kreditiranja. To je razumljivo, saj je investicijsko 
kreditiranje postalo osnovna dejavnost banke po uveljavitvi smernic splošne 
kreditne politike v letu 1963. Zato bi želel ponovno opozoriti na pogoje, v katerih 
je banka poslovala v letu 1963, osvetliti problematiko kreditiranja investicij, 
ki terja v letu 1964 in v naslednjih letih korenitih rešitev. 

Da se je večina največjih problemov kreditiranja investicij skoncentrirala 
in zaostrila prav pri Splošni gospodarski banki, to je na nivoju republike, ni 
slučaj, temveč logična posledica zakonodaje in iz nje izhajajoče vloge in položaja 
Splošne gospodarske banke. Zato bi želel takoj na začetku poudariti, da so 
določeni problemi, ki se sicer kažejo kot problemi Splošne gospodarske banke, 
dejansko problemi celotnega gospodarstva Socialistične republike Slovenije, 
problemi delovanja kreditno-bančnega mehanizma v novih pogojih in ne na- 
zadnje problemi nedograjenosti gospodarskega sistema. 

Kakšen je položaj Splošne gospodarske banke? 
Zvezne, to je specializirane banke, z izjemo Jugobanke, ne urejajo več svo- 

jega kreditnega poslovanja neposredno z investitorji, temveč preko republiških 
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bank. Nasproti zveznim bankam je za področje Slovenije nosilec kredita Splošna 
gospodarska banka, katere obveznost ni samo pravočasno odplačati prejeti 
kredit, temveč tudi zagotoviti delež decentraliziranih sredstev, ki je pogoj za 
kredit specializirane banke. Splošna gospodarska banka je tako postala centralna 
investicijska banka Slovenije za vse investicije, pri katerih so udeležene zvezne 
banke bodisi z delom dinarskih sredstev, bodisi samo z garancijo za inozemski 
kredit. 

Vsa obsežnost in ostrina takega položaja Splošne gospodarske banke je 
prišla do izraza z gospodarskimi ukrepi v začetku leta 1963, zaobseženimi v 
zakonu o ureditvi nekaterih obveznosti splošnega investicijskega sklada in v 
odloku o višini udeležb kreditov, ki jih dodeljuje splošni investicijski sklad. Na 
temelju citiranega zakona so bile v letu 1963 prenesene obveznosti, ki jih je 
sprejel splošni investicijski sklad do sredine leta 1962, na Splošno gospodarsko 
banko v znesku 32 in pol milijarde. Z upoštevanjem podražitev, ki so ugotov- 
ljene v začetku leta 1964, pa se prenesena obveznost poveča za nadaljnjih 16 mi- 
lijard dinarjev. 

V sklopu teh obveznosti sodelujejo tri železarne, toplarna v Ljubljani, razni 
elektroprenosi, nekaj predelovalne indstrije ter trije hoteli iz sektorja turizma. 
Neuravnovešena energetska bilanca Slovenije, izražena v občutnem primanjkljaju 
električne energije in problemi v prometu, so narekovali potrebo po novih 
investicijah, pri katerih je po odloku o višini udeležb kreditov iz zveznih 
sredstev dolžna sodelovati gospodarska banka s sredstvi v višini nadaljnjih 
47 milijard dinarjev. Ugotoviti je treba, da decentralizaciji obveznosti niso 
sledile logične in nujne nadaljnje spremembe delitve dohodkov v korist nepo- 
srednih proizvajalcev, niti ni bila izvršena uskladitev delovanja bančnega in 
kreditnega mehanizma z novimi pogoji. 

Osnovni problem banke v letu 1963 in 1964 je, kako zagotoviti sredstva 
za dokončanje že začetih objektov in gradnjo nekaterih novih investicij na 
področju energetike in prometa. V ta namen potrebna sredstva v višini preko 
100 milijard dinarjev je treba zagotoviti v obdobju štirih let iz bančnih sredstev. 
Nerealno bi bilo, kakorkoli računati na bistveno večanje investicijskih sredstev, 
ki izvirajo iz družbenih dajatev gospodarskih organizacij. Poleg tega pa del 
teh sredstev pokriva investicijske potrebe v manj akumulativnih gospodarskih 
področjih. 

Splošna gospodarska banka se je od vsega začetka zavedala teže naloge, 
ki jo je morala prevzeti, in začela široko akcijo za združevanje sredstev. Hkrati 
je opozarjala komunalne banke, ki so prav tako združevale sredstva, na 
potrebo usklajevanja investicijske potrošnje. Ugotoviti moramo, da v tem po- 
gledu niso bili doseženi vidnejši uspehi. Zato se je gospodarska banka v začetku 
leta 1964 dogovorila s komunalnimi bankami, da bo pri industrijskih gospo- 
darskih organizacijah združevala prosta investicijska sredstva in da bo nove 
kredite industriji odobravala gospodarska banka na osnovi kreditnih zahtevkov 
področnih komunalnih bank. 

Komunalne banke so se zavezale pomagati gospodardarski banki predvsem 
z vodenjem take kreditne politike, ki bi podjetja navajala k varčevanju z inve- 
sticijskimi sredstvi in preprečevala investicije, za katere niso zagotovljena za- 
dostna sredstva. Skladno z dogovorom je gospodarska banka poskušala ugotoviti 
predvsem možnosti in pripravljenost gospodarskih organizacij za združevanje 
sredstev, vendar rezultati niso ohrabrujoči. V februarju in marcu tega leta so 
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predstavniki gospodarske banke obiskali 360 gospodarskih organizacij in ugo- 
tovili naslednje: 

Te gospodarske organizacije imajo skupno 13,5 milijarde resnično prostih 
investicijskih sredstev. Samo 50 gospodarskih organizacij je pripravljenih oročiti 
pri gospodarski banki skupno 1,5 milijarde din, dočim bo 253 gospodarskih 
organizacij uporabilo svoje sklade za lastne investicije, katerih celotni obseg 
znaša 76 milijard 700 milijonov din. Gospodarske organizacije torej izvajajo 
ali pa na novo začenjajo investicije, ki znašajo 6-kratno letno vsoto prostih 
investicijskih sredstev. Odločitve o teh investicijah so bile sprejete večinoma 
brez sodelovanja bank. Doseženi rezultati gotovo ne zadovoljujejo. Komunalne 
banke se v prizadevanja gospodarske banke niso vključile z aktivno kreditno 
politiko, ki bi podjetja navajala na investicijsko varčevanje. Zato je Splošna 
gospodarska banka, da bi zagotovila kreditiranje temeljnih investicij v letu 
1964 in v naslednjih letih, predlagala komunalnim bankam, naj sodelujejo v 
kreditiranju investicij z deležem, ki odraža ekonomsko moč in s tem finančni 
potencial področja, ki ga zajema posamezna komunalna banka. Zadevni predlog 
je izdelala Splošna gospodarska banka za vseh 14 komunalnih bank, predlagala 
osnutek kreditne pogodbe, ki konkretno določa obveznosti glede višine kredita, 
letnih tranš, obrestne mere, pogoje vračanja in kar je najvažnejše; taksativno 
našteva objekte, za katere se kredit komunalne banke sme in more uporabiti. 

Ta predlog kreditne pogodbe je trenutno v obravnavi pri komunalnih 
bankah. Nadaljnje kreditiranje investicij pri Splošni gospodarski banki je torej 
pogojeno z zadržanjem komunalnih bank in njihovih upravnih odborov. 

Pogoji kredita za gospodarsko banko niso ugodni in bodo povzročili vrsto 
novih vprašanj. Danes nam še ni jasno, kako zagotoviti vračanje kredita komu- 
nalnim bankam v roku 10 let, ker bodo investitorji vrnili naši banki isti kredit 
v roku od 20 do 30 let. Kljub temu pa gospodarska banka smatra, da je pred- 
loženi način kreditiranja važnejših investicij edini način, kako po objektivnih 
kriterijih porazdeliti bremena na celotno gospodarstvo Slovenije. 

V menu Gospodarske banke se zahvaljujem Skupščini, ki je dala priložnost 
razpravljati o problematiki banke. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo želi predstavnik Združepja komu- 
nalnih bank tovariš Ivan Simončič. 

Ivan Simončič: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav razpravlja 
Skupščina o dveh posebnih poročilih s področja bančnega poslovanja, to je o 
poročilu Splošne gospodarske banke SR Slovenije in o poročilu Združenja ko- 
munalnih bank Slovenije, je očitno, da gre v bistvu za enoten in kompleksen 
problem in to problem delovanja kreditnega in bančnega mehanizma v sedanjih 
pogojih našega družbenega in ekonomskega razvoja. Aktivnost Splošne gospo- 
darske banke Slovenije na eni strani ter aktivnost komunalnih bank na drugi 
strani se med seboj tako prepletata, da je težko, če že ne povsem nemogoče 
ločno obravnavati aktivnost ene ali druge bančne institucije. To velja še posebej 
glede aktivnosti poslovnih bank na področju kreditiranja investicij. Prav temu 
vprašanju pa je tako v omenjenih poročilih, kot tudi v dosedanji razpravi v 
skupščinskih odborih posvečeno največ pozornosti. To sicer ne pomeni, da de- 
javnost poslovnih bank na drugih področjih, kot npr. na področju kratkoročnega 
kreditiranja, ni pomembna za nemoten potek gospodarskega razvoja. Poudarek, 
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ki se daje vprašanju kreditiranja investicij, je treba pripisati predvsem dej- 
stvu, da se prav v okviru teh vprašanj pojavlja največ perečih in obenem tudi 
najbolj težavnih problemov, ki terjajo ustrezno rešitev. Naj k temu še dodam, 
da tudi kratkoročno kreditiranje ni popolnoma ločeno od problemov krediti- 
ranja investicij, temveč dobijo številni problemi, ki se najprej pojavijo v seriji 
kratkoročnega kreditiranja, svoj končni odraz v okviru splošne problematike 
kreditirary'a investicij. Naj omenim samo ukrep o minimalnem delu poslovnega 
sklada, ki se more uporabljati za obratna sredstva in ki je merilo kreditne 
sposobnosti gospodarskih organizacij za dobivanje kratkoročnih kreditov. Če- 
prav gre v tem primeru za ukrep kratkoročne kreditne politike, ni dvoma, da 
posega ta ukrep globoko na področje kreditiranja in financiranja investicij. 

Iz poročil in dosedanje razprave lahko ugotovimo, da so se v okviru aktiv- 
nosti bank na področju kreditiranja investicij v letu 1963 porajali nekateri 
temeljni problemi, med katerimi naj posebej omenim naslednje: zagotovitev 
kreditnih sredstev za nekatere investicijske objektć, ki so splošnega gospodar- 
skega pomena, bodisi da je njihova izgradnja že v teku, ali pa da so za njihovo 
izgradnjo zagotovljeni inozemski komercialni krediti. Nadalje, ureditev med- 
bančnih kreditnih odnosov ria področju kreditiranja investicij in pa notranja 
organizacija komunalnih bank. Leto 1963, na katerega se nanašajo poročila, 
o katerih danes razpravlja Skupščina, je finančno in poslovno zaključeno, 
vendar z zaključkom poslovnega leta niso prenehali problemi, ki so bili značilni 
za razmere v preteklem letu. Zaradi tega razprava o poslovanju bank v mi- 
nulem letu tudi ne bi bila popolna, če se v njej ne bi dotaknili tudi razmer, 
v katerih delujejo banke v letošnjem letu, posebno, ker lahko ugotavljamo 
te razmere že za obdobje skoraj treh mesecev. Problemi materialnega izvora 
se sicer v prvih treh mesecih letošnjega leta niso bistveno spremenili, dejstvo 
pa je, da jih danes lahko ugotavljamo v še ostrejši obliki kot v 1963. letu. To 
predvsem zaradi tega, ker smo se že skoraj povsem približali tistemu trenutku, 
ki ne dopušča več širokih razprav, temveč terja jasno odločitev, bodisi da ta 
odločitev pomeni takojšnjo zagotovitev potrebnih sredstev ali pa da se moramo 
odreči izgradnji nekaterih nujno potrebnih objektov. 

Glede urejanja medbančnih kreditnih odnosov, oziroma odnosov med ko- 
munalnimi bankami in Splošno gospodarsko banko Slovenije na področju 
kreditiranja investicij, se kažejo v letošnjem letu že nekatere kvalitetne spre- 
membe. Konkretno se odražajo te spremembe v predlogu, ki ga je pojasnil že 
tovariš Kavčič, po katerem naj bi komunalne banke in preko njih celotno 
slovensko gospodarstvo, sodelovale pri kreditiranju investicij, ki so za celotni 
gospodarski razvoj Slovenije najbolj potrebne in najbolj utemeljene. 

Kot je znano, naj bi komunalne banke po tem predlogu v treh letnih tran- 
šah odobrile gospodarski banki kredite v skupnem znesku okoli 73 milijard 
dinarjev. Poglavitne značilnosti omenjenega predloga so, da temelji na principu 
skupnega razpravljanja o najbolj potrebnih in nujnih investicijah in na prin- 
cipu ugotavljanja interesa gospodarstva kot celote, ter da pri tem upošteva 
koristi vseh tistih, ki sodelujejo v financiranju investicij. 

Upoštevanje omenjenih principov pri urejanju odnosov med komunalnimi 
bankami in Splošno gospodarsko banko ni samo kvalitetna sprememba v pri- 
merjavi z načinom, s katerim so se skušali urejati ti odnosi v preteklem letu, 
ko naj bi komunalne banke zbirale sredstva za račun gospodarske banke ali pa 
ji prepustile določena področja glede zbiranja teh sredstev, temveč je trenutno 
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tudi edina realna možnost, na katero se lahko opira rešitev nekaterih najbolj 
perečih problemov na področju investiranja. 

Kljub velikim naporom, ki jih terja realizacija omenjenega predloga, je 
predlog uresničljiv, kar pomeni, da je kreditni in bančni mehanizem na ob- 
močju naše republike v sedanjih razmerah sposoben, da prevzame na sebe 
znaten del bremena in odgovornosti za izgradnjo tistih objektov, ki so najbolj* 
potrebni za razvoj slovenskega gospodarstva. 

Čeprav lahko govorimo o znatnem delu bremena in odgovornosti, ki naj 
jo ima kreditni in bančni mehanizem v sedanjih pogojih pri zagotavljanju 
procesa razširjene reprodukcije, vendar spričo splošnih razmer ni dovolj pod- 
lage za trditev, da pomeni tudi popolnoma realizacija tega predloga, po kate- 
rem naj bi kreditirale komunalne banke Splošno gospodarsko banko s 73 mili- 
jardami dinarjev, dokončna in trajna rešitev tega problema. 

Kreditiranje omenjenih investicij terja takšna kreditna sredstva, ki se 
lahko vlagajo na daljše roke. Pri večini objektov, ki so uvrščeni med nujne in 
najbolj utemeljene investicije, bodo posojena sredstva vrnjena šele čez 20 ali 
celo več let. Tako gospodarska banka kot tudi komunalne banke ne razpolagajo 
s takšnimi sredstvi, ki bi jih lahko vlagale v tako dolgoročne naložbe, ne da bi 
bila pri tem ogrožena njihova likvidnost. Pretežni del sredstev za odobritev 
finančnega kredita gospodarski banki si bodo morale komunalne banke zago- 
toviti z zbiranjem depozitov z roki, to je s sredstvi, ki jih bodo gospodarske 
in druge organizacije nalagale v banke na podlagi principa varčevanja z inve- 
sticijskimi sredstvi. 

V poročilu Združenja komunalnih bank je posebej poudarjeno, da smo šele 
v prvi fazi uveljavljanja investicijskega varčevanja ter aktivnejšega vključe- 
vanja bank v sistem investiranja. Razumljivo je, da v tej razmeroma kratki 
fazi še ni bilo mogoče ustvariti takšnega potenciala sredstev za kreditiranje 
investicij, ki bi bil primeren in sposoben tudi za kreditiranje tako imenovane 
infrastrukture investicij. To ne pomeni, da kasneje, ko bo dovolj dozorelo 
spoznanje o nujnosti investicijskega varčevanja, ko bo narastel obseg bančnih 
sredstev, sposobnih za kreditiranje investicij in ko bo tudi sicer dograjen sistem 
kreditiranja investicij iz bančnih sredstev, ne bo mogoče uporabiti tudi dela 
bančnih sredstev za kreditiranje takšnih investicij, ki terjajo daljše ali celo 
najdaljše odplačilne roke. 

V sedanji začetni fazi vključevanja kreditnega in bančnega mehanizma 
v sistem kreditiranja investicij pa pomeni angažiranje bančnih sredstev v na- 
ložbe z dolgimi odplačilnimi roki resno nevarnost za ohranitev likvidnosti 
poslovnih bank. 

Ta moment je bil upoštevan tudi v predlogu, po katerem bodo komunalne 
banke odobrile finančne kredite Splošni gospodarski banki za kreditiranje naj- 
nujnejših investicij. Čeprav je predlagani rok teh kreditov razmeroma kratek, 
saj se gospodarska banka zavezuje, da bo vrnila kredite komunalnim bankam 
po triletnem koriščenju v odplačilni dobi petih let, kar pomeni, da bodo sred- 
stva vrnjena komunalnim bankam v razdobju osmih do desetih let, je vendar 
ta rok neugoden tako za Splošno gospodarsko banko kot tudi za komunalne 
banke. 

Zakaj je neugoden za Splošno gospodarsko banko, je že pojasnil tovariš 
Kavčič. Tudi za komunalne banke je rok zelo neugoden, če upoštevamo, da 
skoraj ni takšnih imetnikov investicijskih sredstev, ki bi bili pripravljeni, da 
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se odpovedo njihovi uporabi za dobo 8 do 10 let. Prav tako so redki imetniki 
investicijskih sredstev, ki bi bili pripravljeni vlagati sredstva pri banki, ne da bi 
računali, da jim bo banka po preteku določenega časa ne samo vrnila vložene 
depozite, temveč tudi sodelovala pri kreditiranju investicije, za katero je imet- 
nik varčeval investicijska sredstva. S takšno poltiko, s katero bi banke samo 
prepričevale gospodarske organizacije, da odlagajo z njihovo investicijsko po- 
trošnjo, ne da bi jim istočasno nudile tudi določene ugodnosti v obliki kreditov, 
ni mogoče doseči zadovoljivih učinkov. Nasprotno, računati je, da bi takšna 
politika le še pospešila težnje po samofinanciranju in izvajanju naknadnega 
pritiska na banke za dodatna kreditna sredstva. 

Če upoštevamo vse naštete momente, lahko povzamemo zaključek, da bi 
pomenilo precenjevanje sposobnosti kreditnega in bančnega mehanizma, če bi 
pričakovali, da bo z realizacijo obravnavanega predloga dokončno rešeno vpra- 
šanje zagotovitve sredstev za izgradnjo najnujnejših objektov za nadaljnji 
razvoj slovenskega gospodarstva. 

Realnejša je ocena, da lahko s kreditnim in bančnim mehanizmom v seda- 
njih pogojih premostitveno rešujemo probleme teh investicij. Bistvo rešitve 
je, da omogočimo nadaljevanje izgradnje investicij, ki smo jih spoznali za naj- 
bolj utemeljene in najbolj potrebne, zavedajoč se, da smo pri tem morali od- 
tegniti določena sredstva s področij, na katerih so ta sredstva prav tako po- 
trebna, vendar moramo z velikimi napori odložiti njihovo potrošnjo. Razum- 
ljivo je, da te potrošnje ne bo mogoče odlagati za daljšo dobo, ne da bi to 
imelo negativne posledice, ki bi se lahko odrazile bodisi v neskladnosti nadalj- 
njega razvoja, v stagniranju velikega dela predelovalne in druge industrije 
in podobno. 

Razen tega nikakor ne bi smeli prezreti, da je od nadaljnjega reševanja 
problemov, ki izvirajo iz nujnosti izgradnje določenih objektov splošnega go- 
spodarskega pomena, odvisno tudi nadaljnje utrjevanje kreditnega in banč- 
nega mehanizma in njegovega učinkovitega vključevanja v sistem kreditiranja 
investicij, katerega osnovni namen je, da se fiskalne in administrativne oblike 
zajemanja akumulacije zamenjajo z bolj prožnimi oblikami prelivanja in usmer- 
janja investicijskih sredstev preko kreditnega in bančnega mehanizma. 

Tako pred gospodarsko banko kot tudi pred komunalne banke se postavlja 
kot imperativna naloga, da pravočasno izpolnijo vse svoje obveznosti, ki izvirajo 
iz izbranih depozitov z roki. Sleherno neizpolnjevanje ali kršenje teh obvez- 
nosti, pa čeprav v obliki naknadnega prepričevanja, lahko povzroči dalekosežne 
posledice in zavre nadaljnji razvoj in utrjevanje investicijskega varčevanja in 
s tem seveda tudi krepitev kreditnega in bančnega mehanizma in uveljavljanje 
njegove vloge v sistemu kreditiranja investicij. 

Ce se danes pred vse nas postavlja dolžnost, da tudi pod ceno skrajnih na- 
porov zagotovimo sredstva za investicije, ki smo jih spoznali za najbolj nujne, 
bo že jutri naša naloga, da z vsemi razpoložljivimi silami poskrbimo, da ne bo 
ogroženo nadaljnje delovanje kreditnega in bančnega mehanizma. 

Zaradi tega je skoraj neogibno, da se na reševanju problemov, kjer bodo 
sedaj premostitveno angažirana bančna sredstva, močneje pritegnejo tudi sred- 
stva družbenih investicijskih skladov tako v komuni kot v okraju in republiki, 
ker kvaliteta teh sredstev ustreza značaju investicij, ki terjajo zelo dolgoročne 
naložbe. 

3 
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Zoževanje investicij, zlasti pa takšnih investicij, za katere niso vnaprej 
zagotovljena ustrezna finančna sredstva, je tudi eden bitnih pogojev, da se 
zagotovi prehod na bolj ali manj normalne pogoje delovanja kreditnega in 
bančnega mehanizma. 

Enaka ugotovitev velja glede nadaljnjega utrjevanja investicijskega varče- 
vanja, ki naj bo deležno podpore vseh družbenih činiteljev. Razumljivo je, 
da je treba ustvariti tudi ugodnejše pogoje za takšno investicijsko varčevanje, 
kar terja med drugim tudi nadaljnja prizadevanja, da se v sistemu delitve 
dohodka še dosledneje uveljavijo predpisi, da naj pretežni del akumulacije 
ostane gospodarskim organizacijam, ki to akumulacijo ustvarjajo, in ki naj 
prevzemajo tudi odgovornost za investicijske odločitve. 

Končno naj poudarim, da povečana bremena in odgovornosti, ki jih pre- 
vzema kreditni in bančni mehanizem, terjajo, da se posveti več pozornosti 
tudi izboljšanju in utrjevanju notranje organizacije poslovnih bank. To velja 
zlasti za komunalne banke, pri katerih notranja organizacija še vedno ni dovolj 
usklajena z vlogo, ki jo imajo te banke zlasti na področju kreditiranja investicij. 
Pri številnih komunalnih bankah so njihovi organizaciji še vedno ohranjene 
.oblike, ki so se uveljavile v času, ko sta se pomen in vloga komunalne banke 
zelo pogosto označevala z izrazom »blagajna komune«. Danes je nesporno 
dejstvo, da so komunalne banke prerasle to vlogo in se razvile v organizacijo, 
ki ima vse poglavitne značilnosti gospodarske organizacije. V tako spremenjenih 
razmerah so nekatere zastarele organizacijske oblike nedvomno ovira za na- 
daljnji razvoj komunalnih bank v smeri poslovnih in samostojnih organizacij. 
To velja zlasti glede obstoja številnih takšnih kreditnih odborov, ki so ustanov- 
ljeni po teritorialnem principu. Takšni kreditni odbori v marsičem otežujejo 
izvajanje enotnejše kreditne politike in politike razdeljevanja kreditnih sred- 
stev in so največkrat tudi oblika in sredstvo, preko katerega se prenašajo raz- 
lični neekonomski vplivi na delovanje bank. Zaradi tega lahko trdimo, da bo 
izpopolnjevanje notranje organizacije komunalnih bank samo prispevalo, da 
bodo komunalne banke po eni strani samostojneje odločale o vseh pomemb- 
nejših zadevah iz njihove pristojnosti in da bodo hkrati lažje izpolnile naloge, 
ki jih prevzemajo tudi na področju zagotavljanja sredstev za najnujnejše 
investicijske objekte. 

V imenu komunalnih bank na območju Slovenije pa se zahvaljujem Skup- 
ščini, ki je omogočila, da se tudi z delovanjem bank seznani širši krog naše 
javnosti. 

Predsednik Tine Remškar: Ker je bil poslancem poslan predlog 
stališč, ki naj bi jih Republiški zbor sprejel, predlagam, da bi odbor za druž- 
beno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije spremljal razpravo in vnesel v končni 
tekst stališč eventualne nove predloge in sugestije poslancev. Se strinjate s tem 
predlogom? (Poslanci se strinjajo.) K besedi se je prijavil tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob. Tovariši in tovarišice poslanci! Poslovni poročili bank 
za leto 1963 obravnavata aktivno vlogo bank pri izvajanju ukrepov splošne 
kreditne politike. Znano je, da so bile v letu 1963 izvršene zelo pomembne 
spremembe na področju bančnega kreditiranja, zaradi prilagajanja kreditne 
politike in kreditnega mehanizma razvoju gospodarskega sistema. Pri tem 
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se je težilo predvsem k ustvarjanju primernih pogojev za razvoj proizvodnje 
skladno s smernicami gospodarske politike. 

Po določilih odloka mora kreditna politika bank elastično zagotavljati go- 
spodarstvu potrebne količine denarja za povečano proizvodnjo in povečan bla- 
govni promet, da se tako omogoči nemoten razvoj družbene reprodukcije. Bančni: 
krediti morajo spodbujati k hitrejši rasti proizvodnje ob boljši izrabi obsto- 
ječih proizvodnih faktorjev. 

Gibanje bančnih kreditov mora ostati v mejah, ki ustrezajo stabilnim: 
odnosom v gospodarstvu; zato naj bi bili usmerjeni v prvi vrsti na kratkoročno 
kreditiranje gospodarstva, pri čemer se je treba izogibati takemu kreditiranju, 
s katerim bi ustvarili dodatno kupno moč končnih potrošnikov. 

Za uspešno izvajanje navedenih načel so bile uvedene nove vrste kreditov, 
kot so to krediti za blagovni promet, krediti za določeno vrsto zalog ter krediti 
za določene in posebne posle. 

Odlok o izvajanju ukrepov splošne kreditne politike predpisuje naslednje 
omejitve za odobravanje kreditov: 

— z bančnimi krediti za obratna sredstva se ne morejo financirati trajna 
vlaganja; 

— družbeno političnim skupnostim in drugim ustanovam se lahko dodeli 
kratkoročne kredite zaradi neusklajenosti dohodkov z izdatki; 

— gospodarske organizacije z nekritimi izgubami se smatrajo za kreditno 
nesposobne in 

— koristnikom kreditov ni dovoljeno prelivanje obratnih sredstev v osnov- 
na sredstva. 

Kreditni in bančni mehanizem je v novih pogojih deloval razmeroma 
uspešno, saj lahko trdimo, da so ukrepi nove kreditne politike v letu 1963 prav 
tako eden od faktorjev, ki je prispeval k poživitvi gospodarske aktivnosti v 
lanskem letu. 

Ugodni oceni poslovanja bank v letu 1963 pri izvajanju kreditne politike 
pa še ne pomeni, da ne obstoja še vrsta nerešenih vprašanj, ki jih bo treba 
nujno rešiti še v tem letu, da bi tako dosegli še popolnejše delovanje bančnega 
in kreditnega mehanizma usklajenega z doseženim razvojem gospodarskega 
sistema. 

Dovolite mi, da v svoji razpravi nekoliko razčlenim nasledne nerešene, 
oziroma neustrezno rešene probleme: 

1. vprašanje financiranje trajnih obratnih sredstev; 
2. vprašanje transformacije občasnih kreditov v trajna obratna sredstva; 
3. vprašanje nesorazmerno visokega porasta bančnih kreditov glede na 

porast proizvodnje v letu 1963. 
S prvim vprašanjem, to je z vprašanjem financiranja trajnih obratnih sred- 

stev, se srečujemo že od dodelitve začetnega sklada obratnih sredstev gospodar- 
skim organizacijam. Ze takrat je bilo poudarjeno načelo, da je treba vire za 
naložbe v osnovna in tudi v trajna obratna sredstva iskati v že ustvarjeni aku- 
mulaciji. Hitra gospodarska rast, številne vzporedne spremembe, pa tudi admi- 
nistrativna odmera začetnega sklada obratnih sredstev, so zahtevale razne ob- 
časne bančne kredite, kar je pogosto pomenilo dodatno emisijo. 

Dodatna obratna sredstva se je lahko dobivalo pri bankah, čeprav za 
gospodarske organizacije pod manj ugodnimi pogoji, zato se ni posvečalo dovolj 
pozornosti vprašanju ureditve trajnih obratnih sredstev. . 

3» 
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Gospodarske organizacije so se vse preveč orientirale pri usmerjanju svojih 
sredstev v naložbe v osnovna sredstva. Tudi banke pri odobravanju sredstev 
za razširjeno reprodukcijo še vedno dajejo prednosti naložbam v osnovna sred- 
stva pred naložbami v trajna obratna sredstva. S tako orientacijo bi morale 
banke in gospodarske organizacije odločno prekiniti. Banke so namreč dolžne 
v nasprotju z dosedanjo prakso dosledno izvajati določila predpisov, ki odrejajo 
kreditno politiko, vendar številni primeri kažejo, da so bili v letu 1963 odobreni 
krediti za stvari, za katere bi ne smeli biti. Prav tako so še pogosti primeri 
prelivanja minimalnega: dela obratnih sredstev v osnovna sredstva s strani 
gospodarskih organizacij. Vse to povzroča resne motnje v proizvodnji ter ne- 
ugodno vpliva na stabilnost odnosov v gospodarstvu. 

V zvezi z drugim vprašanjem, to je s preoblikovanjem kreditov za občasna 
Obratna sredstva, ki jih je koristilo gospodarstvo v preteklih letih, v nove vrste 
kreditov, bi omenil, da je to potekalo prepočasi zato ta naloga v letu 1963 v naši 
republiki ni bila uspešno zaključena. Vzroki za to so subjektivne in objektivne 
narave; na primer: nezadostni krediti za trajna obratna sredstva, intenzivno tro- 
šenje sredstev poslovnega sklada gospodarskih organizacij za investicije v osnov- 
na sredstva zaradi njihove velike iztrošenosti, ter nezadostna vlaganja v obratna 
sredstva iz družbenih investicijskih skladov in iz bančnih sredstev, ki se smejo 
uporabiti za investicije, zlasti v primerih povečanega obsega poslovanja. 

Očitno je, da vsi začasni krediti za trajna obratna sredstva ne bodo mogli 
biti preoblikovani v kredite, ki jih predvideva odlok. Po stanju 31. 12. 1963 je 
bilo v Sloveniji 39 milijard takih kreditov. Z ukrepi o kreditni politiki v tem 
letu je dana možnost preoblikovanja teh kreditov v trajna obratna sredstva 
z vračilnim rokom 10 let. Bistvo te transformacije je v tem, da gospodarska 
organizacija prevzame obveznost, da po v desetih letih iz ustvarjene akumu- 
lacije vrnila sredstva, ki so avansirana iz emisije. 

Problem, ki se pojavlja v zvezi s preoblikovanjem občasnih kreditov v 
kredite za trajna obratna sredstva, je v tem, da bo treba preoblikovane kredite 
vrniti v desetih letih. Znano pa je, da je praksa prejšnjih let povzročila probleme 
pri vseh tistih delovnih organizacijah, ki so intenzivneje vlagale v osnovna 
sredstva, niso pa vlagala ustrezni del sredstev v obratna sredstva, za kar so 
namesto trajnih vlaganj angažirala občasne bančne kredite. V sedanjem sistemu 
delitve dohodka številne gospodarske organizacije niso sposobne prevzemati 
novih obveznosti v breme čistega dohodka, zlasti ne takšnih, ki jih je potrebno 
poravnati v relativno kratkem roku. Zato so utemeljene pripombe, da bi se mo- 
rali preoblikovani krediti glede roka vrnitve obravnavati tako, kot se obrav- 
navajo v prejšnjih letih odobrena posojila za trajna obratna sredstva. Kolikoi 
so te pripombe s strani posameznih gospodarskih organizacij upravičene, se s 
širšega družbenega stališča prav tako lahko upravičeno zagovarja ukrep, s ka- 
terim se omejuje vlaganje v osnovna sredstva v korist pospeševanja vlaganj 
v trajna obratna sredstva. Opozoril bi še na dejstvo, da so banke vse kratko- 
ročne kredite preoblikovale v nove vrste kreditov, ne glede na to, da bi bile 
upravičene preoblikovati samo del teh kreditov. Vzrok za to je v tem, ker je bilo 
določilo o preoblikovanju kratkoročnih kreditov v trajna obratna sredstva spre- 
jeto šele v letošnjem letu, akcija za preoblikovanje pa se je izvajala že v 
lanskem letu. Smatram, da bi bilo zato potrebno analizirati preoblikovanje 
kreditov v lanskem letu in izvršiti popravke v vseh tistih primerih, ko se je 
preoblikovalo tudi kredite, ki so imeli značaj trajnih obratnih sredstev. 
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Kot tretji problem bi poudaril nesorazmerno visok porast bančnih kre- 
ditov. V letu 1963 so se bančni krediti gospodarskih organizacij na območju 
Slovenije povečali za 51,9 milijarde dinarjev. Od navedenega povečanja bančnih 
kreditov v naši republiki gre na račun industrije in rudarstva 21 milijard, 
kmetijstva 7,6 milijarde in trgovine 22,2 milijarde; v ostalih gospodarskih pano- 
gah so spremembe mnogo manjše. Ta porast pomeni 23°/o, medtem ko znaša to 
povečanje na območju Jugoslavije 328 milijard ali 20Če primerjamo porast 
kreditov iz bančnih sredstev s porastom fizičnega obsega proizvodnje, ki je 
znašal v preteklem letu 14,5 "/o, ugotovimo, da so krediti intenzivneje rasli od 
proizvodnje. Vendar se to nesorazmerje, kot je razvidno iz razpoložljivih po- 
datkov, ne kaže v taki meri pri proizvodnih dejavnostih kot na področju 
trgovine. 

Poleg nesorazmerne rasti kreditov, splošnega porasta cen in dejstva, da ima 
naše gospodarstvo velik del sredstev vezan v zalogah ter nenormalno visokih 
medsebojnih zadolžitvah, ki so odraz neurejenega stanja na tržišču, pa bi omenil 
le nekatere probleme, ki so posebno vplivali na povečanje obsega bančnih kre- 
ditov v letu 1963. 

1. Večja stopnja gospodarske aktivnosti je vplivala na povečanje bančnih 
kreditov. 

2. Zaradi pozno sprejetih ustreznih predpisov o periodičnih obračunih je 
bil do konca novembra izločen znaten del čistega dohodka gospodarskih orga- 
nizacij, kar je zniževalo likvidna sredstva gospodarstva in zahtevalo večje anga- 
žiranje bančnih kreditov. 

3. Zaloge blaga tako v trgovini na debelo kot v trgovini na drobno so se 
v preteklem letu občutno povečale, kar je predvsem omogočil nov kreditni 
sistem. 

V industriji so se v preteklem letu zaloge surovin povečale za okoli 11 ®/o, 
za enak odstotek pa znižale zaloge gotovih izdelkov. V trgovini na debelo so se 
povečale zaloge za 13'%, v trgovini na drobno za 12%. Poleg povečanja zalog 
se ocenjuje, da so v tej gospodarski panogi porasle tudi terjatve, saj je z no- 
vimi oblikami kreditov za blagovni promet imela trgovina dovolj možnosti, ne 
samo, da na račun ugodnejšega kreditiranja poveča zaloge in morebitne terjatve, 
temveč, da sprosti tudi tisti del sredstev, ki so bila vezana v trajnih obratnih 
sredstvih. Ni torej slučaj, da je prišlo v drugem polletju preteklega leta do 
nekaterih sprememb v strukturi kreditov v posameznih gospodarskih dejav- 
nostih, pri čemer je bilo zlasti v trgovini zaslediti trajno tendenco porasta 
kreditov. Tendenca porasta kreditov v trgovini, zlasti v trgovini na drobno, 
je brez dvoma pozitiven pojav, ker omogoča večjo založenost trgovine s potroš- 
nim blagom. 

Združevanje sredstev v bankah, tako v obliki oročenih depozitov kot v 
obliki obveznic, je odtegnilo gospodarstvu del sredstev, ki bi jih sicer lahko 
uporabilo za obratna sredstva. 

Prosta sredstva poslovnega sklada imajo gospodarske organizacije na žiro 
računih in jih uporabljajo za potrebe rednega obratovanja. Z oročevanjem 
in vpisovanjem obveznic so se prosta sredstva gospodarstva znižala, zato so 
gospodarske organizacije pri poslovnih bankah najemale kredite. Obseg kre- 
ditov, kot nadomestila lastnih sredstev gospodarskih organizacij pri banki, ni 
mogoče točno ugotoviti. Oročeni depoziti s strani gospodarstva konec preteklega 
leta vsekakor presegajo 10 milijard dinarjev, vendar je odprto vprašanje, koliko 
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bi gospodarske organizacije uporabile prostih sredstev poslovnega sklada za 
financiranje osnovnih sredstev v preteklem letu, če ne bi pri bankah oročile 
sredstev oziroma vpisale obveznic. 

To je le nekaj momentov, ki deloma pojasnjujejo porast bančnih kreditov 
v preteklem letu, nedvomno pa je razlogov dosti več in bi morebitne trditve 
v eni ali drugi smeri terjale podrobnejših analiz. 

Za usmerjanje kreditne politike ni ustreznih osnov, ker niti banke niti 
republiški organi ne izdajajo redne mesečne publikacije, ki bi dajala stalen 
pregled tekočih kreditno-denarnih in ostalih gospodarskih problemov, ter pre- 
gled rezultatov poslovanja bank. Ne izdelujejo se tudi ustrezne monografije o 
posameznih aktualnih vprašanjih iz kreditno-denarnega področja. Izdelujejo 
se sicer pregledi o gibanju kreditov za posamezna obdobja, kar pa za solidno 
spremljanje kreditno-monetarnih gibanj v SR Sloveniji ne zadošča. 

Menim, da bi bilo zato treba uveljaviti ustrezno spremljanje gospodarskih 
'dogajanj v SR Sloveniji, zlasti na področju kreditno-monetarnih odnosov, kar 
bi predstavljalo osnovo za oblikovanje kreditne politike, ki naj pospešuje hi- 
trejšo rast proizvodnje ob boljšem izkoriščanju proizvodnih faktorjev. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Cveta 2orž. 

Cveta Zorž: Tovarišice in tovariši poslanci! Problem, s katerim se že 
vrsto let srečujemo, je devizno poslovanje. V devizni reformi leta 1961 je bil 
poudarek na ureditvi razdeljevanja oziroma prodaje deviz za uvoz. Od dolgo- 
trajnega sistema administrativne distribucije smo prišli na sistem, ki je dajal 
•gospodarskim organizacijam za plačilo uvoza boli ali manj avtomatično pravico 
do deviz v sorazmerju z določeno gospodarsko dejavnostjo podjetij. V letih 1963 
ih 1964 je poudarek na dodeljevanju deviz za uvoz prenesen na poslovni odnos 
med bankami in gospodarsko organizacijo. S tem pa je nakazana samo smer 
našega razvoja na tem področju. 

Praktično razdeljuje danes skoraj vsa devizna sredstva Jugoslovanska banka 
za zdnanjo trgovino, ki je le deloma uvedla poslovni odnos v svoje poslovanje. 
Načelo, ki bi ga bilo treba pri ureditvi deviznega poslovanja posebno upoštevati, 
•je vezanje dodeljevanja deviz na izvoz blaga. Še vedno obstaja mnenje, da cela 
vrsta industrijskih panog, ki so orientirana izključno na notranji trg, in sma- 
trajo, da so upravičene do deviz, nima posebnih dolžnosti pri oskrbovanju ce- 
lotnega gospodarstva z devizami. Z našim zelo povečanim vključevanjem v zu- 
nanjo trgovino in svetovno gospodarstvo, kakršno je značilno za zadnji dve leti, 
pa to mnenje nima osnove, in ima čedalje več industrijskih panog objektivne 
možnosti, da prodaja svoje blago na zunanjih tržiščih in ne samo na domačem. 
Taka orientacija naše industrije je nujna, ne samo zato, ker se s tem razširja 
možnost pridobivanja deviz, ki so nam potrebne za naš nadaljnji razvoj, temveč 
tudi zato, ker so industrijska podjetja, ki prodajajo svoje proizvode na tuja 
tržišča, prisiljena, da izboljšujejo kvaliteto svojih proizvodov mnogo bolj, kakor 
če so orientirana samo na domači trg. Prodaja na tujih tržiščih mora postati 
v našem gospodarstvu kriterij za življenjsko sposobnost industrije. 

Za postopno uveljavitev navedenih načel bi bilo treba predvsem razširiti 
možnost deviznega poslovanja Splošne gospodarske banke in nekaterih večjih 
komunalnih bank. Take možnosti deloma obstajajo že na osnovi sedanjih pred- 
pisov, npr. Splošna gospodarska banka je začela z dajanjem deviznih investi- 
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cijskih kreditov za naložbe v osnovna in obratna sredstva, da pospešuje dejav- 
nosti, s katerimi se povečujeta proizvodnja in izvoz, predvsem pa poceni pro- 
izvodnja za izvoz namenjenega blaga. Iz zelo skromnih začetkov bi bilo treba 
to dejavnost Splošne gospodarske banke pospešeno razvijati, hkrati pa bi ji bilo 
treba omogočiti dobivanje enakih deviznih sredstev pri Narodni banki za kre- 
ditiranje uvoza reprodukcijskega materiala, ki ga potrebuje proizvodnja za 
izvoz. Vse to se da izvesti že na osnovi veljavnih predpisov. JBistvene važnosti 
za hitro vključitev Splošne gospodarske banke v devizno poslovanje bi bilo 
tudi olajšanje združevanja retencijske kvote, zlasti tako, da bi ji bilo dovoljeno 
združevanje ne glede na to, če je sodelovala z dinarskimi krediti in neomejeno 
nad 50 %, torej dovoljeno v celoti. 

Od ostalih deviznih dejavnosti pride v upoštev še vključitev Splošne gospo- 
darske banke v direktne plačilne odnose z nekaterimi tujimi bankami, ki vodijo 
obmejne sporazume, to je goriški in tržaški kliring ter sporazum Alpe—Adria. 
Vzpostavili naj bi se tudi direktni odnosi med Splošno gospodarsko banko in 
nekaterimi poslovnimi bankami v Italiji in v Avstriji, za kar pa bi bilo treba 
vnesti ustrezno dopolnitev v uredbo o ustanovitvi splošnih gospodarskih bank. 

Pri procesu prenašanja deviznega poslovanja iz Narodne banke na Jugoslo- 
vansko banko za zunanjo trgovino in Jugoslovansko kmetijsko banko ter od 
teh dveh vsaj deloma na Splošno gospodarsko banko, pa bi bilo treba vzporedno 
s tem procesom prilagoditi medbančni plačilni promet in pa postopke v zvezi 
z devizno kontrolo. 

Današnji sistem devizne kontrole je bil postavljen leta 1952. Od tedaj dalje 
se področje devizne kontrole iz leta v leto širi. Razumljivo je, da je bila devizna 
kontrola v taki obliki potrebna takrat, ko so se gospodarske organizacije šele 
formirale, danes pa imamo naše knjigovodsko in finančno poslovanje urejeno, 
v gospodarskih organizacijah pa imamo samoupravne organe. Ni dvoma, da je 
dozorel čas, da se pregledajo osnove in postopki devizne kontrole in da se uki- 
nejo tisti postopki, ki niso več nujno potrebni za vzdrževanje nekaterih osnov- 
nih točk deviznega režima. 

Za primer lahko navedem, da imajo številne gospodarske organizacije za- 
poslenih tudi po 10 in več uslužbencev, da samo usklajajo podatke o zunanje- 
trgovinskih poslih z bančno evidenco oziroma devizno kontrolo. 

Prepričani smo lahko, da bi izvedba navedenih načel oziroma postopkov 
bistveno razširila možnosti naših gospodarskih organizacij, da povečujejo izvoz 
svojih proizvodov in s tem zagotavljajo celotnemu gospodarstvu večji dotok de- 
viz za njegov nadaljnji hitrejši razvoj. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice! Predlagam, da pre- 
kinemo sejo in da jo nadaljujemo ob 16.30. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.50 in se je nadaljevala ob 16.30.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo razpravo o 3. točki dnevnega 
reda. 

Preden bi nadaljevali z razpravo, želim obvestiti Republiški zbor, da sem 
od Gospodarskega zbora prejel nekatere spremembe in dopolnitve k stališčem 
o problematiki bank. In sicer naj se 1. odstavek 2. točke dopolni tako, da se 
glasi: »Preoblikovanje občasnih kreditov v kredite novih kategorij v smislu 
odloka o izvajanju ukrepov splošne kreditne politike je pokazalo na problem 
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pomanjkanja v odplačevanju trajnih obratnih sredstev v gospodarskih organi- 
zacijah.« 

Pri 3. točki naj se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Investicijska po- 
trošnja občutno prekoračuje možnosti, ki jih daje gospodarstvo. To je eden 
izmed činiteljev, ki ogroža dvig življenjske ravni. Zato je potrebno izdelati 
študijo o možnostih in neodložljivOstih posameznih investicij in pri tem upošte- 
vati investicije v industrijo, kakor tudi tiste, ki so nujno potrebne za dvig živ- 
ljenjskega standarda. Poslovne banke naj s svojimi odločitvami o investicijskih 
naložbah sredstev, s katerimi samostojno razpolagajo, omejujejo in preprečujejo 
investicije, za katerih dokončanje niso zagotovljena sredstva. Pristojni organi 
naj skrbijo za dosledno izvajanje predpisov, ki urejajo zavarovanje pogodbenih 
obveznosti med uporabniki družbenega premoženja. Za čimprejšnjo aktivizacijo 
vlaganj v osnovna sredstva je odločilnega pomena, da v razmerju med nalož- 
bami v opremo in v gradnje čimbolj prevladujejo naložbe v opremo in to take, 
ki bodo zagotavljale večje in racionalnejše izkoriščanje kapacitet.« 

K 4. točki: na koncu te točke se črta pika in doda besedilo: »za naložbe v 
družbeno nujno potrebne investicije.« 

5. točka: Besedilo zadnjega odstavka te točke se spremeni in dopolni tako, 
da se glasi: »Pri tem pa se ne sme zanemarjati tudi investicij v terciarne dejav- 
nosti, ki vplivajo na življenjsko raven, od katere je v veliki meri odvisna 
produktivnost in materialna spodbuda proizvajalcev.« 

7. točka: Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Potrebno je rešiti vpra- 
šanje kreditov komunalnim bankam s strani Splošne gospodarske banke, ne da 
bi bila ogrožena njena likvidnost.« 

8. točka: Vnese se nova 9. točka. »Hranilniški službi je treba dati mesto 
in vlogo, ki ji pripada, zato naj se prouči dosedanje predpise, ki to službo ure- 
jajo. Ti predpisi morajo temeljiti na načelu, da je zbiranje hranilnih vlog in 
njihov plasma ekonomska funkcija in je ne gre administrativno omejevati.« 

To so spreminjevalni in dodatni predlogi, ki jih je sprejel Gospodarski 
zbor k stališčem, ki so bila enaka kot so naša. Zato predlagam, da se te spre- 
membe in dopolnitve razmnožijo in dajo poslancem še med razpravo, hkrati pa 
da jih vzame v pretres odbor za družbeni nadzor Skupščine, ki bo dokončno 
oblikoval stališča, če se zbor s tem strinja. (Poslanci se strinjajo.) 

S tem nadaljujemo z razpravo. Besedo ima poslanec Ignac Zagore. 

Ignac Zagore: Tovariši in tovarišice poslanci! Glede poslovnega poro- 
čila Gospodarske banke Socialistične republike Slovenije se želim v razpravi 
omejiti le na tisti del, ki govori o funkcionalnosti, pomenu in vlogi te institucije. 
Strinjam se s predlogom stališč, ki zelo oprijemljivo in nazorno prikazuje da- 
našnjo in bodočo vlogo Gospodarske banke Socialistične republike Slovenije. 
Kljub temu pa smatram, da je potrebno pri analiziranju pogojev združevanja 
sredstev v širšem smislu skrbno preceniti individualne pogoje slehernega go- 
spodarskega območja. Nedvomno je, da je prav sedaj neprecenljivega pomena, 
da se sleherna prosta sredstva angažirajo za gospodarsko pomembnejše objekte, 
vendar je že v samem osnutku opozorjeno, da pri tem ne smemo zanemarjati 
investicij, ki vplivajo na življenjsko raven, zlasti investicij v terciarne dejav- 
nosti. Kaže, da se vsa današnja razprava vrti okrog tega problema, ki ga raz- 
lično ocenjujemo. Sleherni gospodarstvenik priznava smernice iz materialov 
za splošno koristne, kar pa še ne pomeni, da je sleherni teren ali gospodarsko 
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območje s tem tudi že sposobno za sodelovanje v enostransko predvidenem ob- 
segu. Opozoriti vas želim na znano okolnost, da v gospodarsko razgibani repu- 
bliki, ki je po raznih pokazateljih tudi v zveznem merilu prekoračila določeno 
povprečje, še vedno obstojajo manj razvita področja, kjer je osnova vsako- 
dnevna problematika gospodarska pasivnost in nerešljive komunalne dejavnosti. 
Ta nerazvitost je na posameznih področjih že tako izrazita, da minimalen razvoj 
gospodarstva vpliva na zaostajanje vseh ostalih negospodarskih področij. 

Drobljenje sredstev ni v nobenem primeru s splošno gospodarskega stališča 
koristno, vendar se hkrati vsiljuje vprašanje, če sploh lahko govorimo o raz- 
položljivih sredstvih, s katerimi danes razpolagajo na posameznih področjih. 
Upoštevati je namreč treba, da na nekaterih področjih kategorija investicij- 
skega sklada predstavlja akumulacijo, ki jo okraj ali gospodarske organizacije 
želijo vnovčiti v nove gospodarske objekte, skladno z razvojem kraja. Na dru- 
gem področju pa so ti skladi del sredstev-, da ne trdim vsakodnevne komunalne 
potrošnje in prav zaradi tega smatram, da je pri analiziranju sredstev treba 
temu vprašanju posvetiti posebno skrb, ker bi sicer lahko v pasivnem kraju 
zavrli še tisto skromno gospodarsko rast. 

Smotri, ki jih zasleduje poročilo gospodarske banke in sprejeta stališča, so 
vsekakor pozitivni in mogoče tudi edini izhod iz sedanjega položaja. Nastaja 
pa vprašanje, ali so hotenja posameznih gospodarskih organizacij in drugih 
činiteljev, ki planirajo nove gospodarske objekte, bodisi pod naslovom novo- 
gradenj ali razširitev, v vsem usklajena z našimi gospodarskimi možnostmi 
in če so resnično rezultat skrbne, objektivne in realne širše analize. Opozarjam 
na znano okolnost, da je v naši tekmi investiciranja pozneje mnogokrat ugo- 
tovljeno, da ta ali ona investicija ni bila dovolj gospodarsko utemeljena. 

Želim poudariti, da naj vse bodoče investicije dobijo svojo gospodarsko 
utemeljitev in ne toliko akcijski poudarek investiranja nasploh. 

Verjetno so nam dosedanje izkušnje omogočile zadosten vpogled v to pro- 
blematiko in mislim, da ni pretirano, če pri investicijah uveljavljamo čut odgo- 
vornosti, ki bi moral v večji meri kot doslej priti do izraza na vseh področjih 
našega gospodarstva. 

Nadalje se strinjam, da je vsebinski uspeh gospodarske banke SRS lahko 
zajamčen samo v primeru, če slični instituciji zaupamo potrebna pooblastila, 
našemu gospodarstvu pa, ki bi naj sodelovalo s sredstvi, nudimo potrebno 
zaupanje. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Janez Sukič. 

Janez Sukič: Tovarišice in tovariši poslanci! Decentralizacija obvez- 
nosti splošnega investicijskega sklada je močno povečala odgovornost poslovnih 
bank na področju dolgoročnega vlaganja v gospodarstvo, saj so že v lanskem 
letu imele komunalne banke in Splošna gospodarska banka glavni delež pri 
investicijah. Prav nič manjša pa ni odgovornost delovnih kolektivov pri inve- 
sticijskih odločitvah, s katerimi lahko mnogo doprinesejo k čim racionalnejšemu 
izkoriščanju družbenih sredstev. Širše vključevanje v mednarodno delitev dela, 
prehod na 42-urni delovni tednik in s tem povezana nujnost po zvišanju pro- 
duktivnosti, še posebej pa zastarelost in velika iztrošenost osnovnih sredstev, 
katera znaša že približno 60% nabavne vrednosti, silijo mnoge gospodarske or- 
ganizacije v vedno nove investicije. Problem nadomestitve osnovnih sredstev 
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je vedno bolj pereč, funkcionalne amortizacije v našem gospodarstvu pa do sedaj 
nismo poznali. Z zamenjavo posameznih iztrošenih naprav se ne da reševati 
niti osnovnih problemov, še manj pa postati konkurenčen na zunanjem tržišču. 
Izhod iz take situacije vidijo gospodarske organizacije v modernizaciji proiz- 
vodnje in v rekonstrukciji podjetja. Za nabavo nove sodobne opreme sproti 
porabijo ustvarjena lastna investicijska sredstva in hkrati vršijo pritisk na raz- 
položljiva bančna sredstva za investicije, s tem pa nastaja položaj, v katerem 
so želje in ptrebe po investiranju veliko večje, kot pa so naše materialne mož- 
nosti. Preveliko število hkrati začetih investicij zelo negativno vpliva na inve- 
sticijske stroške, na čas gradnje, na obseg neaktiviranih investicij, pa tudi na 
življenjski standard državljanov. Zato je nujno usklajevati investicijske odlo- 
čitve z obsegom razpoložljivih sredstev in težiti za čim večjo racionalizacijo in- 
vesticij. Da ne bi prišlo do zastoja v gospodarstvu in do znižanja stopnje rasti 
proizvodnje, se poslovne banke trudijo, da bi z oročevanjem sredstev in z osta- 
limi možnimi prijemi zbrale čim več denarja za financiranje investicij. Akcija 
poslovnih bank, da bi popularizirale in uveljavile investicijsko varčevanje, je 
pozitivno, vendar bi hkrati z zbiranjem sredstev morali nujno odstraniti vse 
negativne tendence v dosedanji investicijski dejavnosti, ker te inflacijsko vpli- 
vajo na zbrana sredstva in zmanjšujejo predvideni učinek novih vlaganj. Na- 
štel bi le nekaj takih primerov. Pritisk na investicijska sredstva vršijo delovne 
organizacije, katere še svojih obstoječih osnovnih sredstev ne izkoriščajo v za- 
dostni meri. Izhoda iz težav ne iščejo v boljši organizaciji dela, v prehodu na dve 
ali tri izmene, in v izobraževanju strokovnih kadrov, temveč v novih investi- 
cijah in rekonstrukciji. Podatek, da izkoriščamo samo nekaj manj kot 60% 
instalirane moči elektro motorjev v našem gospodarstvu, jasno kaže na velike 
skrite rezerve in dokazuje, da nabava novih osnovnih sredstev ne more biti 
edini izhod iz težav. Zelo neugodna je tudi struktura koriščenja kreditov po in- 
vesticijskih elementih, saj so komunalne banke dale za zgradbe 76 °/o vseh sred- 
stev, za opremo pa le 16 lo/o. Tako usmerjanje investicijskih sredstev nikakor 
ni v skladu z iztrošenostjo in zastarelostjo strojnih naprav, take investicije 
pa tudi zelo malo prispevajo k modernizaciji proizvodnje in ne dovoljujejo 
doseganja hitrih investicijskih učinkov. V strukturi novih investicij se bo morala 
udeležba zgradb znatno zmanjšati in povečati udeležba opreme. 

Naslednji problem, ki občutno vpliva na zmanjšanje razpoložljivih sredstev 
za vlaganje v osnovna sredstva, je podražitev investicij v času izgradnje objek- 
tov. Ugotovljeno je, da so v zadnjem času pri 102 investicijskih objektih nastale 
podražitve za približno 16 milijard dinarjev. Te podražitve zmanjšujejo obsto- 
ječi investicijski potencial in jih je treba najprej pokriti, šele nato se lahko inve- 
stira v nove objekte. Nastale podražitve so do neke mere res rezultat naših 
splošnih gospodarskih gibanj, v največji meri pa so rezultat nezadostne in ne- 
strokovne priprave investicijskih programov in projektov. Izdelava solidnega 
investicijskega elaborata zahteva strokovnost, vestno delo in dosti časa. Ker 
pa se pri nas mnogo gradi in se pogosto na investicijski program pomisli šele 
takrat, ko je že treba zagotoviti sredstva, je premalo časa za izdelavo dobrega 
programa. K velikemu številu neuspešnih investicij prispeva tudi to, da nekateri 
investitorji želijo na vsak način pridobiti sredstva za investicije, zato obljub- 
ljajo zelo ugodne učinke in pristajajo na vse pogoje, česar pa seveda kasneje 
ne morejo izpolniti. Tako prihaja do podražitve in do podaljšanja rokov izgrad- 
nje. Čas aktivizacije posameznih investicij znaša tudi 4 do 5 let; boljše pa bi 
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bilo investicijski program pripravljati 4 do 5 let, investicijo pa izvesti v enem 
letu. S tem bi se zmanjšal obseg nedokončanih investicij, katere so samo na 
področju industrije znašala leta 1961 20 milijard dinarjev, konec leta 1962 
že 30 milijard dinarjev, za konec leta 1963 pa se računa, da bo znašala vrednost 
nedokončanih investicij že 45 milijard dinarjev. S tem so začasno zamrznjena 
ogromna sredstva, učinkovitost investicijskih naložb in stopnja rasti proizvodnje 
pa se temu ustrezno zmanjšata. 

Gospodarske organizacije v svoji vnemi za izgradnjo rade pozabljajo, da 
je za povečanje proizvodne zmogljivosti potreben ustrezen strokovni kader, 
kar je zelo važno za uspešno poslovanje podjetja. Posledica te pozabljivosti je, 
da novi stroji ne dosežejo tiste proizvodnje kot bi jo lahko in za kar so bila 
vložena znatna sredstva. Hkrati z zagotovitvijo osnovnih sredstev pa bi morala 
gospodarska organizacija nameniti določena sredstva tudi za vzgojo strokovnih 
kadrov in za njihovo specializacijo. 

Pravilno vodenje investicijske politike podjetij zahteva tudi formiranje 
posebnih investicijskih grup s sposobnimi strokovnimi kadri, ker je to nujen 
pogoj za racionalno izvedbo investicijskih del. Edino tako lahko zagotovimo, 
da ne bo potrebno novega obrata po izgradnji takoj rekonstruirati, kot se je to 
že dogajalo. Investicije morajo biti čimbolj rentabilne, zato bi morale rekon- 
strukcije posameznih podjetij imeti prednost pred novogradnjami. Pri rekon- 
strukcijah se z manjšimi investicijskimi sredstvi lahko doseže relativno boljši 
ekonomski učinek kot pri novogradnji. Tukaj namreč odpade potreba po gra- 
ditvi pomožnih in "stranskih obratov, boljše pa se izkoriščajo tudi obstoječi 
energetski in transportni objekti. Vse zgoraj omenjene pomanjkljivosti pome- 
nijo resno oviro za nadaljnji razvoj gospodarstva v Sloveniji, zato bi morale 
poslovne banke z zaostrenimi pogoji kreditiranja iz bančnih sredstev vplivati 
na čim boljše izkoriščanje notranjih rezerv podjetij in na racionalno porabo 
sredstev za investicijsko potrošnjo. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Magda Kočar. 

Magda Kočar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko obravnavamo enega 
najtežjih problemov razvoja slovenskega gospodarstva, nadaljnjo politiko inve- 
stiranja na območju naše republike, se moramo nujno zamisliti o možnostih, ki 
jih imamo za dokončanje že začetih investicijskih objektov in možnostih za 
morebitnio graditev novih. Svojo razpravo bi omejila predvsem na štednjo in 
in smotrno koriščenje investicijskih sredstev. 

V dosedanjem gospodarskem razvoju so se pojavili nekateri pereči problemi 
v infra strukturi predvsem pa v neskladni rasti proizvodnje bazične industrije. 
Vse češče nastajajo v proizvodnji zastoji zaradi pomanjkanja električne energije, 
ter proizvodov črne in barvne metalurgije. Predpogoj za. skladen razvoj našega 
gospodarstva pa je nujno uravnovešenje nastalih disproporcev. Nujna je odlo- 
čitev o tem, kaj je v dani situaciji najvažnejše in kako spričo vse večje decen- 
tralizacije sredstev izgraditi najnujnejše objekte bazične'industrije in vzporedno 
s temi investicijami omogočiti skladen razvoj ostalih panog gospodarstva in 
družbeni standard. 

Za investicije na področju industrije je splošna gospodarska banka že odo- 
brila oziroma sklenila ustrezne kreditne pogodbe za nekatere objekte in bi bilo 
za realizacijo tega programa v letu 1964 potrebnih še okrog 20 milijard neto 
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investicijskih sredstev, katere bi morala gospodarska banka dobiti v obliki de- 
pozitov z rokom s področja celotnega gospodarstva Slovenije. 

V letu 1963 ni imela Splošna gospodarska banka pri oročevanju sredstev 
posebnega uspeha zaradi tega, ker je imetnikom sredstev lahko dajala le obresti, 
dočim so komunalne banke lahko uporabljale še ostale kreditne instrumente in 
so zato gospodarske organizacije svoja sredstva vezale raje pri komunalnih 
bankah. Tako zbrana sredstva so v preteklem letu zadoščala v glavnem le za 
potrebe kreditiranja Splošni gospodarski banki, ni pa ostalo sredstev za obsto- 
ječe pogodbe in obveznosti za letos in prihodnja leta. Na bančna sredstva je 
bil s strani gospodarskih organizacij že v lanskem letu povečan pritisk, ko je 
bila z ukrepom o minimalnem delu poslovnega sklada na obratna sredstva pri 
večjem številu gospodarskih organizacij omejena možnost nadaljnjega investi- 
ranja v osnovna sredstva. Banke so bile često prisiljene sodelovati pri dokon- 
čanju začetih investicij, katere so gospodarske organizacije pričele z lastnimi 
sredstvi brez vednosti banke in pred izidom uredbe. Banke bodo torej morale 
zagotoviti sredstva za dokončanje takih investicij, vendar pa bodo morale vna- 
prej preprečevati investicije, za katerih dokončanje v razumnem roku ne bo 
zagotovljenih dovolj investicijskih sredstev in s tem navajati gospodarske orga- 
nizacije na investicijsko varčevanje. Potrebo po zamenjavi iztrošenih in zastare- 
lih osnovnih sredstev, nujnost povečanja proizvodnje z novo strojno opremo ter 
možnost prehoda na skrajšani delovni čas, in naraščajoče inflacijske tendence 
silijo gospodarske organizacije v lastno investiranje, ki pa tako zanje, kakor za 
realizacijo celotne kreditne politike ni ugodno. 

Postopno investiranje podražuje celotno investicijo in odteguje sredstva tam, 
kjer bi koncentrirana lahko hitro in ceneje dokončala investicijske objekte, 
avtarkija podjetij pa ne prispeva k normalnemu gospodarskemu razvoju in je 
zaskrbljujoč pojav pri izvajanju splošne kreditne politike. Poleg tega, da 
naj banke navajajo gospodarske organizacije na investicijsko varčevanje, bi 
morale gospodarske organizacije tudi same stremeti za tem, vendar pa so pri- 
meri, da se v gospodarskih organizacijah neutemeljeno trošijo investicijska 
sredstva in to kot posledica neodgovornih, premalo proučenih ali premalo 
usklajenih odločitev. Nujno bi se bilo treba zamisliti o vplivu predimenzio- 
niranih investicijskih objektov, ki nimajo dovolj izkoriščenih proizvodnih mož- 
nosti, saj se v povprečju pri nas koristijo proizvodni stroji le 54 %. Aktiviranje 
mirujočih kapacitet, odkrivanje notranjih rezerv, uvajanje druge ali tretje 
izmene, smotrna delitev dela in še drugi ekonomski ukrepi ter vlaganje inve- 
sticijskih sredstev tja, kjer bi dajale najhitrejše za celotno družbo največje 
rezultate, ne oziraje se na regionalne meje, bi lahko imelo svoj velik prispevek 
k zmanjšanju celotne potrošnje investicijskih sredstev in možnost povečanja 
proizvodnje brez dodatnih investicijskih vlaganj. 

Omeniti je treba tudi podražitve, ki imajo nenehen vzpon, zlasti pa po- 
dražitve gradbenih storitev, ki so v preteklem letu v naši republiki znašale 
okoli 14,5% nad predvidenimi stroški investicijskih programov. To povečanje 
je znašalo nekaj milijard dinarjev, ki jih je bilo in jih bo še treba dobiti za 
kritje stroškov. Vsaka podražitev pa naknadno angažira dodatna sredstva kre- 
ditor j a, ki so bila namenjena drugam in tako ruši postavljene plane. Gospo- 
darske organizacije neplansko povečujejo obveznosti do anuitet, kar ima često 
neugodne posledice, ker jih bremeni preko realnih možnosti. Nove investicije 
pa lahko taka podražitev pripelje v nerentabilen položaj, saj glede na ekonomski 
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izračun in na predvidene, kapacitete v investicijskem elaboratu ne zmore novo 
nastalih anuitet, družba pa je postavljena pred izvršeno dejstvo, da običajno z 
že drugje angažiranimi sredstvi rešuje gospodarski položaj takih novo nastalih 
gospodarskih organizacij. 

Letos predvidevajo gradbena podjetja zvišanje cen svojih storitev za 25 do 
30 °/o. Ker investicijski programi teh podražitev niso predvidevali, jih bodo 
morale banke pri odobravanju posojil izvenplansko zagotoviti; vprašanje pa je 
kako in od kod. 

Pogosto so kasnejšim podražitvam vzrok tudi slabo izdelani in premalo 
proučeni investicijski elaborati ali elaborati, ki namerno zamegljujejo renta- 
bilnost samo zaradi tega, da investitor z njimi na natečaju uspe, dalje, spre- 
membe načrtov med samo gradnjo, popravljanje in celo podiranje delno že zgra- 
jenih objektov, spremenjen tehnološki postopek v toku gradnje, neusklajenost 
načrtov z gradbenimi deli, često tudi rekonstrukcija novih tovarn, ki zaradi ne- 
pravilnosti v izgradnji ali montaži opreme poslujejo s poslovno izgubo, namesto 
da bi že dajale družbi sredstva, pa jih ta običajno rešuje z že angažiranimi 
sredstvi. Naša inšpekcijska služba bo morala tem problemom posvetiti večjo 
pozornost, in se bodo njeni sankcijski ukrepi morali hitro in striktno izvajati. 
Prepričana sem, da bo to pripomoglo k točnejšemu in vestnejšemu izdelovanju 
investicijskih programov ter k štednji investicijskih sredstev. Utrjevalo bo 
finančno disciplino in osebno odgovornost. V kolikšnem obsegu bodo banke spo- 
sobne izpolniti že sklenjene pogodbe in odobriti nove investicijske kredite, je 
odvisno od zagotovitve decentraliziranih sredstev, kar je osnovni problem po- 
slovnih bank v letu 1964, in od pravilnih finančnih odnosov med komunalnimi 
bankami in Splošno gospodarsko banko. 

Komunalne banke bodo morale zastaviti ves svoj vpliv, da bodo podjetja 
svoja prosta sredstva vlagala v poslovne banke. Zlasti bo to nujno na tistih 
področjih, kjer so predvideni za kreditiranje ključni objekti. Nujno pa je, kakor 
sem poudarila že prej, vsako začetno investicijo dokončati čim hitreje, da se 
bodo sredstva čimprej vračala in ne načenjati novih investicij, dokler zanje 
nimamo zagotovljenih dovolj investicijskih sredstev. Zaradi zelo težke in resne 
problematike kreditiranja celotnega gospodarstva in v skladu z našim razpo- 
ložljivim finančnim potencialom pa smatram, da bi moral biti izdelan inve- 
sticijski program, ki bi vključeval program Splošne gospodarske banke in pro- 
grame komunalnih bank s čvrsto postavljenim prioritetnim redom. Tako vod- 
stvom gospodarskih organizacij, kakor organom samoupravljanja, je popolnoma 
jasno, da moramo zgraditi infra strukturo za razvoj celotnega gospodarstva; 
vendar pa bi gospodarske organizacije morale vedeti, da bodo po nekaj letih 
maksimalnega vlaganja v bazično industrijo prišle na vrsto tudi druge panoge 
dejavnosti in da se bo zožila fronta investiranja v ključne objekte v nekem 
določenem roku, do katerega naj bi bil izvršen program investiranja bazične 
industrije. 

Menim, da bi na tak način tako politično kakor gospodarsko laže zainte- 
resirali gospodarske organizacije, da bi se za dobo, predvideno v programu, od- 
rekle svojim sredstvom ter jih vezale pri splošnih bankah. 

Širok program investicij Splošne gospodarske banke, investicijski programi 
komunalnih bank, lastni investicijski programi gospodarskih organizacij in 
raznih skladov pa situacijo zaostrujejo, saj niso usklajeni z našimi možnostmi. 
Postavlja se vprašanje nujnosti investiranja vseh tistih objektov, ki jih pred- 
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videva Splošna gospodarska banka v odnosu do ostalih industrijskih gospo- 
darskih organizacij, kakor za investicije v ostale dejavnosti in družbeni standard. 
Težave pri izbiranju sredstev povzroča zlasti to, da nimamo kompleksnega 
plana investicij, ki bi bil usklajen z našo splošno gospodarsko problematiko, pri 
tem pa upošteval naše potencialne možnosti, usklajeval razvoj posameznih go- 
spodarskih področij naše republike ter predstavljal ekonomsko prioritetne 
investicijske naložbe, tako za gospodarske kot za negospodarske investicije. 
Predvideni program investicij Splošne gospodarske banke bi za približno 40 go- 
spodarskih organizacij terjal okrog 45 '%> celotne investicijske potrošnje v indu- 
striji v letošnjem letu in bi za ogromno večino ostalih gospodarskih organizacij 
ostalo le okoli 52%. Dejstvo, da so osnovna sredstva naše industrije iztrošena 
povprečno 53 °/o, pa ne daje povsod možnosti omejitve investicijske potrošnje, 
kakor bi jo nujno morali izvesti, če bi hoteli dobiti jamstvo za koncentracijo 
sredstev z:a uresničenje programa vseh predvidenih investicij v letošnjem letu. 

Zato smatram, da je nujna dokončna odločitev, za katere objekte bazične 
industrije naj se krediti odobrijo in kateri objekti naj se odložijo za naslednja 
leta. Poleg sredstev za ključne objekte terjajo investicijska sredstva iz že prej 
navedenih razlogov tudi ostale industrijske panoge ter terciarna dejavnost in 
obrt družbenega sektorja. Mnenja sem, da se mora terciarna dejavnost nujno 
razvijati v skladu s porastom drugih gospodarskih dejavnosti, zadnje čase pa 
smo opazili nazadovanje prav teh. Vse doslej ni bilo za te nekako zapostavljene 
dejavnosti nikdar dovolj sredstev za razširjeno reprodukcijo, često niti ne za 
enostavno, kar je povzročilo propad prenekaterih obrtnih dejavnosti, katerih 
naloga je predvsem zadovoljevanje potreb široke potrošnje in dopolnitev indu- 
strije. S koncentracijo lokalnih sredstev izven industrije bi bilo nujno treba 
zagotoviti sredstva za razvoj in usposobitev tistih dejavnosti, ki so ozko grlo za 
nadaljnji razvoj posameznih področij in primeren standard človeka. 

Poleg velikih tovarn in modernih objektov moramo misliti tudi na človeka 
in na njegove osnovne delovne in življenjske pogoje, ki jih je treba uskladiti 
z našim celotnim razvojem. Zaradi dejstva, da so naše želje in potrebe po 
investiranju večje, kot so oziroma bodo naše finančne možnosti v letošnjem in 
tudi v prihodnjih letih, sem mnenja, da je nujno potrebno zmanjšati nekatere 
manj važne investicije gospodarskega in negospodarskega značaja, ki. bi se ob 
relativno manjši škodi za gospodarski razvoj in družbeni standard da,le zgraditi 
v kasnejših letih. S tem mislim tudi nekatere investicije, ki so jih planirali 
posamezni skladi družbeno političnih enot in ki bi tako lahko svoja sproščena 
sredstva vezali pri poslovnih bankah za izgradnjo infra strukture. 

Za realizacijo najbolj potrebnih investicij, od katerih je odvisen naš celotni 
gospodarski razvoj in družbeni standard, pa moramo angažirati vse možnosti 
združevanja sredstev, tako v gospodarstvu kakor izven gospodarstva. Menim 
pa, da bo nujno, kljub nekaterim neizpodbitno prioritetnim investicijam ključnih 
objektov le upoštevati dejstvo, da so potrebne vsaj najnujnejše rekonstrukcije 
tudi v ostalih industrijskih podjetjih in da moramo hkrati upoštevati tudi pri- 
merno rast terciarnih dejavnosti, komunale in družbenih služb, saj bi ob stag- 
naciji teh nastal prevelik disproporc v našem gospodarstvu s čedalje močnejšo 
tendenco inflacije in stagnacijo družbenega standarda, ki se ponekod pojavlja 
že v precej ostri obliki in povzroča često resne probleme. Takega stanja pa ne 
smemo in ne moremo dopuščati in ravno ob pravilni uporabi investicijskih 
sredstev in kreditne politike se to stanje da izravnati. 
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Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Janko Smole. 

Janko Smole: Tovarišice in tovariši! Splošno je znano, da so investi- 
cije pogoj za družbeno reprodukcijo, enako kot je po drugi strani znano, da 
predstavlja življenjski standard bistven element procesa družbene reprodukcije; 
življenjski standard je objektivna zakonitost, ki jo je treba spoštovati, če hočemo 
racionalno gospodariti in aktivirati delovnega človeka. To pa je odločilno za 
dobro gospodarjenje, in seveda tudi za investiranje. Mislim, da je prav živ- 
ljenjski standard tisti, ki odreja racionalnost, kvaliteto in učinkovitost investi- 
ranja. Težko si je zamisliti dobre in proučene investicijske posege v delovni 
organizaciji, ki bi bili tudi učinkoviti, ko irtia delovni kolektiv izredno nizke 
osebne dohodke. 

Zato se danes postavlja vprašanje, kako uskladiti učinkovito in smotrno 
investicijsko politiko z ustreznim življenjskim standardom. 

S tem, da se taka razmerja vzpostavijo, vsi vedno soglašamo, vprašanje 
je le, kako naj se praktično taka razmerja vzpostavijo. Izkušnje preteklega 
leta, tako številnih delovnih organizacij, ki so na široko financirala, kakor tudi 
številnih poslovnih bank, dokazujejo, da na področju investicij nismo bili najbolj 
uspešni. Čeprav so bile investicije velike, te niso dale potrebne kvalitete, in 
niso vplivale na hitrejši razvoj naše proizvodnje. To ponavljam zaradi tega, 
ker se čestokrat trdi, da naj federacija urejuje odnose med osebno, splošno in 
investicijsko potrošnjo. To je sicer res, da bo treba v bodočih planih bistveno 
menjati te odnose. Pri tem pa ne smemo zanemariti lastnih možnosti, da ustva- 
rimo pogoje za drugačna razmerja in da spodbudimo drugačno investicijsko 
politiko. 

Naj navedem samo nekaj podatkov, ki so značilni za investicijsko potrošnjo 
v preteklem letu in ki zahtevajo, da se predložena stališča obravnavajo v naši 
skupščini. 

Vedeti moramo, da so v preteklem letu porasle investicije v Sloveniji za 
49 milijard, in to — od 170 milijard na 218 milijard, ali za 29 %>. To 29 °/o po- 
večanje investicij pa je samo nominalno. Realni obseg investicij v preteklem 
letu računan v realnem, fizičnem obsegu, ni bil povečan za 29 °/o. Tako povečanje 
nominalnega obsega investicij pa prav gotovo ni imelo svojega izvora niti v 
povečanem narodnem dogodku, niti v povečani industrijski proizvodnji, ki se 
je dvignila za 15%>, niti v povečani produktivnosti dela. Ta povečanja so le 
nominalna gibanja, ki slabijo tržne odnose, in prispevajo tudi s svoje strani k 
degradiranju kvalitete našega investiranja. Investicije v višini 218 milijard 
predstavljajo evidentirane investicije. Ugotavljamo pa, da je še mnogo tako 
imenovanih nekontroliranih investicij, investicij, ki so v nasprotju z obstoječimi 
predpisi, z racionalno ekonomiko in stabilnostjo našega tržišča. Ugotoviti mo- 
ramo, da je bil porast investicij v Sloveniji, v primerjavi z drugimi republikami, 
relativno precej večji. 

Računa se npr., da je bil znaten del investicij v preteklem letu financiran 
iz tako imenovanih poslovnih stroškov gospodarskih organizacij. Številni so 
primeri, da so gospodarske organizacije ustvarile v preteklem letu zelo majhne 
sklade, hkrati pa so porabile veliko sredstev za tako imenovano investicijsko 
vzdrževanje, oziroma so prikrivale investicijska vlaganj a. v drugih postavkah 
materialnih stroškov. Take organizacije, ki so ustvarile minimalne sklade, velika 
sredstva pa so investirale preko poslovnih stroškov, danes postavljajo pereče 
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vprašanje, da z minimalnimi skladi ne morejo zagotoviti odplačila potrebnih 
anuitet za družbeni standard in da nimajo potrebnih sredstev za financiranje 
družbenih objektov. Na ta problem so naletele celo velike gospodarske orga- 
nizacije v Sloveniji, ki so na ta način financirale svoje investicije. 

Znano je tudi, čeprav danes nimam podatkov v številkah, da je bilo precej 
obratnih sredstev, raznih kratkoročnih kreditov, ali tistega dela obratnih sred- 
stev, ki predstavlja del poslovnega sklada delovne organizacije, v preteklem 
letu uporabljenih tudi za financiranje določenih investicij. Po nekaterih po- 
datkih znaša poraba teh sredstev za investicije 15 milijard, po drugih ocenah 
pa še znatno več. Ta sredstva so investitorji nezakonito uporabljali za širjenje 
že tako široke investicijske fronte. 

Poleg tega ugotavljamo, da iz leta v leto obseg mrtvih investicij, ki še ne 
dajejo proizvodnega učinka in še ne predstavljajo proizvodnih kapacitet, raste. 
Po podatkih za preteklo leto znašajo nedovršene investicije, ki so mrtev kapital, 
in ki iz leta v leto bremenijo naš narodni dohodek, v Sloveniji okoli 70 milijard. 
Pred leti so predstavljale te investicije okrog 20 milijard. Povečanje nedokon- 
čanih investicij od 20 na 70 milijard je po mojem mnenju nastalo v zadnjih 
letih, pri tem pa moramo upoštevati tudi nominalen porast cen. Znano je tudi, 
da znaten del investicij v preteklem letu ni bil plačan. Tudi terjatve raznih 
delovnih organizacij do investitorjev naraščajo iz leta v leto. V teh terjatvah 
pa se prav tako skriva prelivanje raznih obratnih sredstev v investicije. 

Nadaljnja splošno znana ugotovitev je, da tudi struktura investicij ni 
ugodna in da ne ustreza današnji politiki hitrega izkoriščanja notranjih rezerv. 
Večina naših investicijskih vlaganj namreč še vedno odpade na gradnje, o 
čemer je bilo že danes veliko govora. V poročilu zveze komunalnih bank, ki 
je bilo priloženo, se ugotavlja, da je bilo 75% v preteklem letu koriščenih 
bančnih kreditov porabljenih za gradnje. Seveda je treba pri tem upoštevati, 
da je bilo 37% bančnih kreditov komunalnih bank namenjenih za negospo- 
darske investicije, kjer je vsekakor delež gradenj znatno večji. Toda kljub 
temu odpade v Sloveniji več kot 55 % od celotnega obsega gospodarskih inve- 
sticij na gradbene objekte. 

Še težavnejši problem pa je, da začenjamo nove investicije, ki niso niti 
proučene, ki nimajo zadostne tehnične dokumentacije, in nimajo proučene in 
izdelane tehnologije; skratka investicije, za katere smo se na hitro odločili in 
za katere imamo zagotovljena le minimalna začetna investicijska sredstva. Iz 
poročila predstavnika Gospodarske banke izhaja, da hoče 250 delovnih orga- 
nizacij v Sloveniji, ki imajo 13 milijard za nove investicije, začeti z novimi 
investicijami, ki bi znašale 70 milijard; to se pravi, da imajo približno 1U inve- 
sticijskega finančnega kritja, v naslednjih letih pa nameravajo na en ali drug 
način iskati potrebne vire za kritje preostalih 5/e teh investicij. V preteklem 
letu so se investicije odobravale brez vnaprej pripravljenih programov, tekoče, 
tekom leta, kot se odobravajo kratkoročni krediti in krediti za obratna sredstva. 
Ta ugotovitev izhaja tudi iz poročil bank. 

Nadalje moramo upoštevati tudi dejstvo, da imamo na področju financi- 
ranja investicij še vedno opraviti z administrativnim razdeljevanjem investi- 
cijskih sredstev, ki nima nobene zveze s kakršnokoli ekonomiko, tehnologijo in 
računico. Tako razdeljevanje ima za posledico, da se uveljavljajo najrazličnejši 
administrativni in drugi vplivi ter želje po sredstvih, ki gospodarsko niso po- 
gojene. K takšni distribuciji investicijskih sredstev v veliki meri prispeva tudi 
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sedanji sistem, ko se del akumulacije odvaja v razne občinske, republiške in 
zvezne sklade. Na osnovi teh sredstev se razpisujejo natečaji. Investitorji žele 
čim hitreje priti do teh sredstev, ne glede na to, ali so strokovno in ekonomsko 
usposobljeni. Zato se ta sredstva uporabljajo večkrat tako, da se ne doseže 
resnična korist in rentabilnost investicijskih naložb. Skratka, gre predvsem za 
vprašanje bistvene spremembe sistema investiranja in naše dosedanje prakse. 

Mi govorimo o rezervah. Te rezerve obstajajo na področju proizvodnje, 
mislim pa, da so še mnogo večje rezerve na področju investiranja. V proizvodnji 
priznavamo več ali manj, da je treba zanjo imeti določeno kvalifikacijo, na 
področju investiranja pa smo nasprotno vsi visoko strokovno in ekonomsko 
kvalificirani, da presojamo upravičenost raznih investicijskih objektov. Niz 
pokazateljev nam dokazuje, s kakšnimi rezervami razpolagamo na področju 
investiranja. V Sloveniji so številni primeri, ki dokazujejo, da bi z obstoječimi 
gradbenimi površinami in z vlaganji v investicijsko opremo in v prekvalifikacijo 
delovne sile učinkovito lahko reševali probleme perspektivne proizvodnje. Danes 
obstajajo delovne organizacije, ki formirajo nizke osebne dohodke in nimajo 
pogojev za rentabilno poslovanje, z druge strani pa imajo možnosti za uvajanje 
perspektivne proizvodnje. Poslovne banke sprejemajo mnogo zahtevkov za za- 
gotovitev sredstev za izgradnjo perspektivne proizvodnje, predvsem za nove 
hale in nove gradbene objekte, ker ni možnosti, da bi se nova proizvodnja 
vselila v že obstoječe prostore in izkoristila kreditna sredstva predvsem za 
nabavo opreme. Mnogi poskusi, da bi se nova proizvodnja začela v obstoječih 
halah, so že propadli. Propadli so zaradi tega, ker nismo znali prepričati de- 
lovnih kolektivov, da je treba menjati proizvodnjo, da mora investitor zagotoviti 
sredstva za prekvalifikacijo delovne sile in da morajo biti dohodki zaposlenih 
v prehodu na novo proizvodnjo zagotovljeni. Prav tako nismo imeli priprav- 
ljenih in strokovno dobro izdelanih rentabilitetnih računov, ki naj bi dokazali 
delovnim kolektivom, da bodo v prehodnem obdobju zaščiteni vsi njihovi in- 
teresi, in da bo uvajanje perspektivne proizvodnje tudi njim zagotovilo večje 
osebne dohodke. Pri tem pa se pojavljajo tudi razni subjektivni vplivi, zaradi 
česar so predlogi racionalnih in optimalnih rešitev na področju investicij pro- 
padli. Ti predlogi so se večkrat križali z interesi cehovskih mišljenj raznih 
mojstrov, ki so znali doseči odklonilno stališče v delovnih kolektivih, čeprav 
so ti predlogi stremeli za tem, da bi investitor razen opreme in stroškov za 
prekvalifikacijo delovne sile in eventualno z manjšo dozidavo v celoti uveljavil 
svoj investicijski program za povečano proizvodnjo. 

Predvsem je potrebno rešiti določena nerešena vprašanja na področju 
samega sistema investiranja. Naj navedem le nekaj misli, ki bi lahko bistveno 
pripomogle k oblikovanju racionalnejše investicijske tehnike in smotrnejše 
orientacije delovnih organizacij na področju investiranja. Eno izmed osnovnih 
vprašanj je problem obresti na poslovni sklad. Danes so obresti na poslovni 
sklad izredno nizke. Kljub temu, da imamo velik pritisk na investicije, ugo- 
tavljamo, da obstajajo še neizkoriščene proizvodne kapacitčte. To nam dokazuje 
porast proizvodnje v prvem tromesečju letošnjega leta tudi v tistih panogah, 
za katere se je menilo, da nimajo neizkoriščenih kapacitet. Letošnja gibanja 
dokazujejo, da so tudi v teh panogah precejšnje neizkoriščene kapacitete, ki 
jih je možno aktivirati z dodatnimi vlaganji predvsem v opremo in v kadre. 
Zaradi tega je razumljivo, da dobijo obresti na poslovni sklad večji pomen 
s tem, da bodo vplivale na bolj intenzivno izkoriščanje obstoječih kapacitet, 
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na proizvodnjo in na investicijsko orientacijo v naših delovnih kolektivih. 
Povprečna obrestna mera obresti na poslovni sklad, je danes v Jugoslaviji 
2,8 %>, čeprav je bila zamišljeno, da bi morala biti ta obrestna mera, kot merilo 
minimalne družbene rentabilnosti delovnega kolektiva, najmanj 6 %. Toda razne 
olajšave in določene izjeme za posamezne panoge so v poslednjih 2 letih znižale 
povprečno obrestno mero obresti na poslovni sklad na 2,7 %>. Zaradi tega 
mislim, da bi večja obrestna mera in večje obveznosti delovne organizacije, ki 
naj bi bile odvisne od obsega uporabljenega družbenega kapitala, v precejšnji 
meri pripomogle, da bi se delovni kolektivi odločali v prvi vrsti za boljšo in 
povečano proizvodnjo, za boljše koriščenje kapacitet šele takrat, ko bodo ob- 
stoječe kapacitete izkoriščene za nadaljnje posege na področju investicij. 

Na smotrnejšo investicijsko politiko bi v izdatni meri vplivala ukinitev 
prispevka od dohodka. Sedanja obdavčitev dohodka oziroma prispevek od do- 
hodka v višini 15 %, predstavlja umetno kategorijo v instrumentariju gospo- 
darjenja. Ta instrument pomeni razdelitev v podjetju na dva dinarja: dinar 
pred obdavčitvijo, to je tako imenovani dinar materialnih stroškov in drugi 
dinar, iz katerega podjetja formirajo svoje osebne dohodke, svoje obveznosti 
do družbenih investicijskih skladov, lastne sklade in pa obveznosti, ki jih imajo 
do rezervnega sklada. Jasno je, da takšna umetna razdelitev stroškov proiz- 
vodnje na dva dela ni gospodarnostna, zlasti ne v pogojih, ko vsak išče naj- 
različnejših rešitev za nove investicije. Dosedanja delitev pa naravnost spodbuja 
vsako delovno organizacijo, da v okviru poslovnih stroškov skuša skriti najraz- 
ličnejše investicije; delovne organizacije tudi nimajo interesa, da izkažejo svoje 
materialne stroške v realni višini in da realno izkazujejo svojo akumulacijo, ker 
jih navdaja bojazen, da bi se z realno prikazano akumulacijo povečale njihove 
družbene obveznosti. 

Ti negativni pojavi, čeprav so odraz sedanjih instrumentov, so zlasti prišli 
do izraza v preteklem letu, pri določenih delovnih organizacijah. Izračuni kažejo, 
da bi prispevek od dohodka lahko nadomestili z večjimi obrestmi na poslovni 
sklad oziroma še z drugimi možnimi instrumenti. Po mojem mnenju bi morah 
na področju investicij zagotoviti, da se sredstva več ne odvajajo v razne in- 
vesticijske sklade, pa naj gre za republiške ali občinske sklade, temveč doseči, 
da se sredstva akumulacije delovnih organizacij obvezno nalagajo v poslovnih 
bankah in to za določeno dobo. Nemogoče si je zamisliti, da bomo pri nas 
preko noči prešli v investicijsko varčevanje. Prehod od sedanjih investicijskih 
skladov, ki poslujejo na proračunski način, katerih funkcija je v glavnem le 
razdeljevanje sredstev, ne glede na najrazličnejše ekonomske vplive, je mogoč, 
samo postopoma. V začetku bi morda lahko uveljavili instrument, da mora 
vsaka delovna organizacija svoje ustvarjene sklade obvezno nalagati pri po- 
slovnih bankah, te pa bi morale ta sredstva po določenem obdobju- dati tej 
organizaciji na razpolago. Skratka, ta sredstva bi morala biti določen čas vezana 
v poslovnih bankah in, fungirati kot bančna sredstva, preden bi dobila funkcijo 
investicijskih sredstev. Tak sistem bi prav gotovo pomagal, da bi nove inve- 
sticije postale bolj realne, investiranje investicij bi bilo bolj kvalitetno, ker 
bi odločitve o novih investicijskih vlaganjih bile sprejete šele, ko bi bile iz- 
koriščene vse možnosti aktiviranja lastnih kapacitet ali pa kapacitet drugih 
delovnih organizacij. Nerazumljiva je ugotovitev, da imamo na območju vse 
države mnogo neizkoriščenih kapacitet, ko je z druge strani tako velik pritisk 
na nove investicije. Bilo bi razumljivo, da se investicijska sredstva vlagajo v 
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aktiviranje neizkoriščenih kapacitet, pa ccprnv teh ni v okviru delovne organi- 
zacije ali komune. Plasma teh sredstev bo moral biti pogojen z ekonomskim 
interesom. Jugoslovansko gospodarsko področje pa nudi široke možnosti, da 
se preko kooperacije in specializacije najdejo možnosti za bolj smotrne rešitve, 
ki bodo hitreje omogočile povečane investicije. 

V letošnjem letu, kot sem že omenil, bo treba široko fronto investicij spra- 
viti v i ealne okvire. Poudaril,pa bi rad, da pri tem ne mislim vseh investicij. 
Omejiti bi bilo treba predvsem tako imenovane nezakonite in divje investicije. 
Teh investicij je precej. Pri vsaki investiciji pa je potrebna ekonomska in druž- 
bena disciplina, če hočemo imeti red. Politika bank bi morala skrbeti za to, da 
bi imela vsaka investicija v celoti potrebno kritje. Rečemo lahko, da tega danes 
ne upoštevamo in z malenkostnimi sredstvi začenjamo investicije, ki bodo v 
prihodnjih letih zahtevale znatna dodatna sredstva. 

V borbi za omejitev in za realni okvir investicijske potrošnje mora biti 
torej vsaka investicija poprej temeljito proučena, tako v ekonomskem kot 
tehnološkem pogledu. Pred dnevi smo si ogledali objekt, ki je stal preko 
2 milijardi din. Tehnična dokumentacija za ta objekt je bila izdelana približno 
v 6 ali 7 mesecih, gradnja objekta pa je trajala 2 leti in pol. V inozemstvu 
porabijo za pripravo, za študij, za elaborate in projekte Li/:s vsega potrebnega 
časa, za izgradnjo in opremo objekta pa približno le eno leto. Tudi pri nas 
bi morali pripravljalnim delom posvetiti večjo pozornost. Ni dovolj, da 
zamisel o novi investiciji vržemo na papir, temveč je treba poprej opraviti 
tudi najrazličneje raziskave, pri katerih naj sodelujejo znanstveni inštituti itd. 
V tem času bi morali razpravljati o predlogu nove investicije tudi prizadeti 
delovni kolektivi in se v podrobnostih seznaniti z njo. Ni namreč dovolj, da 
obvestimo delovni kolektiv, da je ta ali drugi občinski ali republiški organ 
odobril investicijo, in od njega zahteval le formalni pristanek. Tudi poslovne 
banke bi morale temeljito proučiti zahtevke za investicijske kredite, da bi s tem 
onemogočile neracionalne investicije. 

Upoštevati pa je treba tiste investicije, od katerih je odvisen naš bodoči 
gospodarski razvoj. Te investicije bi morale biti zajete v programu splošne 
gospodarske banke. Tu gre predvsem za investicije s področja energetike, ki 
zahtevajo veliko koncentracijo sredstev. Danes na področju energetike nimamo 
neizkoriščenih kapacitet. Vemo, kakšna je situacija v hidrocentralah in ter- 
mocentralah. Pretekli meseci dokazujejo, da se nahajamo v kritičnem stanju 
v pogledu razpoložljive energije. Razmere so se trenutno sicer nekoliko iz^ 
boljšale, kljub temu pa določeni veliki potrošniki električne energije v Slo- 
veniji še vedno ne morejo izkoriščati svojih kapacitet zaradi pomanjkanja 
električne energije. Navedel bi samo primer Strnišča, ki še vedno dela samo 
s 50 °/o svojih kapacitet, ker ima zagotovljene le polovico potrebne električne 
energije in to v času, ko uvažamo električno energijo iz Avstrije. Analize 
dokazujejo, da tudi nove kapacitete, ki jih gradimo na območju države, tega 
stanja ne bodo izboljšale. Zato bo potrebno v naslednjih letih pospešeno graditi 
velike energetske objekte, tako termocentrale, kot hidrocentrale, potrebno 
omrežje, daljnovode in trafo postaje. Delo termocentral je odvisno tudi od izko- 
riščanja kapacitet v naših premogovnikih. Tu mislim na določeno kategorijo 
investicij, ki so splošnega pomena za bodoče delo naše industrije in tudi za 
razvoj življenjskega standarda. Za te objekte bo v naslednjih letih potrebna 
koncentracija določenih sredstev. O izgradnji teh objektov se že dogovarjajo 
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gospodarska banka in komunalne banke. Te investicije presegajo lokalni pomen 
in okvir samo ene industrijske panoge in zahtevajo zaradi tega čvrsto sode- 
lovanje med poslovnimi bankami. Zmotno je po mojem mišljenju, da mora 
biti prav Gospodarska banka nosilec financiranja investicij, pa čeprav gre 
tudi za večje objekte. Izjema so seveda energetski objekti, o čemer sem že 
govoril. Pri večjih rekonstrukcijah, ali novih objektih, katerih izgradnja zahteva 
sodelovanje raznih bank, se je treba odločiti za organizatorja financiranja, pa 
naj bo to gospodarska banka, ali katerakoli gospodarska banka. Taka banka, 
ki bo prevzela organizacijo in iniciativo financiranja določene investicije, bi 
morala,z gospodarsko banko in z drugimi poslovnimi bankami sklepati ustrezne 
sporazume. Takšen bi moral biti bodoči sistem. Ugotoviti moramo sicer, da je 
gospodarska banka danes še vedno nosilec financiranja izgradnje velikih ob- 
jektov, ker določeni problemi niso rešeni v samem sistemu. Tu mislim predvsem 
na garancijske izjave, ki jih je treba dati za inozemske kredite, ker se v našem 
sistemu v teh primerih priznava za partnerja samo gospodarsko banko. Mislim 
pa, da bi moral biti za vsak velik objekt formiran bančni konzorcij, ki bi 
vključeval več bank. To združenje naj bi na osnovi medsebojnih poslovnih 
dogovorov reševalo probleme financiranja in medsebojne obveznosti posameznih 
partnerjev v financiranju določene investicije. 

Da bi pa to zamisel lahko uresničili, je potrebno predvsem izvršiti deetati- 
zacijo na področju bančništva. Naloga nas vseh je, da pospešujemo režim, ki 
bo banko pretvarjal v delovno organizacijo in izločil iz njenega poslovanja naj- 
različnejše zunanje vplive, ki proces investiranja lahko deformirajo, oziroma ga 
nepravilno usmerjajo. Edino v takem poslovnem investiranju in v določenih 
spremembah, o katerih sem prej govoril, bomo tudi lahko našli pravilna raz- 
merja, med vlaganji za negospodarske in za gospodarske objekte. Pravilna raz- 
merja v investiranju pa bodo vsekakor vplivala na krepitev vloge delovnega 
človeka oziroma njegovega življenjskega standarda. 

Tovariši, želel bi se dotakniti še enega vprašanja, ki je v stališčih tudi 
jasno nakazano, to je deviznega poslovanja, oziroma vključevanja poslovnih 
bank na področju deviznega kreditiranja. Sedanji devizni režim še vedno vsebuje 
na eni strani elemente deviznega kreditiranja, na drugi strani pa distribucijo 
deviz. Za določene vrste proizvodnje so devize zagotovljene. To pa povzroča pro- 
blem, da devize ne trošimo vedno racionalno, kar ima za posledico prevelik uvoz 
in neustrezen izvoz. Distribucija deviznih sredstev onemogoča, da bi ponovno 
aktivirali že ustvarjene devize. Zato bi morali poveriti poslovnim bankam, bodisi 
komunalnim, ki izpolnjujejo določene pogoje, ali gospodarski banki, devizno 
kreditiranje, ki naj bi z začetnimi deviznimi sredstvi odobravale delovnim 
organizacijam devizne kredite. Sistem deviznega kreditiranja in vključitev bank 
v devizno poslovanje bi pomenilo prenehanje distribuiranja deviz. Banke bi 
lahko odobravale posojila neposrednim, kakor tudi indirektnim izvoznikom, 
podpirale različne kooperante in kreditirale končnega finalista. Tak način bi 
zagotovil, da bi se devizna sredstva vračala poslovnim bankam v obliki deviz, 
in da bi bil devizni kapital očuvan. S tem bi bilo zagotovljeno načelo, da devize 
dobi tisti, ki si prizadeva za čimvečji izvoz. Devizni sistem bi postal del gospo- 
darjenja delovnih organizacij, na podlagi poslovnih odnosov med njimi in banko. 

Težko je razumljivo, zakaj se toliko deviz daje na osnovi generalnih uvoznih 
dovoljenj ali na druge načine delovnim organizacijam, ki so sposobne, da se z 
uvoženim reprodukcijskim materialom vključijo v mednarodno trgovino, da 
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devizne kredite vračajo, jih s svojimi deviznimi efekti na zunanjem tržišču 
oplojujejo in na ta način ustvarjajo bankam obratna devizna sredstva. 

Te ugotovitve so važne tudi s stališča investicij. Komunalne in druge po- 
slovne banke danes v veliki meri financirajo industrijske gradbene objekte, 
toda samo z dinarskimi sredstvi. Niti v primerih, ko bi investitor bil sposoben 
z uvoženo opremo povečati proizvodnjo in izvoz, mu ne morejo zagotoviti de- 
viznih sredstev. Vključitev komunalnih bank in gospodarske banke v krediti- 
ranje uvoza reprodukcijskega materiala in s tem v kreditiranje določenih inve- 
sticij bi pripomoglo tudi k izboljšanju sistema investiranja. 

Dotaknil bi se samo še vprašanja spremenjenih odnosov med akumulacijo 
in osebno ter splošno potrošnjo. Sprememba teh odnosov je odvisna od zveznih 
instrumentov, ki bodo nakazani v sedemletnem planu, na drugi strani pa imamo 
sami precej možnosti, da izvršimo določene premike na področju financiranja 
investicij, ki nam danes rastejo po 29 %, ne glede na spremembo zveznih pred- 
pisov. Če nam zaključni računi za lansko leto kažejo, da so se neto skladi pove- 
čali za več kot 35 %>, realni osebni dohodki pa ne naraščajo vzporedno s produk- 
tivnostjo in jih stalno ogroža dvig življenjskih stroškov, se postavlja vprašanje, 
zakaj vsaka delovna organizacija sama ob-zaključnem računu ne vidi, kakšne 
so možnosti za redistribucijo sredstev v korist povečanih osebnih dohodkov. 
Mislim, da bi taka prerazporeditev v mnogih delovnih organizacijah predstav- 
ljala v sedanjih pogojih zelo "kvalitetno investicijo, čeprav bi šla za osebno po- 
trošnjo; takšna investicija bi v marsičem .spremenila gledanja delovnih kolek- 
tivov na možnosti povečanja proizvodnje, predvsem pa seveda tudi na celotni 
njihov eventualni koncept nadaljnje investicijske izgradnje. Mislim pa, da so 
tudi v merilu vse države ti odnosi prenapeti. Sami dnevno prispevamo k temu, 
kar nam je dokazala praksa preteklega leta in kazalci za letošnje obdobje, 
da forsiramo odnose v korist akumulacije in investicij na škodo realnega stan- 
darda in zanemarjamo njegovo funkcijo, ki jo ima na področju investicijskega 
ciklusa. 

Pred seboj imam študijo znanega holandskega ekonomista Tinberga, ki 
pravi, da naj se v razvitih državah investira največ 25 '%> narodnega dohodka. 
Ta odnos pa je v Sloveniji danes okrog 30 °/o. Tinberg dokazuje na osnovi analiz 
razvitih in srednje razvitih držav, da so investicije, ki prekoračujejo 25 %> narod- 
nega dohodka, dvomljive. Investicijske naložbe se sicer lahko povečajo, toda to 
se na drug način maščuje s tem, da se sicer nominalno nekaj ustvari, realno 
pa taka investicijska vlaganja nimajo zaželenega učinka. Mislim, da naša praksa 
to najbolj dokazuje. Doseči moramo nižji delež investicij v narodnem dohodku, 
hkrati pa skrbeti, da dosežemo večjo kvaliteto na področju investiranja. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši, prekinjam razpravo in odrejam 
20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.50 in se je nadaljevala ob 18.20.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
tovarišica Frančiška Hribar. 

Frančiška Hribar: Tovarišice poslanke,, tovariši poslanci! V svoji 
diskusiji bi se želela dotakniti tistega dela poročila, ki govori o problematiki 
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poslovnih bank na področju Socialistične republike Slovenije, in sicer o kratko- 
ročnem kreditiranju. 

Vendar bi se, ker je o tej temi že v dopoldanskem delu diskusije obširno raz- 
pravljal tovariš Golob, tega vprašanja dotaknila le na kratko in v grobem. 

Poročilo ugotavlja, da so bile banke že v preteklem letu močno aktivne 
zlasti na področju kratkoročnega kreditiranja. V okviru določil novih predpisov 
zveznega ter republiškega družbenega plana so gospodarstvu zagotovile dovolj 
kratkoročnih kreditov za obratna sredstva, to je za nemoten proces proizvodnje 
in blagovnega prometa. Kreditni mehanizem je dejansko omogočil porast pro- 
izvodnje, prodaje itd. Na osnovi tega lahko rečemo, da je splošna ocena delo- 
vanja kreditne politike razmeroma ugodna. Vendar je v gospodarstvu še vedno 
.čutiti pomanjkanje trajnih obratnih sredstev, naj omenim le nekaj vzrokov 
in sicer neenakomerna odmera začetnega sklada obratnih sredstev, zmotno 
mišljenje mnogih gospodarskih organizacij, da bodo banke poskrbele-za zadostna 
trajna obratna sredstva in so zato usmerjala sredstva svojih skladov v investi- 
cijske naložbe; prednost naložbam v osnovna sredstva pred naložbami v trajna 
obratna sredstva so dajale tudi banke in družbeni investicijski skladi, zaradi 
velike iztrošenosti osnovnih sredstev. 

Višina začetnega sklada obratnih sredstev vpliva, da so prišla podjetja v 
neenak položaj. Podjetjem, ki so že takrat imela dovolj_ obratnih sredstev in 
niso povečala obsega proizvodnje, začetni sklad v glavnem zadostuje. Podjetjem 
pa, ki so v razvoju ali izvajajo različne rekonstrukcije, razširitve itd. še vedno 
manjkajo obratna sredstva, čeprav so sicer pozneje dobila srednjeročne kredite 
za povečan obseg poslovanja. Krediti za začetni sklad obratnih sredstev se redno 
odplačujejo in postopoma znižujejo. Do izrednih odplačil teh kreditov je prišlo 
v letu 1963, in sicer iz izločenih sredstev 10'°/o-ne obvezne rezerve skladov 
gospodarskih organizacij po določilu 21. točke odloka o izvajanju ukrepov 
splošne kreditne politike v letu 1963. Zaradi preširoke fronte investiranja in 
pomanjkanja obratnih sredstev v gospodarskih organizacijah so bili v lanskem 
letu sprejeti določeni ukrepi, ki naj bi utrdili načela pravilnega kreditnega 
poslovanja in hkrati odpravili napake iz preteklih let. V letu 1963 je bilo težišče 
kreditiranja gospodarstva v kreditih, ki imajo strogo namenski in začasni značaj. 
V okviru določil novega odloka so v letu 1963 poslovne banke dajale gospo- 
darskim organizacijam za dopolnitev obratnih sredstev kredite za blagovni 
promet, za zaloge in za določene posle. Občasni krediti za obratna sredstva, 
ki so jih pred tem uporabljale gospodarske organizacije, pa naj bi se preobli- 
kovali v nove oblike kreditov, ali pa naj bi se odplačali najkasneje do konca leta. 
Kredite za občasna obratna sredstva, ki jih banke niso preoblikovale v nove 
oblike, bodo morale v smislu določil o ukrepih za izvajanje kreditne politike v 
letu 1964 gospodarske organizacije transformirati v kredite za trajna obratna 
sredstva, to je v funkcijo, ki so jo krediti za občasna obratna sredstva v glavnem 
opravljali že doslej, ali pa jih bodo seveda'morale bankam odplačati iz sredstev 
žiro računa. 

Poročilo navaja, da je bilo na koncu leta 1963 za 39 milijard dinarjev nepre- 
oblikovanih kreditov. Zato bo treba proučiti vse možnosti, da se tudi ti krediti 
prilagodijo novim oblikam kreditiranja. 

Odlok za izvajanje splošne kreditne politike za leto 1963 je sicer predvideval, 
da lahko poslovne banke v opravičenih primerih podaljšajo roke za vrnitev 
kreditov, da bi se preprečile motnje pri financiranju obratnih sredstev. Letošnji 
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ukrepi pa teh toleranc ne predvidevajo več. Zvezni družbeni plan za leto 1964 
določa v svojem 13. poglavju kreditne odnose ter načela in cilje kreditno denarne 
politike v letu 1964. Osnovna značilnost pri kreditiranju gospodarstva je, da je 
treba kredite zagotoviti predvsem tistim organizacijam, ki poslujejo uspešno. 
Krediti za začasna obratna sredstva v gospodarstvu se postopoma znižujejo 
oziroma pretvarjajo v smislu določil točke 23 odloka o izvajanju ukrepov 
splošne kreditne politike v letu 1964 v nove oblike kreditov, med katere spadajo 
tudi krediti za stalna obratna sredstva. 23. točka odloka, ki velja za leto 1964, 
predvideva, da na zahtevo gospodarskih organizacij poslovne banke lahko pre- 
tvorijo kredite za začasna obratna sredstva, ki so bili odobreni pred uveljavitvijo 
odloka o izvajanju ukrepov splošne kreditne politike za leto 1964 in kredite za 
pokrivanje prekomernih zalog reprodukcijskega materiala, nedovršene pro- 
izvodnje in gotovih izdelkov, v kredite za trajna obratna sredstva z rokom 
vračila do 10 let. Podjetja so torej dosedaj stalno obnavljala začasna obratna 
sredstva, z uveljavitvijo kreditov za trajna obratna sredstva gospodarskim orga- 
nizacijam pa jim je zagotovljena določena stalnost oziroma sigurnost pri zago- 
tavljanju obratnih sredstev. Po 17. točki odloka za leto 1963 se smejo koristiti 
krediti, ki so bili odobreni za obratna sredstva, le za namen, za katerega so bili 
odobreni. Koristnik kredita ne sme prelivati teh sredstev v osnovna sredstva 
in v ostale oblike investicijske potrošnje. To določilo velja tudi v letu 1964 kot 
osnovni pogoj za odobritev in izkoriščanje kreditov za obratna sredstva. 

Do uveljavitve novega sistema kreditiranja ni bilo urejeno področje kredi- 
tiranja trajnih obratnih sredstev. Tudi pri odobritvi kreditov za investicije niso 
bile, oziroma so bile premalo upoštevane stvarne potrebe po trajnih obratnih 
sredstvih. Hkrati z investicijskimi sredstvi za osnovna sredstva bi nujno morala 
biti odobrena tudi obratna sredstva; na to bi moral misliti že investitor. V 
kreditnih zahtevkih za nove investicije in za rekonstrukcije bi bilo torej treba 
prikazati potrebe za kredit za osnovna sredstva in tudi za trajna obratna sred- 
stva. Nujno je, da mora investitor zagotoviti finančna sredstva tako za osnovna 
sredstva, kakor za stalna obratna sredstva. Izpad stalnih obratnih sredstev bi 
povzročil dodatni pritisk na poslovne banke za odobravanje kreditov za dodatna 
obratna sredstva. 

Vendar bo v akciji za povečanje trajnih obratnih sredstev težko uspeti, 
ker podjetja nimajo prave stimulacije za ustvarjanje lastnih trajnih obratnih 
sredstev. Gospodarske organizacije se branijo formirati stalna obratna sredstva 
in jih skušajo vlagati v osnovna sredstva. Kredit za trajna obratna sredstva 
je za gospodarske organizacije namreč veliko dražji kot krediti doslej, ko je 
gospodarska organizacija plačevala le obresti, pa še te iz poslovnih stroškov. 

Splošna kreditna politika ni dovolj stimulirala gospodarskih organizacij 
in bank, da bi posvečale dovolj pozornosti kreditom za trajna obratna sredstva. 
Nekatere gospodarske organizacije se niso dovolj potrudile, da bi svoje stare 
kredite prilagodile novim oblikam kreditiranja. 

Prav zaradi tega bo dejavnost poslovnih bank v letu 1964 pri preoblikovanju 
zelo važna. Eden od ukrepov, da bi se omejilo prelivanje obratnih sredstev 
na področje investicijske potrošnje, je tudi ta, da so gospodarske organizacije 
smele uporabiti za investicije v osnovna sredstva le presežek nad minimalnim 
delom obratnih sredstev v poslovnem skladu. 

Na ta način je bilo doseženo vsaj to, da so se ohranila že oblikovana trajna 
obratna sredstva. Tudi v letu 1964 mora gospodarska organizacija vsaj v načelu 



56 Republiški zbor 

uporabiti za obratna sredstva vsaj minimalni del poslovnega sklada. Ce ta del 
minimuma v poslovnem skladu gospodarske organizacije koristijo za investicije 
v osnovna sredstva, ali za neko drugo obliko finalne potrošnje, se smatrajo za 
kreditno nesposobne, dokler teh sredstev ne nadomestijo. 

Zaradi nujnosti, ki jo zahteva rešitev problema pomanjkanja trajnih in 
občasnih obratnih sredstev v gospodarskih organizacijah, pa podpiram drugo 
točko stališč, da je reševanju tega problema potrebno posvetiti pozornost tako 
v gospodarskih organizacijah kot v poslovnih bankah in da je tam, kjer trajnih 
obratnih sredstev primanjkuje, treba dati tem sredstvom prednost pred vla- 
ganji v osnovna sredstva, ker je omejevanje investicijske potrošnje tudi v 
skladu oziroma je bilo glavni namen sprememb v kreditnem sistemu lani in 
letos. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Ivo Ščavničar. 

Ivo Ščavničar: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi se 
bom omejil na tiste točke predlaganih stališč, ki govore o sedanji organizaciji 
komunalnih bank in družbenih investicijskih skladov občin in okrajev, ker 
menim, da je o teh stališčih potrebno še nekaj spregovoriti, kljub dobrim po- 
jasnilom. 

Strinjam se z ugotovitvami, da izvajanje ukrepov splošne kreditne politike 
v letu 1963 pomeni napredek delovanja celotnega sistema kreditiranja, tako na 
področju kratkoročnega kreditiranja, kakor tudi na področju kreditiranja inve- 
sticij in da je dejavnost komunalnih bank kot glavnih kreditorjev gospodarstva 
bila v preteklem obdobju precejšnja bodisi na sektorju kratkoročnega kredi- 
tiranja ali na sektorju kreditiranja investicij in zbiranja prostih sredstev pri 
gospodarskih organizacijah in ostalih imetnikih razpoložljivih sredstev. Toda to 
je šele prvi korak k urejanju naše investicijske politike. Iz poročil in razprave 
je razvidno, da nas na tem področju čakajo precejšnje naloge, katerih pretežni 
del ob odpadel na komunalne banke. Zaradi tega je toliko bolj pomembna 
7. točka predloženih stališč, ki govori, da sedanja organizacija komunalnih bank 
tem nalogam še ni prilagojena, predvsem zaradi tega, ker nekatere delujejo na 
preozkem gospodarskem področju in ker razpolagajo s premajhnimi sredstvi, 
notranja organizacija komunalnih bank pa ne omogoča izvajanja enotne kreditne 
politike. Danes imamo npr. v Sloveniji 24 komunalnih bank, poleg tega pa še 
okoli 60 kreditnih odborov, ki razpravljajo o investicijah in investicijskih 
sredstvih. 

Kreditni sistem, ki se razvija v zadnjem času, zahteva popolno poslovno 
samostojnost komunalnih bank. Pod to samostojnostjo razumem, da banke samo- 
stojno odločajo pri odobravanju kreditov po principu najboljših kreditnih po- 
gojev, da samostojno zbirajo finančna sredstva, da zahtevajo čvrsto jamstvo za 
vsako naložbo pod sprejemljivimi stimulativnimi pogoji za gospodarske orga- 
nizacije. Tako poslovnost pa danes zavirajo v glavnem naslednji pojavi: Prvič, 
družbeni investicijski skladi okrajev in občin, kakor tudi nekateri drugi skladi 
so dani komunalnim bankam samo v administrativno upravljanje; o delu skla- 
dov odloča vrsta kreditnih odborov "ali upravnih odborov skladov, ki so še pod 
zelo močnim vplivom posameznih funkcionarjev in skupščin ali drugih poli- 
tičnih predstavnikov. Iz prakse vem, da so sredstva družbenih investicijskih 
skladov že predhodno v celoti angažirana ali pa celo preangažirana na osnovi 
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družbenih načrtov občin za konkretne objekte, ne oziraje se na to, kaj o tem 
menijo organi poslovne banke. Enako je stanje pri drugih skladih, ki jih je v 
Sloveniji na stotine, in ki zmanjšujejo aktivna sredstva družbe. S temi sredstvi 
banke ne morejo poslovno gospodariti, ker o njih odločajo zunanji činitelji. 
Negativne posledice tega so, da kreditni zahtevki niso strokovno obdelani, da se 
namenoma navajajo nižji zahtevki, kot so potrebni, in da se odpirajo nova 
investicijska področja. Pri izvajanju del pa se kaj kmalu pokaže, da razpolož- 
ljiva sredstva niso zadostna in potem sledijo intervencije od vseh strani, ki 
pritiskajo na banko, ki je zaradi tega prisiljena za take investicije angažirati 
še ostala bančna sredstva. Svoja sredstva banka zavaruje z različnimi garancij- 
skimi izjavami, za katere pa sodim, da so v sedanji investicijski politiki tudi že 
preživele. 

Menim, da je treba spremeniti poslovanje komunalnih bank in jih organi- 
zacijsko ter gospodarsko okrepiti. Če bo treba zaradi tega število bank zmanjšati, 
bodo morali ustanovitelji na osnovi ekonomskih dejstev na to pristati in se od- 
povedati samostojni banki. Predvsem pa bo treba stremeti za tem, da se odlo- 
čitve o angažiranju bančnih sredstev prenesejo na upravne odbore komunalnih 
bank, kreditne odbore pa se ukine. S tem pa seveda ne mislim, da bi morali 
zmanjšati število poslovalnic. Nasprotno, zaradi potreb prebivalstva bo potrebno 
verjetno odpirati nove poslovalnice, ki pa bodo imele omejene naloge. Dozorel 
je čas, da damo večje pristojnosti kolektivom bank v samoupravljanju. V 
upravnih odborih bank bi morali biti pretežno člani kolektiva, kar bo doprineslo 
k zmanjšanju administrativnega vpliva na poslovanje bank. Na drugi strani 
pa bo kolektiv imel večji vpliv na ustvarjanje dohodka in ne samo na njegovo 
delitev. 

Drugo dejstvo, ki v sedanjem obdobju zmanjšuje poslovnost bank, so brez 
dvoma precejšnje obveznosti, ki so jih morale poslovne banke sprejeti s pre- 
nosom decentraliziranih skladov. Zato je nujno, da se pri reševanju teh obvez- 
nosti angažirajo vse poslovne banke in da pretežen del obveznosti nosijo druž- 
beni investicijski skladi. 

Mogoče bi kazalo bankam dati večje pristojnosti za revizijo'pogodb neka- 
terih dolgoročnih kreditov iz družbenih investicijskih skladov. Prepričan sem, 
da bi se v marsikaterem primeru dalo skrajšati rok. odplačila, in na ta način 
povečati aktivna finančna sredstva. 

Tretjič, kljub priporočilom, naj se ukinejo družbeni investicijski skladi, 
kakor tudi drugi skladi, se to priporočilo ne izvaja, marveč obratno. Se vedno 
se pojavljajo tendence, da bi se ustanavljali novi skladi. Menim, da je to vpra- 
šanje, o katerem bo potrebno posebej razpravljati. Skladi so po svojem bistvu 
ostanek preteklega administrativnega načina razdeljevanja ustvarjenih, ali boljše 
rečeno predvidenih sredstev. S skladi, kljub družbenemu upravljanju, sami sebi 
na administrativen način predpisujemo, koliko moramo za nekaj porabiti, čeprav 
bi lahko isti učinek dosegli s proračuni ali finančnimi načrti. V teh skladih je 
močno zasidran vpliv posameznikov, ki se skriva za odločitvami samoupravnih 
organov. Iz tega izvira tudi tendenca po formiranju vedno novih skladov. Toda 
to še ni največje zlo. Slabost in družbena škoda je v tem, da na teh skladih 
leže precejšnja neangažirana sredstva skozi leto, s katerimi bi poslovne banke 
znale dobro gospodariti. 

Zaradi vseh teh in še drugih pomanjkljivosti se bistveno zmanjšuje po- 
slovnost bank, kar gospodarske organizacije vidijo in zaradi tega nimajo zadost- 
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nega zaupanja v banke. To je tudi eden od vzrokov, zakaj gospodarske orga- 
nizacije tako počasi vežejo svoja sredstva in zakaj ne moremo prodreti z idejo 
investicijskega varčevanja. Poleg tega pa gospodarske organizacije nimajo svojih 
razvojnih programov, ki bi časovno predvideli vlaganja v tiste investicije in 
rekonstrukcije, ki bi bile usklajene tudi s programi splošnega družbenega raz- 
voja. Le taki programi bodo odvrnili gospodarske organizacije, da takoj porabijo 
investicijska sredstva in jih navajali na investicijsko varčevanje. 

Pri tem pa ne morem mimo dejstva, da v republiškem merilu nimamo še 
izdelanega sedemletnega plana, ki bi nakazal tiste objekte, ki jih moramo kot 
prioritetne dograditi. Na tako solidni osnovi ne bo težko mobilizirati vsega 
gospodarstva, da da svoj delež za izgradnjo teh objektov. Danes pa marsikdo 
ne verjame v nujnost in prioriteto izgradnje teh objektov, za katere moramo 
samo v tem letu zbrati okrog 32 milijard. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Jože Greben. 

Jože Greben: Tovarišice in tovariši poslanci! Ce smo pazljivo in na- 
tančno pregledali poročilo Splošne gospodarske banke in združenja komunalnih 
bank za leto 1964 o poslovanju in problematiki bančnih zavodov, predvsem pa 
o problematiki kreditiranja investicij iz bančnih sredstev oziroma kreditiranja 
iz vseh virov, ki so našemu gospodarstvu na razpolago, imam občutek, da smo 
v naši razpravi danes obravnavali zelo pestro problematiko. Sklepali bomo o 
politiki in vlogi dveh organizacij, ki imata pomembno vlogo v našem gospodar- 
skem in družbenem razvoju in to na najbolj odgovornem torišču dela, na pod- 
ročju bančnega in kreditnega mehanizma. 

V razpravi se mislim usmeriti na nekaj problemov, ki so nam več ali manj 
znani in o katerih često govorimo, da jih je treba rešiti. 

Ne bi se spuščal v teoretična razpravljanja o problemih oblikovanja zaje- 
manja in razdeljevanja družbene akumulacije, ker je o tem precej govora v 
poročilu Združenja komunalnih bank. Znano je, da v procesu decentralizacije, 
v razvoju in nadaljnji krepitvi samoupravljanja pomeni materialna osnova 
izhodišče za nadaljnjo rast delavskega samoupravljanja. Na tem področju smo 
prehodili dolgo pot, ki je imela različne oblike v delitvi družbene akumulacije. 
V vse večji meri se je gospodarjenje z družbenimi sredstvi prepuščalo delovnim 
organizacijam in njihovim organom upravljanja. Res je, da sistem decentrali- 
zacije sredstev ni še dokončen in da vladajo na tem področju še vedno tendence 
in sile, ki jim decentralizacija sredstev na delovne kolektive in njihove organe 
ni pogodu. Mnogi bi želeli, da bi decentralizirali samo obveznosti, ne pa sredstev, 
ki bi omogočila izpolnitev prevzetih obveznosti. To se pojavlja zlasti pri finan- 
ciranju investicij, za katere smatramo, da predstavljajo temelj našega gospo- 
darstva. Do neke mere je to razumljivo, saj ima vsaka novost v sebi nekaj 
starega. 

V razpravi je bilo že govora o investicijski potrošnji od leta 1960 do 1962. 
Zdi se mi, da se z 218 milijardami investicijske potrošnje v letu 1964 precej 
prekoračuje naše možnosti. Prav tako dvomim, da bodo predvidevanja za leto 
1964 uresničena, ko planiramo 210 milijard investicij, če v investicijski potrošnji 
ne bomo ustvarili vsaj malo reda. Imam občutek, da smo zelo ponosni, da preko- 
račujemo planska predvidevanja. Morda se nam zdi, da smo še primitivni, če 
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ne planiramo ogromnih milijard. Seveda je lepo, če so obljube velike in jih radi 
poslušamo in sprejemamo. Prav tako je nerazumljivo, če plan v delovni orga- 
nizaciji ali komuni ni vsaj za 10fl/o oziroma 15,0/o večji, kakor pretečeno leto. 
Dogaja se celo to,-bodimo odkriti, da proizvodni in investicijski plani, preden so 
sprejeti v delovnih kolektivih, romajo neštetokrat na relaciji delovna organi- 
zacija — družbena skupnost, oziroma občinska skupščina — oddelek za gospo- 
darstvo, ali še kam drugam, in se na tej poti avtomatično oplajajo za 5 do 
10 fl/o samo, da je zadoščeno miselnosti, da je treba presegati planska predvide- 
vanja, investicije itd. Zdi se mi, da to čedalje bolj ogroža dvig življenjske ravni 
naših ljudi. Velike vsote družbenih sredstev za investicije, pa naj gre tu za 
zvezna, republiška, okrajna, občinska ter sredstva gospodarskih organizacij, 
predstavljajo veliko obremenitev našega gospodarstva in odpirajo široko fronto 
ekonomsko upravičenih, predvsem pa ekonomsko neupravičenih investicij. Te 
investicije z vso grobostjo pritiskajo državljane oziroma proizvajalce, da čedalje 
globlje posegajo v svoje žepe, ker cene in življenjski stroški tudi vedno bolj 
rastejo. 

Vse to pa niti ne bi bilo tako hudo, če ne bi ugotavljali, kar je bilo danes že 
večkrat omenjeno, da znašajo nedokončane investicije na koncu 1963. leta 
45 milijard. Kaj to pomeni v našem gospodarstvu, si lahko samo mislimo. Mar 
ni to stihija, ki jo včasih imenujemo neodgovorno odločanje o investicijah ali o 
njihovem kreditiranju; ali niso tudi tu notri osnovne silnice, ki se odražajo v 
tem, da je vedno večji pritisk od vseh strani na investicijska sredstva in s tem 
v zvezi na družbeno skupnost, na celotno gospodarstvo, ki pa po ne vem kakšni 
logiki mora dajati dodatna družbena sredstva? Razne intervencije dokazujejo, 
da bo v nasprotnem primeru nastala materialna in druga škoda itd. 

Ne mislim pogrevati problema široke fronte investicij, povedati pa bi želel 
tole: ljudje smo, z dobrimi in slabimi lastnostmi, ki ugotavljamo, da lahko 
gradimo tudi mi, če gradijo tudi drugi. Zakaj ne bi še pri nas delali tega ali 
onega, če lahko oni? Če se lahko dela tako v republiškem, okrajnem in zveznem 
merilu, zakaj tega ne bi smeli tudi v lokalnem merilu; tudi mi moremo 
pokazati, da znamo, da to zaslužimo in tako naprej. Pri vsem tem pa vsi, oni in 
mi, postajamo vedno bolj nerealni. Vedno manj znamo ocenjevati resnične mož- 
nosti razvoja .Kje so vzroki za tako investicijsko politiko, dobro vemo, toda 
tako je! Prevladale so parole, da je treba izvršiti pritisk na vse možne družbene 
fonde in iz njih iztisniti kar se da največ. Toda še vedno se ogrevamo za takšen 
sistem, čeprav nam je ustvaril mnogo težkih problemov. So primeri, da je 
družbeno-politična skupnost prezadolžena, industrija je v rekonstrukciji, že leta 
in leta, toda kljub temu začenjamo z novimi investicijami, ker morajo ljudje 
videti, da se je v tej mandatni dobi nekaj naredilo. Mnogi razmišljajo: »sreča 
in žalost obenem, da obstoja rotacija; če bom uspel, bom prav gotovo ponovno 
izvoljen, če pa bom rotiran, kljub temu vztrajam na investicijah, da bo zgodo- 
vina pisala, da je to moje delo, delo tega občana, župana, strica itd.« Zavest, 
da tak sistem izumira, še ni prodrla v nas, nismo še prepričani, da lahko inve- 
stiramo šele takrat — ko je dovolj sredstev na razpolago, oziroma, da lahko 
porabimo samo toliko, kolikor ustvarimo. O vseh teh problemih bo treba pošteno 
spregovoriti, državljani to pričakujejo, prenehati bo treba z velikimi investi- 
cijskimi apetiti, ki slone na geslu: daj vse meni. Morali bomo najti pravo mero 
in možnosti za realen razvoj. Zakaj tako govorim? Morda je moja razprava 
nepomembna. Dovolite mi, da povem še to: Kot poslanec se skušam otresti loka- 
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lističnih mišljenj. S svojimi izvajanji želim prispevati k osvojitvi takih kon- 
ceptov, ki bodo našemu gospodarstvu dali širino in svežino. 

Ne morem iti preko nekaterih pojavov, ki vladajo v naši investicijski po- 
trošnji. Zdi se mi, da je eden izmed važnih problemov tudi struktura investi- 
cijskih vlaganj, o čemer je bilo že precej govora. Že leta in leta govorimo o iztro- 
šenosti, o zastarelosti industrije, napravljen je celo elaborat, debela knjiga, ki 
dokazuje, da znaša iztrošenost okoli 50 % v naši industriji itd. Struktura inve- 
sticijskih vlaganj pa znaša še vedno 75 l0/o v gradnje, 25 fl/o oziroma 30 u/o v 
opremo po podatkih bank. Poznamo sicer probleme, komunalne, zdravstvene, 
šolske itd., ki nas tarejo, vendar pa kljub temu mislim, da bo v bodoče tudi v teh 
zavodih morala prevladati struktura, ki bo dala poudarka tehnologiji proiz- 
vodnje. Skratka, vse preveč je zidov, objektov, spomenikov, malo pa objektov 
z novo moderno tehnologijo. Ne poznam primera, da bi skupini, ki je največ 
prispevala k investiranju neke gradnje, nekega objekta, posvetili spominsko 
ploščo na stroju, avtomatu, ki serijsko in kvalitetno izdeluje proizvode. Tega 
nismo naredili, ker bi to bilo nevidno. Povabljeni gostje bi se morda čudili, 
češ da taka plošča spada na stavbo, v foyer, tam kjer se vidi kako velik in 
mogočen je nov objekt. 

Nekateri arhitekti in urbanisti si na področju stanovanjske in komunalne 
izgradnje pa tudi turistične izgradnje postavljajo nesmrtne spomenike. Družba, 
slovenska in jugoslovanska jih prav gotovo ne bo nikoli pozabila, najmanj pa 
občani — stanovalci, ki bodo plačevali visoke najemnine. Tako se dela, tam, kjer 
je sredstev dovolj in se lahko zapravljajo, drugod, kjer sredstev za stanovanjsko 
izgradnjo manjka, pa se grade barake in cenena stanovanja, ki bodo v 10 letih 
postala prav takšne kolonije, kot smo jih poznali pred vojno. Problem hotela 
Lev nam jasno kaže, kako investiramo in varčujemo s sredstvi. Toda kaj to, 
urbanisti, arhitekti in ne vem še kdo, pripravljajo novo zadevo, ki je po vsebini 
še bolj drastična kot prva. Ce so prvo imenovali Leva, bi jaz drugo imenoval 
Tiger. Tu gre za-podiranje še dobrih stanovanjskih hiš na Prulah. Nisem sicer 
za primitivizem — ne razumem pa, da se danes odločamo, ko je stanovanjsko 
vprašanje zelo pereče, podreti nekaj 10 hiš in na istem mestu postaviti nove 
spomenike. Mislim, da se tako ne smejo in ne morejo trošiti družbena sredstva; 
to pa ne samo pri nas, temveč v vsej Jugoslaviji. Prepričan sem, da smo krivi 
vsi: občan, ki pride na zbor volivcev samo tožit, da mu teče voda skozi streho, 
član delovnega kolektiva in upravljalec, ko se odloča za dolgo, etapno investicijo 
kot tudi predstavniški organi, ki dopuščajo, da se tako dela. Vedno smo se nam- 
reč sami odločali, za take ali drugačne investicije; sami jih moramo tudi reševati. 
To pa postavlja pred nas vse veliko odgovornost in doslednost pri nadaljnji 
uporabi družbenih sredstev. Zato se bomo morali vsaj v dosedanjem obdobju 
odpovedati nekaterim prevelikim in nerealnim zahtevam tako v delovnih orga- 
nizacijah, komuni in širši skupnosti. 

Menim, da bo morala Skupščina v svojih zaključkih opozoriti vse nosilce 
družbenih sredstev, ki so namenili svoja sredstva v letu 1964 za investicije, da 
bodo ta sredstva uporabljena tako, da se ne razvija še večja fronta investicij, 
marveč, da se ta fronta zoži na najbolj nujne objekte našega gospodarstva. 
Pričeti je treba tudi z bolj smotrnim investicijskim varčevanjem. 

Pogoj za uspešno izvajanje smotrne investicijske politike je investicijsko 
varčevanje. Nekateri uspehi na tem področju so že rodili sadove. Varčevanje 
z investicijskimi sredstvi je potreba, ki io narekuje ekonomska logika. Za mnoge 
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danes to še ni logika. Skoraj celotna povojna praksa je dejansko destimulativno 
vplivala na varčevanje z investicijskimi sredstvi in navajala imetnike teh sred- 
stev k hitri potrošnji. To so delale gospodarske organizacije, bančne organizacije, 
komunalne banke, gospodarska banka itd. 

V letu 1963 je bilo oročenih v obliki depozitov in obveznic pri komunalni 
in gospodarski banki okrog 29 milijard dinarjev, kar predstavlja velik kapital v 
kreditnem in bančnem mehanizmu. Vendar so se ta sredstva v veliki meri 
uporabljala za tako imenovane daj-dam kredite, ti meni — jaz tebi. Razlogi, 
ki so privedli komunalne banke in gospodarsko banko, da so pričele zbirati 
sredstva in razpisale posojila, so pri obeh zavodih dokaj različni in nam znani. 
Na tem področju bo treba zelo odkrito začeti z akcijo, da se prosta sredstva 
našega gospodarstva oziroma imetnikov družbenega premoženja, ki v imenu 
družbe upravljajo s sredstvi, dajo družbi oziroma bančnim organizacijam na 
razpolago, če smo se odločili, da bodo tako laže opravila svojo funkcijo. Nihče 
nikogar ne sili v varčevanje, toda tako investiranje, kot smo ga poznali dosedaj, 
se mora počasi umakniti ekonomski logiki, ki nas uči, da varčevanje omogoča 
najhitrejše in najracionalnejše dokončanje objektov. Hitro se znamo odločiti 
za nov objekt, gradimo ga nekaj let, etapno po fazah, ko pa je končan, nas boli 
glava, ko ugotavljamo, da smo se zainvestirali, da je že 10 podobnih tovarn, 
da je objekt neracionalen in zastarel in končno, da so nastopile podražitve, ki jih 
noče nihče kriti, niti zveza, niti republika, niti okraj, niti občina. Vse premalo 
časa posvečamo študijskemu delu in raziskavam, čeprav imamo izgleda štu- 
dijskih oddelkov in inštitutov verjetno več, kot gospodarskih organizacij. Boljše 
uspehe bi dosegli, če bi študirali proces več let in osvojili najsodobnejše metode 
dela ter, investicijo končali hitro, da bo dajala proizvodna sredstva družbi nazaj 
in omogočila še drugim razvoj. 

So pa še hujše stvari. Gospodarske organizacije ljubosumno čuvajo svoja 
sredstva. Istočasno pa ponovno pritiskajo na družbo in banko, naj jim odobrijo 
kredite. Ne verjamem sicer, da so to povsod izključno odločitve organov uprav- 
ljanja. Če bi bili ti pravilno seznanjeni z načeli naše ekonomske politike, do 
tega verjetno ne bi prišlo. 

Danes ste že slišali različne podatke o tem, kakšno je stanje pri gospodarskih 
organizacijah. Te bodo oročile sredstva v višini 1560 milijonov, 253 gospodarskih 
organizacij pa potrebuje v letu 1964 in dalje za nove investicije 76 milijard. 
Gospodarske organizacije sicer pričakujejo pomoč bančnih organizacij, če pa te 
pomoči ne bo, bodo kljub temu šle v investicije. Kaj pa to pomeni, si lahko 
predstavljamo, če vemo, da znašajo 100'Vo tranše splošne gospodarske banke v 
1964. letu 44 milijard dinarjev, 1965. leta 35 milijard, za tako imenovane osnovne 
objekte našega gospodarstva pa ima gospodarska banka na razpolago le 20 
milijard. 

Po moji presoji, nekatere gospodarske organizacije ne poznajo problemov 
investicijskega varčevanja in investicijske potrošnje. Na drugi strani pa se mi 
zdi, da so pretirane želje gospodarske banke, ki hoče svoje obveznosti uresničiti 
čez noč in svoj 7-letni plan izpolniti v dveh letih. Menim, da mora splošna 
gospodarska banka imeti tudi svoj program. 

V našem družbenem planu, ki govori o investicijah, je jasno nakazana smer 
vlaganja v elektroindustrijo, črno metalurgijo, kemično industrijo, promet itd. 
Obveznosti do teh objektov pa niso od včeraj, trajajo že nekaj let. To je dejstvo, 
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preko katerega ne moremo. Dejstvo je, da rekonstruiramo tri železarne, da 
gradimo elektrarne, daljnovode, Iskro, EKK in temu dejstvu se ni mogoče 
izogniti. Ti objekti so tu in jih bo treba dokončati. Razprave, zakaj tri železarne, 
tri elektrarne, EKK itd. se mi zde brezpredmetne. O novih investicijah pa 
se bomo morali vnaprej temeljito pogovoriti, na kakšen način jih bomo gradili. 

Menim, da spričo take situacije ni mogoče razpravljati ločeno, samo z gospo- 
darsko banko in komunalnimi bankami in delovnimi organizacijami. Nujno se 
mora doseči sodelovanje vseh činiteljev od bančnih organizacij do delovnih 
organizacij. To je naš skupni problem, ki ga bomo morali reševati in tudi rešiti. 
Celotna družba bo morala dati delež k tej rešitvi. Zadnja leta sredstva repu- 
bliškega investicijskega sklada niso bila usmerjena izključno v industrijo. Enako 
je tudi letos, kot to določa zakon, ki smo ga sprejeli. Sodim pa, da naša industrija 
ni sposobna sama sebe rekonstruirati. Zato se bo treba v skladu z možnostmi 
in realnimi potrebami pogovoriti o porabi sredstev RIF za naslednja leta. 

Danes smo razpravljali tudi o bančnih organizacijah na področju naše skup- 
nosti. Menim, da ne bi bilo napačno v bodoče spregovoriti tudi o jugoslovanski 
banki za zunanjo trgovino, ki posluje na področju Slovenije. To pa zato, ker 
je tudi ta bančna ustanova včasih tista, ki dela zmedo v našem investiranju, 
izvozu itd. Poglejmo samo primer, kako smo na področju izvoza dosledni, ko 
izvažamo za vsako ceno. Ko smo pred nedavnim obiskali gospodarsko orga- 
nizacijo, smo zvedeli tole: Cinkarna Celje mora izvažati minij, ker ima kredit 
pri Jugoslovanski banki za zunanjo trgovino. Minij a na domačem trgu ni. Pod- 
jetje, ki minij potrebuje, ga mora uvoziti. Tako je morala Metalna Maribor 
uvoziti minij iz Avstrije. Ko pa so se v Avstriji pogovarjali o miniju, so jih 
Avstrijci vprašali: »Saj to je vaš minij. Zakaj ga pa doma ne kupite?« Takih 
primerov je precej. 

Dovolj dolg sem bil in morda preveč kritičen. Pri tem me je vodila želja, 
da moramo povsod pri vseh imetnikih družbenega premoženja in investicijskih 
sredstev bolj pametno in smotrno izkoriščati družbena sredstva. Zato v celoti 
podpiram stališča odborov in Skupščine ter vse ukrepe, ki bodo podvzeti na 
področju investicijskega varčevanja in zmanjševanja že tako napetih planov 
investicijske potrošnje. 

Predsednik Tine Remškar: Prekinjam razpravo. Predsednik odbora 
za družbeno nadzorstvo me je obvestil, da bo seja njegovega odbora jutri ob pol 
desetih v sobi 217. Predlagam, da pri končnem formiranju stališč sodeluje tudi 
odbor za družbeni plan in finance. Sejo zbora bomo nadaljevali jutri ob 10. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 19.05 in se je nadaljevala dne 27. marca 1964 
ob 10. uri.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo razpravo o 3. točki dnevnega 
reda. Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče). Ne želi nihče več razpravljati o 
problematiki bank? (Ne). Ce ne želi nihče razpravljati, bi obvestil Republiški 
zbor, da sem od predsednika Gospodarskega zbora dobil obvestilo, da je Go- 
spodarski zbor vse spremembe in dopolnitve k stališčem o problematiki bank, 
ki so vam bile včeraj poslane, sprejel v enakem tekstu. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, prosim predsednika odbora za družbeni 
nadzor, tovariša Karmela Budihno, da da poročilo za oba odbora. 
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Inž. Karmelo Budihna: V zvezi s predlaganimi spremembami s strani 
Gospodarskega zbora k stališčem, ki so bila predlagana, sta odbor za plan in 
finance in odbor za družbeni nadzor imela danes sejo in do teh predlogov 
zavzela svoja stališča. Kratek čas ni dopuščal, da bi ta stališča napisali in 
razmnožili, zato jih bom skušal v kratkem ponoviti. 

Prva predlagana sprememba se nanaša na 2. točko stališč, kjer sp predlaga, 
da se predloženemu tekstu doda še beseda »odplačevanje«. Misel, da se manj- 
kajoča obratna sredstva vplačajo v desetih letih, je v tem, da se omejijo vlaganja 
v osnovna sredstva in da se okrepijo vlaganja v obratna sredstva. Ti dve misli 
pa sta tudi osnovni v predlaganih stališčih. Zaradi tega bi ta dodatek, ki ga 
je predlagal Gospodarski zbor, v osnovi menjal celotno konstrukcijo stališč, 
ki so bila predlagana. Zaradi tega sta odbora sklenila, da bi predlagana do- 
polnila k tej točki ne kazalo sprejeti. 

Glede 3. točke sta odbora za plan in finance in odbor za družbeni nadzor 
mišljenja, da bi misel, ki je izražena v prvem odstavku predlaganih sprememb, 
sprejeli s tem, da bi morali redakcijo uskladiti z ostalim tekstom; isto velja 
za spremembo, ki je predlagana v drugem odstavku in ki je samo tehnični 
oziroma samo stilistični popravek v zvezi s prvo spremembo. 

Glede dodatka, ki je predlagan v 3. odstavku, 3. točke, menita odbora, da 
je nepotreben, ker je taka zahteva vsebovana že v predhodnem tekstu. 

Glede predlagane spremembe k 4. točki smatrata odbora, da je ne bi kazalo 
vnašati v stališča, ker bi tak dodatek zoževal možnost investicijskega varčevanja 
in bi poleg ocene o ekonomski utemeljenosti nameravane investicije, ki je 
za banke osnovni kriterij pri njihovi odločitvi, vnašal še kriterij družbeno nujne 
investicije, ki pa za poslovanje bank najbrž ni popolnoma jasen. Zaradi tega 
mislita odbora, da tega dodatka ne bi kazalo sprejeti v stališča. 

Glede dodatka k 5. točki smatrata odbora, da bi ga sprejeli, četudi vse- 
binsko ne dodaja ničesar k predlaganemu besedilu. 

Za predlog, ki se nanaša na 7. točko stališč, smatrata odbora, da ga ravno 
tako ne bi kazalo sprejemati v stališča, ker stališča tako ali tako govore o 
poslovnem sodelovanju med komunalnimi bankami in gospodarsko banko. 
Osnovni element tega poslovnega sodelovanja je, da se najeti kredit vrne in 
zaradi tega smatrata odbora, da tega ne bi kazalo sprejemati. 

Glede dodatka nove točke, ki naj se nanaša na hranilniško službo, sta od- 
bora ugotovila, da iz njega ni jasno razvidno, kaj je zbor hotel s tem dodatkom 
konkretno povedati. Če gre namreč za proučevanje problematike celotne hra- 
nilniške dejavnosti v naši republiki, potem je treba pri taki obravnavi upoštevati 
tudi problematiko, ki jo imajo poštne hranilnice in kreditni odseki kmetijskih 
zadrug, zato sta odbora mnenja, da bi pri obravnavi takega kompleksnega vpra- 
šanja morali imeti na razpolago ustrezne materiale, pri čemer ta problem zasluži 
posebno obravnavo. Na osnovi materialov, ki so nam bili na razpolago, pa 
tega ni bilo mogoče napraviti. Zaradi tega odbor za plan in finance in odbor 
za družbeno nadzorstvo mislita, da te točke ne bi kazalo dodajati k že predla- 
ganim stališčem. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo poročilo odborov in pričenjam 
obravnavo. Zeli kdo razpravljati o predlaganih stališčih odborov? (Nihče). Če 
ne želi nihče razpravljati, dajem predlog stališč z dopolnili Gospodarskega zbora, 
ki sta jih odbora sprejela, na glasovanje. Kdor je za tako dopolnjena stališča, 
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naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roke). Je kdo proti? (Nihče). Se 
je kdo vzdržal? (Nihče). 

Ugotavljam, da so predlagana stališča z dopolnitvami odborov sprejeta. 
Ugotavljam tudi, da stališča Republiškega zbora niso identična s stališči Gospo- 
darskega zbora in bomo na naslednji seji morali stališča uskladiti. Gospodarski 
zbor je namreč včeraj zaključil svoje zasedanje tako, da nam danes to ni mogoče. 

Ker je s tem tretja točka končana, prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o poslovnem poročilu Gospodarske 
zbornice SR Slovenije za leto 1963. 

Poslovno poročilo Gospodarske zbornice za leto 1963 je kot pristojni odbor 
obravnaval odbor za splošna gospodarska vprašanja Republiškega zbora ter je 
o tem dal zboru pismeno poročilo. Izvršnemu svetu je bilo gradivo k tej točki 
dnevnega reda poslano na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega 
zbora in je Izvršni svet kot predstavnika k tej točki dnevnega reda določil Janka 
Smoleta in Rika Jermana. Gospodarska zbornica SR Slovenije je bila povabljena, 
da k tej točki dnevnega reda pošlje svojega predstavnika. Za svojega predstav- 
nika je določila Rika Jermana, predsednika Gospodarske zbornice SR Slovenije. 

S tem začenjam razpravo. Prvi se je prijavil k besedi Mirko Zlatnar, pred- 
sednik odbora za splošna gospodarska vprašanja. 

Mirko Zlatnar: Tovarišice in tovariši poslanci! Na začeku razprave 
o poročilu republiške gospodarske zbornice in o problemih, ki so povezani z 
njeno dejavnostjo, želim opozoriti le na nekatere značilnosti pogojev in dela 
gospodarskih zbornic, kot tudi na stališča, ki jih je sprejel naš odbor. 

Enoletno obdobje dela novih enotnih gospodarskih zbornic je prekratko 
in še premočno pod vtisom prehoda od prejšnje organizacije gospodarskih zbornic 
k sedanji in iskanje vloge ter poti, da bi bilo dopuščeno presojati samo njihovo 
dejavnost. Zato menim, da to tudi ne more biti cilj današnje razprave. 

Enotne gospodarske zbornice so v tem kratkem času opravičile svoj obstoj 
in vsekakor potrdile, da ie to oblika, ki ustreza in preko katere se lahko nadalje 
uveljavljajo gospodarski principi pri sprejemanju odločitev v gospodarstvu, 
hkrati pa omogoča izrazitejše uveljavljanje družbenega samoupravljanja. Preko 
njih se lahko tudi uspešno uresničuje težnja po nadaljnji deetatizaciji odločanja 
na področju gospodarstva in družbenih odnosov. 

Rezultati, ki smo jih pri tem dosegli, so pa vendarle začetni in skromni. 
Gospodarske zbornice se namreč v tem času še nispo uspele uveljaviti kot samo- 
upravni organ, ki kot samostojen činitelj odgovorno sodeluje pri reševanju vseh 
vprašanj gospodarstva, zlasti pa v zvezi z njegovim dolgoročnim razvojem. Na- 
stopale so v tem času bolj kot podaljšana roka upravnih organov pri izvajanju 
nalog samih organov, v manjši meri pa so delovale v smeri povezovanja in akti- 
viranja gospodarskih organizacij za reševanje bistvenih problemov gospodar- 
jenja in razvoja. Sedanji položaj gospodarskih zbornic je zato že skrajno ne- 
primeren za njih same in za gospodarske organizacije, ker so v vedno večji 
disharmoniji s celotnim gospodarskim sistemom. Menim, da je to osnovna ovira 
nadaljnjemu razvoju dejavnosti gospodarskih zbornic, ki jo bosta .morala 
odpraviti novi zvezni in republiški zakon. 

Nadaljnji razvoj za to, da se bodo gospodarske zbornice uveljavile v svoji 
vlogi, je v tem, da naj pridejo v njihovem delovanju do polnega izraza težnje 
gospodarskih organizacij po samostojnem odločanju predvsem na področju raz- 
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širjene reprodukcije in perspektivnega razvoja. Zato je treba iskati rešitev teh 
vprašanj v tistih izpopolnitvah gospodarskega sistema, katerih cilj je bistvena 
okrepitev materialne baze gospodarskih organizacij in nadaljnji razvoj delav- 
skega samoupravljanja. Te izpopolnitve gospodarskega sistema, ki so nujno po- 
trebne za nadaljnjo sprostitev in razvoj proizvajalnih sil in družbenih odnosov, 
bodo na eni strani zmanjšale potrebo administrativnega poseganja v gospodarsko 
življenje, na drugi strani pa omogočile gospodarskim zbornicam aktivno in od- 
govorno sodelovanje v reševanju osnovnih gospodarskih vprašanj ter tako uve- 
ljavitev v njihovi pravi vlogi. Objektivne okolnosti, ki sem jih prej navedel, 
pa niso opravičilo za določene negativne pojave v sedanji usmeritvi in dejav- 
nosti gospodarskih zbornic, temveč samo osvetljujejo položaj in pogoje, v katerih 
so delovale. 

Za dosedanje delo republiške gospodarske zbornice in njenih organov je zelo 
značilna slabost, ki jo občutijo in poudarjajo zlasti gospodarske organizacije do- 
ločenih panog, da je namreč njena dejavnost premalo usmerjena v neposredno 
reševanje perečih vprašanj gospodarskih organizacij na vseh področjih gospo- 
darjenja. Zato naj gospodarske zbornice preidejo od ponavljanja načel splošne 
gospodarske politike, od splošnih analiz in deklarativnega usmerjanja k organi- 
ziranemu in postopnemu reševanju nalog v praksi. Pri tem pa naj razvijajo 
polno pobudo gospodarskih organizacij in zborničnih organov, zlasti svetov. 
Rezultate bi povečala tudi večja povezanost gospodarskih zbornic s poslovnimi 
združenji pri neposrednem reševanju problemov gospodarskih organizacij. Ob- 
staja namreč vrsta vprašanj, ki se jih zelo počasi in s težavami rešuje in ki 
terjajo polno pobudo ter angažiranje gospodarskih zbornic, npr. dolgoročno 
programiranje gospodarskih organizacij; poslovno sodelovanje in povezovanje; 
organsko vključevanje v mednarodno delitev dela; razvojno in raziskovalno delo 
ter uvajanje znanstvenih dosežkov v proizvodnjo in poslovanje; strokovna 
vzgoja ter šolanje kadrov. 

Gospodarske zbornice že sedaj v toliki meri poznajo probleme gospodarstva 
in so povezane z gospodarskim življenjem, da bi lahko v večji meri kot doslej 
sodelovale pri sestavljanju letnih in perspektivnih načrtov zlasti gospodarskega 
razvoja. To bi prispevalo k stvarne j šim ocenam potreb in možnosti, k sklad- 
nejšemu razvoju gospodarstva in zlasti k gospodarnejši ter odgovornejši uporabi 
sredstev.' 

Zaradi svojega položaja v gospodarstvu pripada gospodarski zbornici tudi 
dolžnost stalnega spremljanja delovanja gospodarskega sistema, zlasti njegove 
skladnosti in učinkovitosti, ter dolžnost predlaganja ustreznih, ukrepov in do- 
polnitev gospodarskega sistema. Ker smo pred sprejemom 7-letnega načrta 
družbenega razvoja in so v zvezi s tem potrebne nekatere bistvene izpopolnitve 
gospodarskega sistema, je ta naloga gospodarske zbornice toliko pomembnejša 
in neposredna. Gospodarska zbornica bi se morala pri tem zavzemati predvsem 
za tiste izpopolnitve, ki krepijo materialno osnovo gospodarskih organizacij in 
usklajujejo ter urejajo pogoje gospodarjenja. 

Ob koncu še nekaj besed o nekaterih organizacijskih problemih. Skupščina 
bo verjetno še letos razpravljala o novem zakonu o gospodarskih zbornicah, 
ki bo urejal konkretna vprašanja od položaja in vloge gospodarskih zbornic 
do vprašanj njihove organizacije in njihovih nalog. Vendar sta bila že v sedanji 
razpravi, zlasti okrog prednačrta novega zakona v ospredju dve vprašanji in 
sicer vprašanje teritorialnega obsega zbornice in sodelovanje med njimi, ter 
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vprašanje prostovoljnega ali obveznega članstva v zbornici. Dosedanja razprava 
je pokazala, da je na teh organizacijskih vprašanjih večji poudarek, kot ga 
zaslužijo, prvič predvsem zato, ker se ocenjuje koristnost gospodarskih zbornic 
z vidika njihove sedanje vloge in položaja, in drugič, ker si gospodarske orga- 
nizacije upravičeno želijo le aktivno in koristno zbornico, ne glede na takšne ali 
drugačne organizacijske oblike. Zato menim, da je treba poiskati takšne rešitve, 
ki bodo imele za osnovo vsebino in vrsto problemov, njih obseg in težino, ne 
bi smele pa biti pri tem odločilne meje politično-teritorialnih enot. 

Prostovoljno članstvo bi prav gotovo pospešilo formiranje zbornic v skladu 
z interesi gospodarskih organizacij, vendar tudi obvezno članstvo v bodoče ne 
more biti bistvena ovira za uveljavljanje gospodarskih zbornic pri izvajanju 
nalog v interesu in po potrebah gospodarskih organizacij ter gospodarstva kot 
celote. 

Tovariši poslanci, kot sem že uvodoma dejal, sem se omejil le na nekatera 
vprašanja in še ta sem obravnaval zelo splošno in kratko. Stvar nadaljnje raz- 
prave pa je izoblikovanje dokončnih stališč in nadaljnja podpora naprednim 
težnjam gospodarskih organizacij, zbornic in ostalih činiteljev, po tem, da bodo 
gospodarske zbornice lahko izvršile svojo družbeno in ekonomsko vlogo. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi predstavnik Gospodarske zbornice 
besedo? (Želi.) Besedo ima'tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Pregled enoletnega de- 
lovanja enotnih gospodarskih zbornic z vso aktualnostjo postavlja pred nas vrsto 
vprašanj o položaju in vlogi poslovnega združenja v gospodarstvu nasploh in 
še posebej o združevanju v zbornicah, kot edini še preostali obliki obveznega 
združevanja gospodarskih organizacij. Problematika združevanja v gospodarstvu 
postaja čedalje aktualnejša tudi zaradi tega, ker pogosto ugotavljamo, da 
zaradi neustreznih oblik poslovno tehničnega sodelovanja in združevanja v 
gospodarstvu ni mogoče uspešno reševati nekaterih pomembnih in aktualnih 
ekonomskih problemov. 

Razvoj proizvodnje zahteva uvedbo novih in sodobnih organizacijskih oblik, 
-zahteva koncentracijo proizvodnih zmogljivosti in kadrovsko močne skupne 
razvojne službe. Za slovensko gospodarstvo pa je nasprotno značilna velika 
razdrobljenost proizvodnih zmogljivosti; opraviti imamo z velikim številom 
podjetij, katerih proizvodni programi niso med seboj racionalno usklajeni. 
Skoraj vsak dan se srečujemo s težnjami gospodarskih organizacij po razvijanju 
v avtarkičnem smislu, ne pa v smislu smotrne delitve dela s sorodnimi gospo- 
darskimi partnerji na podlagi specializacije proizvodnega programa ter med- 
sebojnega poslovnega sodelovanja v proizvodnji in na tržišču. Investicijski 
programi, ki temeljijo na avtarktičnih težnjah, so eden od glavnih vzrokov za 
drage in ekonomsko manj učinkovite investicije, ki so danes zelo aktualen 
družben problem. Zaradi takega gospodarskega razvoja tudi ne izrabljamo 
številnih možnosti, pri katerih bi lahko ob manjših investicijskih naložbah in 
ob smotrnem sodelovanju dosegli večje učinke v gospodarstvu. 

Domače tržišče, v še večji meri pa inozemsko, zahteva širši asortiment in 
kvalitetnejše blago v velikih količinah in po nizkih cenah. Takim zahtevam 
pa ne morejo ustreči številna manjša podjetja s svojo raznoliko in maloserijsko 
proizvodnjo. Povsod tam, kjer je za doseganje optimalnih rezultatov poslovanja 
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potrebna visoka stopnja organiziranosti proizvodnje, še vedno zaostajamo in je 
zato tudi raven osebnega standarda zaposlenih nižja. V takih podjetjih so 
večinoma slabo razvite razne strokovne službe, od razvojnih do kadrovskih, 
pomanjkljivo poznavanje tržišča ob nerazviti mreži komercialnih zostopstev pa 
je običajno osnovni vzrok težkemu plasmaju proizvodov na domačem in na 
inozemskem tržišču. Prepričani smo, da bi s tesnejšim medsebojnim poslovnim 
povezovanjem podjetij lahko odpravili večino navedenih težav. V družbenem 
interesu je, da se s pomočjo pravilno pojmovanega poslovnega sodelovanja 
odpro pota večji in ekonomsko uspešnejši proizvodnji. Razumljivo je, da se 
bodo kolektivi odločali za ta korak le tedai, ko bodo našli ekonomsko opravičilo 
v neposrednem izboljšanju svojih rezultatov gospodarjenja. Ugotovitve o delnih 
neuspehih poslovnega združevanja in sodelovanja v zadnjem času nam dokazu- 
jejo, da se tega dejstva nismo vedno zavedali v zadostni meri. 

V praksi se še pogosto enači pojem poslovnega združenja s pojmom fuzije, 
z avtomatičnim spajanjem dveh ali več podjetij. Pri tem gre za preprost se- 
števek poprej ločenih proizvodnih zmogljivosti, hkrati z vsemi lastnostmi ne- 
racionalnega in slabega gospodarjenja. Popolna spojitev posameznih podjetij je 
lahko samo zadnja faza poslovnega združevanja, na katero se je treba postopno 
in logično pripravljati. Njen cilj mora biti ustvaritev boljših pogojev gospodar- 
jenja za vse partnerje, ne pa, da je preračunana na izigravanje raznih zakonskih 
predpisov, na prikrivanje poslovnih izgub in na omejevanje samoupravnih pravic 
združenih kolektivov. Menimo, da bi obsežne materije o poslovnem združevanju 
sploh ne kazalo urejati z nekimi togimi zakonskimi predpisi, saj gre za povsem 
konkretna medsebojna poslovna razmerja, ki pa imato toliko različnih enačic, 
da jih lahko pravno opredeli le pogodba. Splošni predpisi o poslovnem združe- 
vanju bi naj zato določali le ukrepe za zaščito proti monopolizmu, vse drugo pa 
je stvar prizadetih kolektivov. S tem bi se izognili dosedanji nejasnosti v pogledu 
zajemanja družbene akumulacije in formiranja lastnih skladov poslovnih zdru- 
ženj, prav tako pa tudi glede financiranja in najemanja kreditov, kakor tudi 
glede oblik samoupravljanja v združenjih. Prav ta vprašanja pa so med glavnimi 
objektivnimi vzroki, da poslovno združevanje ne poteka tako, kot želimo. 

Od subjektivnih vzrokov moramo na prvem mestu omeniti pomanjkanje 
realne ocene ekonomskih in tehničnih pogojev za poslovno sodelovanje. Delno 
botruje temu pojavu konservativizem v poslovna združenja vključenih podjetij, 
ki ne znajo ali pa včasih nočejo spoznati in izrabiti ekonomskih prednosti po- 
slovnega sodelovanja. Primanjkuje tudi zanesljivih ekonomskih analiz in točnih 
programov, na temelju katerih bi bilo mogoče skleniti dolgoročnejše pogodbe. 
Programi so vse preveč formalni, ne pa poslovno interesantni za partnerje; zato 
so taka združenja v glavnem le formalne tvorbe. 

Iz dosedanjih izkušenj, ki sem jih pravkar omenil, lahko zaključimo, da sle- 
herna ekonomska utemeljena integracija zahteva tako izoblikovan samoupravni 
sistem, v katerem je močno razvit posluh za tehnični napredek proizvodnje in 
za težnjo po ustvarjanju boljših rezultatov gospodarjenja. Le v takih pogojih 
se bodo kolektivi samoiniciativno in z živim poslovnim interesom samostojno 
odločali za medsebojno poslovno in tehnično sodelovanje in za razne oblike 
združevanja. 

Tovariši poslanci! Pri splošnih načelih poslovnega združevanja v gospo- 
darstvu sem se namenoma zadržal zato, ker je zbornica najsplošnejša oblika 
združevanja gospodarskih organizacij. Menimo, da je edino pravilno izhodišče 
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pri opredeljevanju vloge zbornic na splošno in v posameznih konkretnih zadevah 
vsakodnevnega gospodarskega življenja prav njihova neposredna rast iz potreb 
gospodarstva po medsebojnem usklajevanju interesov in po uveljavljanju naj- 
naprednejših teženj ekonomskega razvoja. Organi zbornice menijo celo, da bi 
moral bodoči razvoj težiti k uveljavitvi načela prostovoljnega vključevanja go- 
spodarskih organizacij v zbornice, tako da bi vsako podjetje samo odločalo, kdaj 
in v katero zbornico se bo vključilo. 

Gospodarska zbornica, kot najširša in najsplošnejša oblika gospodarskega 
združevanja, ne nadomešča drugih oblik sodelovanja med podjetji. Cilji zdru- 
ževanja v zbornicah, kot tudi cilji medsebojnega združevanja podjetij v drugih 
oblikah, so v bistvu isti, saj gre v obeh primerih za težnje po pospeševanju 
proizvodnje, racionalizaciji in pa koordinaciji v gospodarjenju. Rečemo celo • 
lahko, da je zbornica pravo mesto, kjer se spočnejo zamisli takih združenj in 
dozorevajo do uveljavitve v gospodarskem delovanju. Vendar gre pri poslovnem 
združevanju med podjetji za čisto konkretne, tehnično-operativne elemente go- 
spodarjenja v okviru posameznih skupin podjetij; osnovna vloga zbornic pa 
je, kot že rečeno, širšega značaja. Njene delovne naloge izhajajo iz konkretnih 
potreb včlanjenih podjetij, ki vsa težijo k doseganju optimalnih rezultatov go- 
spodarjenja. V okviru zbornice se izoblikujejo skupna načela in stališča, ki jih 
podjetja realizirajo zaradi lastnih koristi in ker se zavedajo svoje medsebojne 
odvisnosti. Seveda taka skupna načela ne morejo biti le seštevek ali pa arit- 
metična sredina mnenj posameznih članov zbornic. Vsa podjetja namreč niso 
vselej nosilci napredne ekonomske miselnosti in konstruktivnih stališč do posa- 
meznih gospodarskih vprašanj. Prav lahko bi se zgodilo, da bi zbornica s kom- 
promisnimi stališči postala zaviralec teženj tistih gospodarskih organizacij, ki so 
v svojem razvoju prehitela druge. Zato morajo biti stališča in prizadevanja zbor- 
nice nova kvaliteta in morajo predstavljati vedno najnaprednejše težnje v 
gospodarstvu, ki naj privedejo do boljših rezultatov. Pri tem lahko pride povsem 
logično tudi do konflikta med zbornico in posameznimi njenimi člani zaradi 
bodočih interesov celotnega gospodarstva. Ne more pa priti do konflikta s 
celotnim gospodarstvom, ker bi to pomenilo, da zastopa zbornica stališča, ki so 
v nasprotju z njeno funkcijo najsplošnejšega gospodarskega združenja. 

S svojimi prizadevanji zbornica v ničemer ne sme posegati v samoupravne 
pravice delovnih kolektivov. Tuje ji mora biti vsakovrstno administrativno 
vmešavanje v gospodarjenje in poslovno politiko podjetij. Njene pobude in sta- 
lišča se uveljavljajo zaradi svoje tehtnosti in koristi za gospodarstvo in niso 
upravne, temveč ekonomsko politične in strokovno gospodarske narave. Naj- 
aktualnejši problem našega gospodarskega razvoja je danes in bo tudi v bodoče, 
kako povečati intenzivnost gospodarjenja in izboljšati izkoriščenost gospodarskih 
zmogljivosti. To nalogo bo gospodarstvo lahko izpolnilo samo s širšim razvojno 
raziskovalnim delom in kadrovsko krepitvijo ob sočasnem urejanju pogojev 
gospodarjenja. V tej smeri bo delovala tudi naša zbornica. Razvojne službe v 
podjetjih morajo postati podlaga celotne raziskovalne dejavnosti na področju 
gospodarstva in nosilec tehnološkega ter notranje organizacijskega napredka 
v procesu proizvodnje, saj je osnova razvoju raziskovalnega dela v našem go- 
spodarstvu tehnološka razgledanost samih podjetij. 

Taka so stališča naše zbornice do tega vprašanja. Šele na temelju razvojnih 
služb, ki bodo znale odkrivati aktualne tehnološke probleme svojega podjetja, 
bodo instituti lahko usmerjali svoje delo. Sodelovanje med podjetji in razvojno 
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raziskovalnimi ustanovami mora potekati na pogodbeni osnovi in izvirati iz 
realne potrebe podjetij po aplikativnih raziskavah. 

Vloga zbornice pri pospeševanju raziskovalnega dela je v njenem vplivu na 
programsko orientacijo inštitutov z nakazovanjem problemov, do katerih so 
prišla podjetja v lastnih razvojnih oddelkih. Za uspešno razvojno delo v gospo- 
darstvu pa je nujno potrebno zadostno število ustrezno usposobljenih visoko 
kvalificiranih kadrov v podjetjih; ugotavljamo, da podjetja posvečajo vse pre- 
malo pozornosti temu vprašanju. Kadrovske službe v gospodarskih organizacijah 
po svoji sedanji fiziognomiji nikakor ne ustrezajo tej nalogi. Namesto, da bi 
strokovne službe proučevale kadrovsko problematiko in potrebe perspektivno 
ter vplivale na izboljšanje kadrovske strukture, so se pogosto omejile le na 
reševanje osebnih in socialnih problemov članov kolektiva. Izredno pomembna 
naloga zbornice na tem področju je pravilna usmeritev in krepitev kadrovskih 
služb v podjetjih. Sedanje kadre je treba bolj aktivirati in jih pridobiti za tekoče 
spremljanje tehnološkega razvoja v svetu in za prenašanje takih izkušenj v svoja 
podjetja. Zbornica pa se lahko angažira kot posredovalec s prirejanjem raznih 
seminarjev ter z orientacijo notranje in mednarodne tehnične pomoči. 

Zelo pomembno vlogo lahko odigrajo zbornice tudi pri urejanju pogojev 
gospodarjenja. V gospodarstvu, ki temelji tako kot naše na ustvarjanju dohodka 
in na blagovno denarnih odnosih, je osnovni interes gospodarskih organizacij 
v doseganju čimboljšega finančnega rezultata lastnega gospodarjenja. V bistvu 
je ta interes istoveten s splošnim družbenim interesom, vendar utegne priti do 
različne presoje, kako naj se ti interesi uresničujejo. V takih primerih je zbor- 
nica tista, ki formira stališča gospodarstva. V imenu celotnega gospodarstva 
stopa zbornica v stik z družbenimi organi in nakazuje probleme ter daje pobude 
za njihovo reševanje. Zbornica, kot najbolj splošna oblika gospodarskega zdru- 
ževanja, ne more imeti ob nalogah, ki jih ji postavljajo njeni člani, še nekih 
drugih družbenih funkcij ali morda celo izvršilnih zadolžitev. 

Ce naj se zbornica posveti svoji pospeševalni vlogi kot gospodarsko zdru- 
ženje, mora biti njeno razmerje do državne uprave tako, da pri državnih 
organih uveljavlja svojo zakonodajno iniciativo v interesu gospodarstva in da 
daje konkretne predloge za izboljšanje družbeno-ekonomskih pogojev gospodar- 
jenja. Pri tem teži za kar največjo samostojnostjo podjetij in mora nasprotovati 
vsakemu nepotrebnemu administrativnemu vmešavanju v gospodarjenje podjetij. 

Tovariši poslanci! Smatram, da je bilo ob razpravi o letnem poročilu zbor- 
nice potrebno omeniti predvsepi vprašanje vloge zbornic v našem družbenem 
mehanizmu in v njenih odnosih z drugimi činitelji gospodarskega razvoja. To 
pa zato, ker je razčiščevanje tega vprašanja izredno pomembno, lahko bi dejal 
celo odločilno za njeno nadaljnje uspešno delo. Verjetno bo novi zakon o gospo- 
darskih zbornicah dal jasen in precizen odgovor na ta vprašanja. Ker pa se 
v našem gospodarstvu stalno porajajo številni aktualni problemi in ker to za- 
hteva neprestano aktivnost zbornic že v sedanjem obdobju, mora biti osnovna 
delovna usmeritev jasna že sedaj, ne glede na to, kdaj bo zakon sprejet. 

Republiška gospodarska zbornica se je pri tem odločila za koncepcijo, ki 
sem jo skušal v svoji razpravi izoblikovati. Vsebinska problematika delovanja 
zbornic pa je v poročilu samem in zlasti v poročilih odborov skupščine tako 
bogato obdelana, da po mojem mnenju ne bi bilo potrebno še posebej karkoli 
dodati. Prosim vas, da današnja razprava da sodbo predvsem o tem vprašanju 
in potrdi smer bodočega dela, ki so si jo začrtale zbornice v naši republiki. 
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Predsednik Tine Remškar: Obveščam Republiški zbor, da sem k sta- 
liščem o problematiki zbornic prejel od predsednika Gospodarskega zbora do- 
datne spremembe in dopolnitve. Mislim, da jih imate vsi pred seboj. Zato prosim 
poslance, da o teh spremembah povedo svoje mnenje, hkrati pa predlagam, da 
odbor za splošne gospodarske zadeve spremlja razpravo in da vzame v razpravo 
tudi te spremembe Gospodarskega zbora in v prvem odmoru da svoje mnenje 
k njim in poroča zboru. 

Nadaljujemo razpravo. Besedo ima inž. Bogdan Jesenko. 

Inž. Bogdan Jesenko: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi spre- 
govoriti le nekaj besed o poročilu, ki govori o delu gospodarske zbornice v 
1963. letu. Prav gotovo je, da to leto ne predstavlja za zbornico običajno poslovno 
leto, saj je bilo namreč to prvo leto delovanja zbornice v obliki enotne gospo- 
darske republiške zbornice. 

Prav ta ugotovitev nam pove, da je bilo precej časa potrebno za reševanje 
problemov notranje organizacije, kakor tudi za opredelitev mesta zbornice v 
gospodarskem sistemu. To ugotavljajo poleg samih zbornic predvsem gospo- 
darske organizacije, ki v novih razmerah od zbornic mnogokrat niso dobile 
pričakovane pomoči in niso dosegle ustrezno sodelovanje. Vse to je prišlo do 
še večjega izraza predvsem zato, ker je bilo leto 1963 za naše gospodarstvo 
izredno dinamično in se je ob tem pojavila vrsta raznih problemov pri reše- 
vanju katerih so v večini primerov gospodarske organizacije pogrešale prav 
določeno pomoč zbornice. Kaže, da si zbornice še niso uspele najti ustrezno 
delovno področje in da še nimajo tiste vloge v našem gospodarstvu, ki jo želijo 
naše gospodarske organizacije pa tudi same zbornice. Močno se čuti, da potreba 
p6 ustanovitvi zbornice ni, vsaj v večji meri ne, izhajala iz neposrednega in- 
teresa gospodarskih organizacij, temveč bolj iz administrativnih ukrepov. To se 
je odražalo tudi v tem, da je bila zbornica po svojem položaju na eni strani 
in delovni vsebini na drugi strani servis, ki je služil tako državni upravi, kakor 
tudi gospodarskim organizacijam. Prav gotovo je obremenjenost zbornice z 
nalogami upravnih organov tudi v določeni meri vplivala na to, da zbornice 
niso bile sposobne v večji meri zadovoljiti konkretnih potreb gospodarskih 
organizacij. 

Po mnenju gospodarskih organizacij je zbornica svoje delo usmerila morda 
preveč v splošno in deklarativno obravnavo problemov in premalo v tisto živ- 
ljenjsko smer, kjer bi v konkretnih situacijah .pomagala pri reševanju aktu- 
alnih problemov našega gospodarstva. Da se delovanje zbornic postavi na čim 
ustreznejše temelje, je nujno, da se jasno razmeji delovno področje med organi 
državne uprave in zbornico, kakor tudi med zbornicami na raznih nivojih. Tu 
je še vrsta problemov in nejasnosti, ki jih je treba zaradi približanja dela zbornic 
stvarnim zahtevam čimprej rešiti. Nekaj teh nejasnosti, kot je bilo tudi že 
danes tu rečeno, bo vsekakor pomagal rešiti novi zakon o zbornicah, ki je v 
pripravi. Osnovni pogoj za afirmacijo in uspešno delovanje zbornice bo pa ostal 
kljub vsem v tem, v kolikšni meri bo zbornica sposobna nastopiti kot organ 
gospodarskih organizacij, kot dejanski koordinator in usmerjevalec družbenih 
ekonomskih in strokovnih prizadevanj samih gospodarskih organizacij. Prehod 
iz tako imenovanih področnih zbornic na enotno in združeno gospodarsko zbor- 
nico Socialistične republike Slovenije v letu 1963 pa pomeni nedvomno korak 
naprej tudi v razvoju zbornične dejavnosti. 
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Ni moj namen obravnavati in ocenjevati obstoječo notranjo organizacijo 
zbornice, želel bi pa vendarle omeniti svete zbornice, ki nastopajo kot temeljni 
nosilci celotne aktivnosti. Prav v teh svetih bi se pa moralo omogočiti enotno 
in kompleksno obravnavanje gospodarske problematike. Tu bi se naj vse bolj 
uveljavljali zbornični koncepti, ki s svojo napredno vsebino povezujejo in ko- 
rigirajo stališča gospodarske operative, tako v zvezi z vprašanjem sodobnih 
tehnoloških procesov, ekonomike, obravnave tržišča, perspektivnega razvoja, 
kadrovske politike, kakor tudi smotrne in sodobne organizacije dela. 

Verjetno je res prerano, kolikor bi želeli dati dokončno sodbo o primer- 
nosti organizacijske strukture zbornice oziroma svetov. Saj so sveti, kar je sicer 
na svoj način pozitivno, združili sorodne skupine gospodarskih organizacij, po 
drugi strani pa verjetno prav- zato pokrivajo sveti preširoko področje z obilico 
problemov in dajejo morda prav zaradi tega videz prenatrpanosti. Konkretno 
imam v mislih svet za proizvodnjo, predelavo in promet z lesom, verjetno 
,je še tudi kje drugje podoben primer. Zdi se, da je doba enega leta le prekratka, 
da bi našle gospodarske organizacije v svetih pravo torišče dela. Nadaljnji 
razvoj in delovanje zbornic bo sam najbolje pokazal, kje in kaj bi bilo potrebno 
spremeniti, da bi dobili primerno, to je ustrezno organizacijsko strukturo. 

V zvezi z uspešnostjo dela okrajnih zbornic je odprto tudi vprašanje delo- 
vanja zbornic na tako velikih območjih, kot so današnji okraji. Verjetno bo 
tudi tu nadaljnji razvoj pokazal potrebo po formiranju zbornic, ki bi združevale 
gospodarske organizacije določnega ozemlja, ne glede na politično-teritorialne 
meje okrajev, temveč bi za osnovo vzele področje, ki predstavlja v določenem 
gospodarskem smislu celoto. To naj bi bile tako imenovane bazenske zbornice, 
ki bi se naj tako v večji meri približale delovnim organizacijam na terenu, kar 
bi sodelovanje močno poglobilo. 

Kolikor naj bodo zbornice dejansko predstavnik gospodarskih organizacij, 
potem se mora to dejansko odražati tudi v njihovem delu. Navajam samo skro- 
men podatek, ki nam pove dovolj, in bi nas moral usmeriti v večje razmišljanje. 
Letno dajo gospodarske organizacije v Socialistični republiki Sloveniji okrog 
2 milijardi dinarjev za zbornice-; od tega 350 milijonov dinarjev republiški, 
450 milijonov zvezni in kar 1 milijardo 150 milijonov okrajnim zbornicam. Vpra- 
šanje je, ali so zbornice, zlasti okrajne, nudile pomoč v ustreznem obsegu gospo- 
darskim organizacijam? 

V razgovorih s predstavniki gospodarskih organizacij nihče ni načenjal 
vprašanja članarine zato, ker bi ta bila za kolektive prevelika, vsi so pa nače- 
njali vprašanje, kaj so v zameno za to dobili. Gospodarske organizacije želijo 
pomoč predvsem tam, kjer jo potrebujejo in izgleda, da ta ni vedno samo v kilo- 
gramih papirja — pri tem mislim na razne analize — temveč v reševanju dnevne 
problematike, s katero se gospodarske organizacije srečujejo. Razumljivo je 
tudi, da zbornica ne more prevzeti vloge nabavljavca ali distributerja manjka- 
jočih materialov. Vendar pa, če se npr. pojavi v neki industriji problem preskrbe 
z materialom in to predstavlja resno oviro za uspeh te industrije, seveda ne 
sme ostati zbornica pri tem brezbrižna. 

Ob koncu mi dovolite, da omenim še pomembnost vloge zbornice na pod- 
ročju dograjevanja našega gospodarskega sistema, kar je bilo že danes tudi 
omenjeno. Pri tem mislim na potrebo po širšem sodelovanju in združevanju v 
gospodarstvu, saj predstavlja prav to osnovo za hitro rast in napredek proiz- 
vodnje ter večjo konkurenčnost na domačem in tujem trgu. V našem gospo- 
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darstvu, predvsem med gospodarskimi organizacijami, pa je to sodelovanje 
še zelo šibko. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Bruno Giachin. Ker 
želi poslanec govoriti v italijanskem jeziku, prosim prevajalca, da govor prevaja. 

Bruno Giachin: Compagne e compagni deputati, permettetemi di sof- 
fermarmi brevemente su quella parte della relazione che parla dell'indirizzo e 
del ruolo della Camera di economia nel processo di sviluppo economico della 
nostra societa socialista. 

Penso che sia importante quella parte della relazione dove la Camera di 
economia viene definita come organo distrettuale di coordinamento e di aiuto 
pratico ed efficace alle nostre aziende di produzione. Fino ad oggi pero solo 
una parte di questi obblighi verso le aziende sono stati messi in pratica. 

Vorrei pertanto fare due constatazioni, delle quali i responsabili delle ca- 
mere di economia nel futuro non solo dovranno tenerne conto, ma anche do- 
vranno trovare una soluzione nello spirito del nuovo indirizzo programmatico. 

£ di recente 1'intervista di un rappresentante della Camera di economia 
di Capodistria con un giornalista di un nostro quotidiano. Si discuteva sulla 
situazione dell'artigianato del Capodistriano nel settore privato e sono stati 
elencati dati e cifre che mi premetto di segnalare: II reddito netto di un artigiano 
di Capodistria nel 1961—1962 era di din 15 000, di Izola din 12 500 e di Pirano 
din 12 100. E chiaro che si pone subito la domanda se le denuncie del reddito 
erano reali. Un tale stato di cose ha avuto un'immediata ripercussione sull'atti- 
vita artigianale. La situazione comincio a migliorare agli inizii del 1963 con 
1'entrata in vigore della nuova legge sulle tasse. 

Penso che non dobbiamo seguire la vecchia pratica, cioe di fare solamente 
le constatazioni statistiche di questo processo, ma bensi dobbiamo essere consci 
dell'importanza dell'artigianato, sia quello socialista che privato, nella nostra 
economia, perche I'artigianato e una fonte importante di richezza della societa. 

I paesi piu progrediti d'Europa prestano le massime attenzioni e danno 
un'aiuto efficace allo sviluppo dell'artigianato. La nostra societa oggi garantisce 
lo sviluppo dell'artigianato, nel quadro della nostra economia nazionale. 

La Camera di economia deve sentire l'obbligo di dare questo aiuto: si dovra 
cercare un accordo con le assemblee comunali, applicare una reale e giusta scala 
di tassazione, aiutare a trovare locali adatti, rissolvere il problema dell'assicura- 
zione sociale ed infine l'assegnazioni di crediti per l'acquisti dell'attrezzatura ne- 
cessaria per un'ulteriore sviluppo di questo ramo della nostra economia. Un tale 
processo di sviluppo stimolerebbe la cooperazione con il settore socialista, aumen- 
terebbe 1'iniziativa ed infine darebbe un valido contributo alla fusione dei mezzi 
privati con quelli socialisti. Nello stesso tempo si verebbe incontro alle aspira- 
zioni dei nostri cittadini. 

La seconda constatazione comprederebbe la politica dei quadri. La Camera 
di economia ha il dovere di svolgere la sua attivita anche in questo senso per 
dare un'aiuto efficace alle nostre aziende di produzione. 

Vorrei segnalare alle nostre camere di economia un fatto che si manifesta 
nel nostro distretto in questi ultirrii tempi. Si nota che la mano d'opera qualifi- 
cata, sia operai che impiegati, si trasferisce da una azienda a 1'altra in cerca 
dimaggiori redditi. Fattore questo negativo, se si pensa che 1'azienda che si e 
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preoccupata per lo sviluppo dei quadri necessari, trovandosi in difficolta per 
fattori soggettivi ed obiettivi ■— aumento dei prezzi del materiale indispensabile 
per la produzione, mancanza di una adeguata modernizzazione dell'azienda, con- 
correnza ed altro — non si trova in condizioni di poter aumentare il fondo page. 

Dall'altra parte abbiamo aziende che a eausa delle condizioni offerte del 
nostro mercato — monopolio della produzione e della vendita — si trovano in 
condizioni di poter aumentare il reddito dei proprii dipendendi e quindi di fare 
unn politica di quadri non leale nei confronti delle aziende che per fattori obiet- 
tivi, di cui sopra, stanno facendo grandi sacrifici per la loro esistenza. Čredo che 
qu.esto modo di procurarsi i quadri necessari non sia giusto e nemmeno socialista. 

Ho voluto sottolineare questo stato di cose perche e noto che in certe aziende 
vengono fatte delle speculazioni, si creano fondi non controllati ecc. — processo 
contro l'ex »Imex« di Capodistria. 

Čredo compagni e compagne di non a vere sbagliato se ho sottolineato la 
necessita di un intervento degli organi distrettuali della Camera di economia. 
Le camere di economia devono diventare un organo di coordinamento e devono 
creare fra le nostre aziende quella fiducia che e necessaria per un lavoro proficuo. 

Tovarišice in tovariši poslanci, dovolite mi, da se na kratko zaustavim pri 
tistem delu poročila, ki govori o usmeritvi in vlogi gospodarske zbornice v pro- 
cesu gospodarskega razvoja naše socialistične družbe. 

Mislim, da je važen tisti del poročila, ki označuje gospodarsko zbornico kot 
okrajni organ, ki naj koordinira in nudi praktično in učinkovito pomoč našim 
gospodarskim organizacijam. Toda doslej je samo del teh obveznosti do gospo- 
darskih organizacij prišel do praktične veljave. 

Želel bi zaradi tega napraviti dve ugotovitvi, ki ju bodo morali odgovorni 
organi gospodarskih zbornic v bodoče upoštevati, morali pa bodo najti tudi 
ustrezne rešitve v duhu nove programirane usmeritve. 

Pred kratkim je nek novinar nekega našega dnevnika imel razgovor s 
predstavnikom koprske gospodarske zbornice. Govorila sta o položaju obrtništva 
na Koprskem, in sicer v zasebnem sektorju in so bili ob tej priložnosti navedeni 
tudi nekateri podatki, ki jih sedaj navajam: Čisti dohodek obrtnika v Kopru 
je v letih 1961—1962 znašal din 15 000, v Izoli din 12 500 in v Piranu 12 100 din. 
Jasno je, da se takoj vsiljuje vprašanje, ali so bile prijave o dohodkih realne. 
Tako stanje je imelo takojšen odmev tudi na področju obrtniške aktivnosti. Si- 
tuacija se je nekoliko izboljšala v začetku leta 1963, ko so stopili v veljavo novi 
predpisi o davkih. 

Menim, da ne smemo nadaljevati s staro prakso, tj. da bi se zadovoljili 
samo s statističnimi ugotovitvami tega procesa, marveč se moramo zavedati 
važnosti obrtništva za naše gospodarstvo, pa bodisi socialističnega ali pa zaseb- 
nega, ker je obrtništvo važen vir družbenega bogastva. 

Najbolj razvite države v Evropi zelo skrbijo za razvoj obrtništva in mu 
nudijo tudi učinkovito pomoč pri njegovem razvoju. Naša družba danes zago- 
tavlja nadaljni razvoj obrtništva v okviru našega narodnega gospodarstva. 

Gospodarska zbornica mora čutiti dolžnost, da nudi vso potrebno pomoč 
temu razvoju in sicer: sporazumeti se bo treba z občinskimi skupščinami, uve- 
ljaviti pravilno in realno davčno lestvico, najti primerne lokale, rešiti problem 
socialnega zavarovanja in končno tudi problem dodeljevanja kreditov za nakup 
potrebne opreme za nadaljnji razvoj te veje našega gospodarstva. Tak proces 
razvoja bi stimuliral sodelovanje s socialističnim sektorjem, povečeval bi inicia- 
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tivo in končno bi dal tudi važen doprinos pri združevanju zasebnih sredstev 
s socialističnimi. Hkrati pa bi se tako zadovoljile tudi težnje naših občanov. 

Druga ugotovitev bi zajemala vprašanje kadrov. Gospodarska zbornica je 
dolžna razvijati svojo aktivnost tudi v tej smeri zato, da bi lahko nudila učin- 
kovito pomoč našim gospodarskim organizacijam. 

Hotel bi opozoriti naše gospodarske zbornice na neko dejstvo, ki se pojavlja 
v našem okraju v zadnjem času. Opaža se, da se kvalificirana delovna sila, tako 
delavci, kakor tudi uslužbenci, seli iz enega podjetja v drugo in išče boljših 
dohodkov. To dejstvo je negativno, če pomislimo na podjetja, ki so si priza- 
devala za razvoj potrebnih kadrov in ki. so se znašla v težavah zaradi subjektiv- 
nih in objektivnih činiteljev, — povečanje cen nujno potrebnega materiala za 
proizvodnjo, zastarelost sredstev za proizvodnjo, konkurenca in drugo   ki 
so imeli za posledico, da niso bila v stanju povečati plačilnega sklada. 

Na drugi strani pa imamo podjetja, ki se zaradi pogojev, ki jih nudi naš 
trg — monopol v proizvodnji in v prodaji —, nahajajo v situaciji, da lahko pove- 
čujejo osebne dohodke lastnim delavcem in uslužbencem in zaradi tega tudi 
vodijo kadrovsko politiko, ki ni lojalna nasproti .podjetjem, ki se zaradi objek- 
tivnih faktorjev, o katerih je bilo zgoraj govora, trudijo za lasten obstoj. Mislim, 
da ta način pridobivanja potrebnih kadrov ni pravičen niti socialističen. 

Hotel sem podčrtati to stanje, ker je znano, da se v nekaterih podjetjih 
vršijo špekulacije, da se ustvarjajo nekontrolirani fondi itd. — proces proti 
bivšemu podjetju »Imex« iz Kopra. 

Prepričan sem, tovariši in tovarišicej da se nisem zmotil, ko sem podčrtal 
potrebo po intervenciji s strani okrajnih organov gospodarske zbornice. Gospo- 
darske zbornice morajo postati organ za koordinacijo in morajo ustvariti med 
našimi podjetji tisto zaupanje, ki je potrebno za koristno delo. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Jože Ogorevc. 

Jože Ogorevc: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko sem proučeval gra- 
divo o delu gospodarske zbornice in poročilo odbora za splošna gospodarska 
vprašanja, sem se ustavil pri ugotovitvi, ki pravi: izredno neobdelana pa je 
organizacija in učinkovitost poslovnega sodelovanja in združevanja. 

Pregled obstoječega poslovnega združevanja bi nam pokazal, kako popačeno 
je pojmovanje procesa združevanja, posledica tega je nezadostna učinkovitost 
kvalitetno nove, višje stopnje organizacije. Odbor je mnenja, da bi morala 
zbornica v večji meri reševati to problematiko in to ne samo preko razprav 
na raznih forumih, temveč bolj kot iniciator sodelovanja in združevanja. 

Ce nadalje pregledamo stališča odbora za splošno gospodarska vprašanja, 
tedaj lahko opazimo naslednji -zaključek: zbornica naj bi predvsem razvijala 
poslovnost gospodarskih organizacij na področju dologoročnega programiranja 
in s tem povezane investicijske politike, poslovno tehničnega sodelovanja in 
združevanja, vključevanja v mednarodno delitev dela, uvajanje znanstvenih do- 
sežkov v proizvodnjo in poslovanje, strokovne vzgoje in šolanja kadrov itd. 

Menim, da je ta ugotovitev pravilna, zlasti še za kmetijstvo. Ce primerjamo 
stanje pred nekaj leti, lahko ugotovimo, da je bilo tedaj v kmetijstvu močnejše 
poslovno združevanje v obliki zadružnih zvez, zadružnih poslovnih zvez in re- 
publiške zadružne zveze. Z ukinitvijo teh je nastala na tem področju precejšnja 
praznina, zlasti še pri organiziranju poslovnega sodelovanja v zasebnem sek- 
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torju. Opustitev te organizacijske oblike je imela za posledico tudi ukinitev raz- 
nih strokovnih odborov, kar je povzročilo, da se sedaj ne izvajajo v zadostnem 
obsegu nalog posameznih strokovnih služb. Kot najbolj očiten primer navajam 
problem selekcije živine, kar smo kljub pomembnosti skoraj opustili, čeprav je 
znano, da vse napredne države vlagajo velika sredstva prav v to službo. Te 
napake se nam praktično kažejo v padcu staleža živine in slabšanju kvalitete. 
Z ustreznimi organizacijskimi oblikami bi bilo zato potrebno pristopiti k načrtni 
selekciji živine v smeri, k najbolj ustreza našim gospodarskim potrebam in pri- 
rodnim pogojem. Ta selekcija nam je zlasti potrebna v govedoreji, da bo druž- 
beni sektor dobival čimbolj še živali za svoja pitališča. 

V svojem izvajanju sem navedel samo ta primer poslovnega združevanja, 
čeprav so potrebe po obstoju ustreznih poslovnih združenj še večje na področju 
sadjarstva in vinogradništva in tudi drugod. Zaradi tega se povsem strinjam 
s stališči odbora za splošno gospodarska vprašanja, ki meni, da naj bi zbor- 
nica predvsem razvijala združevanje gospodarskih organizacij na poslovni osno- 
vi. Pri tem je potrebno težiti, da to združevanje zajame vsako dejavnost kom- 
pleksno. Razumljivo je, da mora vsako združevanje temeljiti na trajnih oblikah, 
ker edino to omogoča posameznim članom teh združenj, da dajo svojim pro- 
izvodnim programom dolgoročni značaj. 

Tako naj bi zajelo proizvodno sodelovanje na področju vinogradništva vso 
gospodarsko dejavnost, od proizvodnje sadik, do proizvajalnih kleti in prodaje. 
Združenje za kmetijsko mehanizacijo pa naj bi svojo dejavnost dopolnilo s tem, 
da v večji meri usmerja našo industrijo kmetijskih strojev v to, da se razširja 
sortiment in izboljša kvaliteta strojev, kar bi omogočalo, da kmetijske organiza- 
cije kompletirajo svojo opremo, posebno v zvezi s spravljanjem krme, z vrtnar- 
stvom, vinogradništvom, dvoriščno mehanizacijo in opremo hlevov. 

Mislim, da je zato osnovna naloga zbornice, da daje in podpira iniciativo 
med gospodarskimi organizacijami v smeri zboljšanja poslovnega sodelovanja, 
kar bo omogočilo tudi boljše izkoriščanje notranjih rezerv in s tem ugodnejši 
poslovni rezultat. Vsekakor morajo te naloge dobiti prednost pred pogostimi 
primeri dirigiranja investicijske politike gospodarskih organizacij. 

Nadalje mislim, da bi morala Skupščina razpravljati in odločiti o vlogi in 
mestu glavne zadružne zveze, ki nam je, po mojem mnenju, zaradi potreb po 
organizacijski povezavi zasebnih kmečkih proizvajalcev, kakor tudi zaradi 
vzdrževanja mednarodnih stikov potrebna in je zato nujno, da se zaradi reše- 
vanja določenih vprašanj kadrovsko okrepi. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Rafael Baraga. 

Inž. Rafael Baraga: Tovarišice in tovariši! Ker se gospodarska zbor- 
nica srečuje pri svojem delu z raznimi problemi, ki 'izvirajo iz nepopolnosti 
našega gospodarskega sistema, je logično, da v svojem poročilu tudi omenja 
nekatere od teh problemov. 

Moj namen ni naštevati in obravnavati vse instrumente; želim se dotakniti 
le tistih, ki najbolj vplivajo na določeno enakost ali neenakost pogojev gospo- 
darjenja naših podjetij. Pravilno se mi zdi, če zbornica pride do raznih konkret- 
nih problemov in spoznanj, tudi v smislu dopolnjevanja gospodarskega sistema 
in njegovih instrumentov, pa da se potem tudi zavzema za uveljavitev ustreznih 
rešitev. V splošnem bi bilo dobro, če bi postale gospodarske zbornice še v večji 
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meri pobudnik raznih dopolnitev, tako pravnih kot sistemskih. Te pobude pa 
naj bi tudi v večji meri prihajale iz neposredne gospodarske prakse. Zbornice, 
kot samostojni organ združenih gospodarskih organizacij, pa imajo vso pravico 
in dolžnost, da v sodelovanju z ostalimi organi in organizacijami zavzamejo do- 
ločena stališča. Vendar pa ne bi kazalo ostajati samo pri teh stališčih, temveč 
je nujno, da se.angažirajo na njihovi uveljavitvi v življenju. 

Spremljanje razvoja sistema in smotrnosti posameznih instrumentov pa je 
za zbornico še posebej koristna zadolžitev, saj ima možnost obravnavati vsako 
podjetje v določeni panogi, kot tudi panogo v celoti. Če bi prepustili pobudo 
za dopolnjevanje sistema samim gospodarskim organizacijam, bi to ne bilo 
dovolj objektivno, kajti vsako podjetje pozna le svojo ozko problematiko, manj 
pa je dojemljivo tudi za prav tako pereče probleme drugih. Prepričan sem, da 
bi npr. primerjava uspešnosti poslovanja podjetij iste panoge lahko bila koristen 
pripomoček ne le gospodarstvenikom v naših podjetjih, pač pa bi bila to lahko 
osnova za reševanje marsikaterega konkretnega in samostojnega vprašanja tudi 
za zbornico samo. Za to delo niso niti potrebni posebni obrazci; vse podatke vse- 
buje zaključni račun in dopolnilni obrazci. Izbrati bi kazalo le tiste podatke, ki 
lahko ponazore sliko posameznega podjetja. Iz te slike bi naj bili razvidni rezul- 
tati poslovanja, potrebe po novih kapacitetah, novih vlaganjih in njihovem 
efektu, na drugi strani pa naj bi se izdelala primerjava obveznosti do družbene 
skupnosti. Takšno primerjalno sliko bi si naša podjetja veliko bolj želela, kot 
pa obdelavo, ki jo sedaj dela zbornica po panogah. Ce bi imeli pri zbornici mož- 
nost to izdelati, kar ni prevelika obremenitev, saj vse te podatke v raznih formu- 
larjih podjetja pošiljajo raznim ustanovam, le nadaljnja obdelava je takšna, da 
svojega položaja podjetja ne morejo prav videti niti v svoji skupini enakovrst- 
nih podjetij v državi in ne v panogi kot celoti. Ce bi pa ta slika bila jasnejša, 
bi bilo morda tudi manj anomalij, hitro bi. lahko videli in se vprašali, čemu 
plačuje npr. neko razmeroma majhno podjetje, ki je zraslo iz nič, v skupini 
20 tovrstnih podjetij, kolikor jih imamo v državi, kar eno petino celotne mase 
prometnega davka, ki odpade na teh 20 podjetij. Videli bi, da to samo zato, ker 
ima dobre ekonomske pokazatelje v svojem poslovanju. Podjetju samemu pa iz 
leta v leto manj ostaja za lastne izpopolnitve. To prav gotovo ni v skladu z 
našim programiranjem krepitve materialne osnove neposredne proizvodnje. 

Ponekod vidimo, če gledamo zaključne račune, da bistveno situacije ne bomo 
popravili niti z ukinitvijo prispevka od izrednega dohodka, ne z amortizacijo 
in ne s podaljšanjem roka pri kreditih za obratna sredstva. Prizadevanja za kre- 
pitev materialne osnove delovnih organizacij in teritorialnih skupnosti bodo v 
letu 1964, oziroma bolje rečeno šele v letu 1965 dala določene rezultate. Tako 
bo ukinitev prispevka od izrednega dohodka oziroma nepodaljšanje zakona vpli- 
valo na povečanje čistega dohodka v gospodarskih organizacijah za 12,7 mili- 
jarde, sredstev republiškega sklada skupnih rezerv za 573 milijonov, sredstev 
lokalnih skladov skupnih rezerv za 382 milijonov, ter prispevkov družbeno 
investicijskim skladom, republiškim in lokalnim, za 5,4 milijarde. 

Vprašanje pa je, če se bo ta odprava izrednega prispevka tudi tako odrazila 
na sredstvih gospodarskih organizacij in če se ne bodo hkrati zviševale druge 
dajatve. Znan mi je primer, ko je samo letošnje zvišanje carin pobralo nekemu 
podjetju eno tretjino sredstev, ki jih bo pridobilo z ukinitvijo prispevka od iz- 
rednega dohodka. 



8. seja 77 

Drug tak element, od katerega pričakujemo zboljšanje ekonomske situacije 
v podjetjih, je uvedba funkcionalne amortizacije. Pri tem naj bi predpisi vse- 
bovali le okvirne stopnje, v katerih naj bi se amortizacija gibala. Konkretne 
stopnje pa naj bi v okviru predpisanih stopenj določale gospodarske organizacije 
same po lastnem preudarku in potrebah. Seveda pa od tega ukrepa v letu 1964 
gospodarske organizacije ne bodo imele koristi, pač pa šele po predložitvi za- 
ključnih računov v letu 1965, seveda če se problem kako drugače ne začne reše- 
vati. Ce pravimo, da morajo postati nosilci reprodukcije delovni kolektivi sami 
in hkrati vemo, da je to ob pomanjkanju materialne osnove brez praktične vred- 
nosti, potem je jasno, da se srečujemo s težnjami po zboljšanju instrumentov 
v korist gospodarskim organizacijam. Vendar, če v naših kolektivih zasledimo, 
da o tem precej razpravljajo, da vidijo določene pomanjkljivosti sistema, tedaj 
se moramo zavedati, da samo od popravljanja sistema ne bomo imeli pravih 
rezultatov, če se v kolektivih ne začno močneje uveljavljati tudi diskusije o po- 
trebah po delitvi dela med sorodnimi podjetji, o programiranju razvoja v smislu 
specializacije proizvodnje, o kooperaciji, poslovnem sodelovanju, o izvozu itd. 

Določena pozitivna prizadevanja, da bi specializirali proizvodnjo, se v ne- 
katerih naših kolektivih končajo prav z nasprotnim učinkom. Podjetja namesto, 
da bi se dogovorjenih zaključkov držala, ko so se sporazumeli s svojimi part- 
nerji in omogočili vsaj enemu večje serije in racionalnejšo proizvodnjo, takoj 
ko pridejo za zidove svojega podjetja, pozabijo na vse, ostajajo pri starem in 
to včasih samo zato, ker se je nekaj ljudi naučilo izdelovati nek artikel. 

Kot sem dejal, da rti vse samo stvar sistema, moram reči, da mora pa sistem 
vendarle odpirati perspektivo, nuditi stimulacijo kolektivom, da za več in za 
boljše delo tudi več imajo. Tega pa nekateri instrumenti sistema danes še ne 
zagotavljajo. Vzemimo na primer prometni davek. Med raznimi funkcijami, 
katere bi moral vršiti v našem gospodarskem sistemu, od usmerjanja potrošnje 
do izenačevanja pogojev gospodarjenja, je bila dosedaj najbolj pomembna nje- 
gova fiskalna funkcija. V industriji predstavlja prometni davek povprečno 40 % 
vseh družbenih obveznosti. Vpliv te postavke je za nekatere kolektive tako po- 
memben, da se določeni kolektivi pripravljajo na opuščanje proizvodnje, ki so 
jo desetletja uvajali. Hkrati pa bomo prisiljeni graditi in investirati v nove ka- 
pacitete, če ne bomo hoteli določenih artiklov uvažati. Poleg tega je to instru- 
ment, ki naš sistem ne gradi, pač pa ga ruši in ga dela nestabilnega, ker se 
situacija rešuje od primera do primera. Reševati stvari od trenutka do trenutka 
in včasih pritiskati na kolektiv samo zato, ker je pred časom dobro gospodaril 
ter mu zato predpisovati nove dodatne obveznosti, čeprav je pri njem lahko 
danes situacija že čisto drugačna, ne daje možnosti, da lahko kolektivi gledajo 
na svoj razvoj perspektivno. S tem instrumentom so določeni kolektivi tako 
destimulirani, da se jim ne izplača razvijati proizvodnje samo zato, da bodo 
imeli več problemov in nič od tega. Sedanji prometni davek je tipičen instru- 
ment, s katerim se pogoji gospodarjenja ne objektivizirajo, ampak individuali- 
zirajo. Potem pa pride do tega, da neko sorodno podjetje lahko vlaga v družbeni 
standard, drugo, ki je morda že čez cesto, pa ne more kupiti niti enega 
stanovanja. 

S postopnim prenašanjem davka na promet iz proizvodnje na potrošnjo bi 
odpadlo ne samo večkratno obdavčenje proizvoda, marveč bi davek na promet 
postal instrument, ki bi mnogo objektivneje urejal pogoje, obenem pa bi bil 
odvisen tudi od stvarnega položaja na tržišču. 
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Ko usmerjamo naša prizadevanja v to, da uveljavimo trajnejše instrumente 
gospodarjenja, je prav, če se zadržimo še pri nekaterih kategorijah dajatev. 
Tu mislim na prispevek od dohodka in na obresti na poslovna sredstva. O tem 
smo tudi včeraj že nekaj slišali. Pri prehodu na sedanji gospodarski sistem je 
bila posebno poudarjena vloga obresti na vložena sredstva, kajti to naj bi postal 
glede na svojo objektivnost važen instrument pri delitvi ustvarjene akumulacije. 
Ker pa v številnih skupinah in panogah ob prehodu na novi gospodarski sistem 
ni bil rešen tudi njihov ekonomski položaj, predvsem zaradi različne ravni cen, 
so se že na začetku uveljavile določene olajšave pri plačevanju obresti na po- 
slovni sklad. Ta odstopanja in olajšave so se pozneje še razširile. S temi obresti 
na poslovni sklad niso postale odločilno merilo družbene rentabilnosti vloženih 
sredstev. 

Podobni razlogi so narekovali, da se je odstopilo tudi od uveljavljanja pri- 
spevka iz dohodka. Prvotna 15 9/o stopnja, s katero je bil obdavčen dohodek, se 
je v prvem polletju 1963 znižala na povprečnih 7°/». Sicer pa menimo v odboru 
za splošna gospodarska vprašanja, da bi bilo koristno postopno opustiti sedanje 
proporcionalno obdavčenje dohodka, hkrati pa naj bi se povečala vloga instru- 
menta obresti na vložena sredstva. To bi bil koristen korak naprej, ne le pri 
objektivizaciji pogojev gospodarjenja in pri politiki investiranja, temveč bi ob 
tem izboljšali tudi položaj zastarelih podjetij. S povečanimi obrestmi od vloženih 
sredstev na ustrezno višino in z ukinitvijo vrste olajšav, zaradi katerih je seda- 
nji režim obresti na poslovni sklad tako nedosleden, bi lahko nadomestili vrsto 
drugih, manj stimulativnih instrumentov. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (K besedi se prijavi 
poslanec Tone Fajfar.) 

Tone Fajfar: Tovariši poslanci! Ko razpravljamo o gospodarski zbor- 
nici, mislim, da je treba najprej malo pogledati stvarno stanje organizacije teh 
zbornic danes, tako kot je. Mislim, da danes te gospodarske zbornice, tako ime- 
novane enotne gospodarske zbornice, predvsem niso samoupravni predstavniki 
svojega članstva, to se pravi gospodarskih organizacij. Sedanje stanje je še 
zmeraj stanje prisilne uprave, kjer so ^si vodilni organi v vseh zbornicah, od 
zveze do okrajev, imenovani od organov oblasti. Samo članstvo, ki te zbornice 
vzdržuje, nima kaj odločati o tem, kdo naj bo na čelu te njihove tako imeno- 
vane samoupravne organizacije. 

Čudim se, da je skoro dve leti poteklo, preden se je resno začel pripravljati 
novi zakon, ki naj to izredno in nenormalno stanje odpravi in da šele zdaj, se 
pravi enkrat v bodočih mesecih, lahko računamo s tem, da bodo ti organi zbor- 
nice kot organizacije našega gospodarstva lahko dobile svoje demokratsko iz- 
voljene organe, kar mislim, da tudi ni čisto nepomembno pri taki organizaciji. 

Danes so res zbornice, po mojem mnenju, povsem navadne podaljšane roke 
oblasti Zveznega izvršnega sveta, Republiškega izvršnega sveta in okrajnih ljud- 
skih odborov. Seveda se pri tem, razumljivo dostikrat posli duplirajo in da pred- 
vsem članstvo ne more uveljavljati svojega vpliva ter da pridejo mnogi člani 
zbornice često do prepričanja, da je denar, ki ga dajo, vržen proč, in da bi bilo 
treba uvesti prostovoljno članstvo itd. Jasno, da na prostovoljno članstvo po 
mojem mnenju v našem gospodarskem sistemu ne moremo računati, ker bi to 
ne bilo učinkovito. Ravno tako ne moremo pri članarini iti na to, da bi se rav- 
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nala po tem, koliko neposrednih koristi prinašajo zbornice svojim članom, ker 
se to največkrat ne da izmeriti. Te stvari morajo biti torej enotno urejene. 

Mislim, da tudi ni dobro to, da so predsedniki zbornic člani izvršnih svetov, 
zveznega, republiškega itd., ker to že samo po sebi funkcijo zbornice, rekel bi, 
skoraj docela podreja. Jemlje ji tisto samostojnost, ki jo taka zbornica kot 
organizacija takega gospodarstva, kot je naše, če govorimo o slvenskem, po 
mojem zasluži. Večja samostojnost, svoboda delovanja, za katero se jaz ne bojim, 
da bo antisocialistična, naj omogoča, da pridejo tukaj interesi gospodarstva res 
do največje mere prav preko zbornice do izraza in da lahko potem zbornice 
z organi oblasti na precej, bi rekel, enakopravni ravni razpravljajo o mnogih 
problemih, kar danes ni mogoče doseči, ker se stremi samo za tem, da se neke 
zaključke ali pa direktive uveljavi enostavno preko zbornice. 

Ko sem gledal načrt novega zakona o zbornicah, bi rekel, da ima ta novi 
zakon neke dobre ideje, ki se po mojem mnenju ne bodo dale pametno uve- 
ljaviti, če bodo ostale take kot so; govori se namreč o teh osnovnih zbornicah, 
ki ni treba, da so navezane samo na meje nekega okraja, temveč tudi na druga 
ožja ali širša področja, prilagojena nekim stvarnim ekonomskim in drugim 
potrebam, samega članstva zbornic. Mislim, da je nemogoče osnovno organi- 
zacijo zbornic, kot je okrajna zbornica, obdržati tako kot je danes, ker so tu 
včlanjene vse gospodarske organizacije določenega področja, od največjih, do 
tistih najbolj drobnih privatnih obrtničkov. Vse se kuha v enem loncu. Po 
mojem mnenju, če hočemo doseči to, da bodo v osnovnih organizacijah zbornic 
člani res lahko prišli do izraza, da bodo res našli do največje mere svojega 
udejstvovanja, bi morali iti na neko drugačno rešitev. Mislim na to, da bi posa- 
mezne panoge gospodarstva imele svoje osnovne zbornice, prilagojene svojim 
potrebam, da bi se pa te potem združevale v republiški zbornici, kot enotni 
gospodarski zbornici. 

Vzemimo primer, za neko obrt je dostikrat razvita občina dovolj velika, 
da ima svojo obrtno zbornico, ali pa za trgovino, gostinstvo in podobno; ali pa 
da ima področje Gorenjske za turizem in gostinstvo svojo zbornico, ali pa Koper 
ravno tako svojo zbornico za to panogo. Medtem imamo celo vrsto gospodarskih 
panog, ki ne morejo reševati svojih problemov v okviru takih majhnih zbornic 
kot so sedanje okrajne zbornice. Morda bi kazalo o tem resno razmisliti. Želel 
bi, da bi ta ideja o tem, da bi se dopustilo zelo svobodno formiranje osnovnih 
zborničnih organizacij na terenu, prilagojeno res potrebi članstva, to je potrebi 
gospodarstva, prišla tudi v stališča. Ne pa, da se povsod govori samo o neki 
enotni zbornici. 

Po mojem je enotna zbornica, taka, kot so danes okrajne, popoln absurd 
in je popolnoma neuspešna organizacija, zato, ker ima vse pomešano in konec 
koncev je tako, da tukaj nihče od članstva ne pride do konca na svoj račun. 
Obrt je v sedanjih okrajnih zbornicah docela zanemarjena, ker je sploh ne 
morejo obvladovati. Recimo, velika industrija kot je Litostroj in drugi pa tudi 
v okrajni gospodarski zbornici zelo težko najdejo svoj izraz. Mislim, da se da to, 
kar se govori v osnutku zakona, da bi lahko gospodarske organizacije same 
izbirale, v katero zbornico bi se včlanile, da realizirati samo na ta način, da se 
profesionalne zbornice spet omogoči vsaj na tem najnižjem nivoju. 

Nisem proti temu, da ne bi bile lahko tudi tukaj enotne zbornice, da bi 
bilo lahko več raznih gospodarskih-panog v eni taki zbornici, recimo da so vse 
terciarne dejavnosti v eni taki zbornici, ki obsega, vzemimo koprsko področje 
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ali pa goriško področje, ali pa področje Celja, pa recimo Gorenjske, ali pa same 
Ljubljane kot celote, ne pa da bi vse to naenkrat pomešali. 

Druga stvar je tole: nekdanje profesionalne zbornice so zelo veliko delale 
na praktičnih vprašanjih. Nudile so neposredno in vsakovrstno pomoč podjetjem, 
organizirale so razne tečaje za strokovna izpopolnjevanje. Bila je cela vrsta 
drugih dejavnosti, ki so sedaj vse zamrle. Jasno,' iz teh okrajnih centrov, iz 
sedanjih velikih okrajev, teh dejavnosti sploh ni mogoče več izvajati. Članstvo, 
vsaj to drobno članstvo, ki ga imam predvsem v mislih, to je obrt, pa še druge 
take dejavnosti ne more danes nikjer realizirati svojih pravic v zbornicah. 
Ne more! O usodi teh gospodarskih panog danes skrbijo izključno, kolikor pač 
skrbijo, na žalost zelo malo, občinski odbori, in nihče drug. Zbornice se tu ne 
čuti in zato so ti pomisleki članstva o koristnosti in sploh o potrebnosti zbornic 
zelo upravičeni in bodo toliko časa upravičeni, dokler jim z organizacijo in z 
vsem drugim ne omogočimo, da pridejo te njihove želje po uveljavitvi njihovih 
koristi v zbornični organizaciji do veljave. 

Po vseh teh diskusijah, ki smo jih danes tukaj slišali, sem prišel na misel, 
da bo tudi tisto, kar mi pričakujemo od zveznega zakona, neizvedljivo in bo 
nekoristno, če ne omogočimo, da se posamezne panoge gospodarstva organizirajo 
res po svojih interesnih krogih, kot osnovne zbornične organizacije, ki so pa 
potem lahko povezane v enotni republiški gospodarski zbornici. To je kaj lahko 
izvesti, da so potem v republiški zbornici sveti kot predstavniki • panog res tisti 
sestavni deli in iniciatorji njihovega dela. 

To je, po mojem mnenju, edina možna in pametna rešitev in bi bilo zelo 
dobro, če bi se nekaj napravilo, da bi te možnosti za tako organizacijo bile tudi 
uzakonjene v zveznem zakonu, ne kot osnovni pogoj, marveč, da bi se vsaj te 
možnosti dopustile, da tudi take zbornične osnovne organizacije lahko zaživijo. 

Predsednik Tine Remškar : Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
ne želi nihče, zaključujem razpravo in odrejam 25 minut odmora. Prosim, da 
se odbor za splošne gospodarske zadeve sestane takoj v sobi 212 in da da po 
odmoru poročilo zboru. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12.05.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo z razpravo. Prosim pred- 
sednika odbora za splošna gospodarska vprašanja Mirka Zlatnarja, da da 
poročilo. 

Mirko Zlatnar: Odbor za splošna gospodarska vprašanja je razpravljal 
o spremembah in dopolnitvah stališč o problematiki zbornic, ki jih je sprejel 
Gospodarski zbor na včerajšnji seji. Odbor se strinja s predlaganimi pripombami 
in dopolnitvami, ker so v večini primerov identične z redakcijskimi spremem- 
bami, katere je nameraval predlagati že sam odbor, razen z zadnjim odstavkom 
glede spremembe 2. točke, ki govori o tem, da naj bi bila višina članarine 
v zbornicah sorazmerna opravljenim uslugam. 

Odbor meni, da takšno odmerjanje članarine ni v skladu z značajem zbor- 
ničnega dela in njene vloge. Sodi, da ni mogoče meriti koristnost zborničnega 
dela za gospodarsko organizacijo po višini članarine. V pogojih prostovoljnega 
članstva, za katerega se pa v perspektivi zavzemamo, bo pa osnovna dejavnost 
zbornice odraz teženj gospodarskih organizacij in zato tega problema ali ne bo, 
ali pa bo malo pomemben. Zato smatra odbor, da je prav, če ta dopolnitev for- 
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mulacije ne pride v stališča, kot smo jih predložili zboru, ker po našem mišljenju 
to zelo izkrivlja tisto vlogo zbornice, za katero se zavzemamo in za katero želimo, 
da bi se tudi v praksi uveljavila. Bo pa naš zbor razpravljal še v letošnjem 
letu o zakonu o zbornicah, kjer bo ponovna priložnost, da o tem govorimo in 
mislim, da bodo problemi tokrat tudi jasnejši in da se bomo tudi mi sami lažje 
opredelili o teh in še drugih podrobnostih, ki naj jih zakon ureja. 

Odbor je razpravljal tudi o predlogu tovariša Fajfarja. Tovariš Fajfar se 
je zavzel za to, da bi že v zaključkih sedanje razprave točneje in jasneje opre- 
delili naše stališče do področnih zbornic, zlasti v tem smislu, da ni mogoče zago- 
varjati principa enotne zbornice tudi v področnih zbornicah oziroma osnovnih 
zbornicah, kot jih prednačrt zakona imenuje, in niti ne do kraja pri sedanjih 
okrajnih zbornicah. 

Odbor smatra, da je to sicer res in je zato tudi v zaključkih, ki jih je pred- 
lagal in zagovarjal, nakazal to odprto vprašanje. Odbor smatra, da je še vedno 
boljše, da te konkretne rešitve pustimo odprte, naj jih ureja bodoča praksa, 
zlasti pa bodoči zakon; in ponovno poudarjam, da bomo o tem zakonu prav go- 
tovo razpravljali na tem zboru ter bi takrat tudi sprejeli konkretne rešitve, da 
je pa zdaj prezgodaj, da bi načenjali take podrobnosti, ker bi bili to že recepti, 
ki ne bi bili najbrž čisto v skladu z načelnimi stališči, za katere se zavzemamo. 
Oddaljili pa bi nas tudi nekoliko od osnovnega cilja današnje razprave, ki je 
v tem, da naj se vloga zbornice res uveljavi tako kot smatramo, da je za gospo- 
darstvo prav, naslanjajoč se na gospodarske organizacije in na njihove interese. 
Delno pa smo upoštevali njegove sugestije v tem smislu in zato tudi predlagamo, 
da bi naše stališče v 2. točki do teh vprašanj morda le malo jasneje postavili 
s tem, da bi za enotno zbornico smatrali republiško gospodarsko zbornico, med- 
tem ko za ostale področne zbornice pustimo vprašanje odprto. Zato predlagamo, 
da bi v drugi vrsti 2. točke rekli tako: »da je enotna republiška gospodarska 
zbornica kot najširša oblika združevanja«, da tukaj jasno opredelimo svoj odnos 
do republiške zbornice. 

Druga pripomba je dopolnitev, ki se nam zdi umestna v 4. vrsti na koncu 
2. točke, kjer govorimo o tem: »Delovanje zbornic mora zagotoviti možnost za 
prilagajanje svojih organizacijskih oblik konkretnim potrebam posameznih go- 
spodarskih območij za katere ni nujno, da so indentična z območji družbeno- 
političnih skupnosti.« In da bi bili jasnejši, bi rekli tako: »da mora zagotoviti 
možnost za prilagajanje svojih organizacijskih oblik konkretnim potrebam 
posameznih gospodarskih območij oziroma gospodarskih področij«, ker mislimo, 
da je to potrebno, da tudi vsebinsko točneje izrazimo to, kar smo tudi hoteli, 
da res tudi področnih zbornic ni mogoče formirati izključno po območjih in niti 
ne po področjih, temveč da je tu potrebna kombinacija. Ti dve spremembi 
predlagamo; v 2. vrsti, da rečemo »republiška gospodarska zbornica«, v četrti 
vrsti od spodaj navzgor v 2. točki »pa oziroma gospodarskih področij«. Mislim, 
da imamo s tem možnost, da praksa res po potrebi in brez prenagljenega in 
poprejšnjega receptiranja stvari postavi. 

Z Gospodarskim zborom pa smatram, da je nujno potrebno te stvari 
uskladiti. 

Predsednik Tine Remškar: Ali sta ta dodatna predloga za spremembo 
stališč poslancem dovolj jasna? Prosim. 

6 
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Tone Fajfar: Morda tole, kar je tovariš Zlatnar predlagal, zadostuje 
za tisto, z,a kar sem dal sugestijo. Samo nečesa se bojim. Ne bojim se naše 
Skupščine, da ne bo, ko bo prišel na vrsto zakon o zbornicah, modro in pametno 
te stvari uredila in uzakonila, bojim se pa zveznega osnovnega zakona, ki je 
prej na vrsti in na katerem mora bazirati naš republiški zakon, če bi ta zvezni 
zakon zacementiral ta princip enotne gospodarske zbornice tudi v osnovni zbor- 
nični organizaciji, potem ne bomo mogli mi tukaj ničesar več napraviti. Ta 
moja pobuda gre predvsem v to smer, da vnaprej omogočimo oziroma poskr- 
bimo, da nam zvezni zakon ne bi že vnaprej jasno onemogočil vsako tako orga- 
nizacijo, kakršno sem prej poskušal obrazložiti, ki bi bila verjetno edino uspešna 
in učinkovita, če hočemo napraviti iz teh zbornic predvsem na terenu res nekaj 
koristnega za članstvo. Zato sem nekoliko zadržan nasproti temu. Ce pa sma- 
trate, da to zadostuje in če smatrate, da bomo lahko te stvari takrat ko bodo 
prišle na vrsto, temeljito pretresli in našli ustrezno rešitev, potem bi se seveda 
v tem primeru strinjal tudi s to dodatno, sicer, rekel bi, nekoliko nejasno 
formulacijo, ki jo je predlagal tovariš Zlatnar. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo želi prosim še razpravljati o stališčih? 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, ugotavljam, da se Republiški zbor strinja s pred- 
loženima dvema dopolnitvama, ki jih je dal odbor za splošne gospodarske 
zadeve k prvotnemu besedilu stališč. Poleg tega ugotavljam, da se Republiški 
zbor strinja tudi z dopolnitvami, ki jih je dal Gospodarski zbor k 2. in 4. točki 
stališč, razen predloga, da se v 2. točki doda nov stavek »višina članarine v 
zbornicah naj bi bila sorazmerna opravljenim uslugam.« Tako dopolnjena sta- 
lišča dajem v celoti na glasovanje. Kdor je za predlog takih stališč, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor z dopolnitvami odbora za splošne gospo- 
darske zadeve in Gospodarskega zbora sprejel stališča, katerih besedilo ni enako 
besedilu, ki ga je sprejel Gospodarski zbor, zato bo treba na naslednji seji ta 
stališča uskladiti. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o mestih, ki so razdeljena na občine. 

Predlog zakona je predložil v obravnavo Izvršni svet in kot svojega pred- 
stavnika določil dr. Branka Premroua, republiškega sekretarja za zakonodajo in 
organizacijo. Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Ali želi pred- 
stavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Zeli.) Prosim. Besedo ima 
dr. Branko Premrou. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiški 
zbor je zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, že enkrat obravnaval, in sicer 
ob priliki, ko so bile predložene teze za ta zakon. Zato mislim, da mi ni treba 
sedaj posebej razlagati potrebnost zakona, funkcije in pa načelne rešitve. 
Osnovna načela za ureditev teh vprašanj so bila že postavljena ob priliki obrav- 
nave teh tez. Danes gre samo še za vprašanje, kako so s tem zakonom realizirana 
stališča, ki jih je zavzela Skupščina, ko je ob obravnavi tez postavila smernice 
za zakonsko ureditev tega vprašanja. 

Novost, ki jo prinaša zakon v odnosu do prej obravnavanih tez, je uvelja- 
vitev stališča, da je potrebno že na republiškem nivoju konkretizirati zadeve, 
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ki so skupnega pomena za mesto, vsaj glede najvažnejših področij, kjer se 
določajo oziroma izvajajo odločilni dolgoročni posegi v razvojno rast mesta. 'To 
je predvsem področje urbanizma in pa komunalno stanovanjsko področje. Kon- 
kretizirajo se tudi nekatere zadeve skupnega pomena za mesto na področju 
notranjih zadev, prometa, trgovine in zdravstva, kjer gre bolj za to, da se zago- 
tovi enoten način reševanja nekaterih skupnih družbenih zadev, glede katerih 
mora veljati enoten način na območju celega mesta. 

Predloženi zakon pomeni prvo fazo realizacije ustavnih načel o mestih, 
razdeljenih na občine. Druga stopn-ja realizacije teh načel bo uveljavljena v sta- 
tutu mesta, ki bo lahko sprejet po sprejemu tega zakona. Statut mesta bo lahko 
razširil trfko zadeve, kakor tudi področja, na katerih obstoje zadeve skupnega 
pomena za mesto, ne bi pa seveda mogel ožiti teh platform, ki jih postavlja 
zakon. Predloženi osnutek odpira možnost sodelovanja med občinami v okviru 
mestnega sveta še v tretji smeri, in sicer v smeri medobčinskega sodelovanja. 

Samo po sebi se razume, da bo tako statut, kakor tudi medobčinsko sode- 
lovanje, moral temeljiti predvsem na soglasju prizadetih občin. Zakon bo po- 
menil na navedeni koncept le minimum garancije za enotno razvojno rast 
mesta, razdeljenega na občine. Zakon omogoča, da se v praksi lahko uveljavi 
večje oziroma intenzivnejše sodelovanje pri opravljanju zadev na območju 
mesta v skladu s konkretnimi razmerami in ob upoštevanju vseh drugih oko- 
liščin, ki lahko pripomorejo, da se zadeve mesta rešujejo na skupnem nivoju. 

Zakon razglaša kot zadeve skupnega pomena za mesto predvsem zadeve 
splošnega pomena, kot so: določeni razvojni programi, zlasti urbanistični, izda- 
janje predpisov in le izjemoma tudi opravljanje upravnih zadev, na primer 
v zvezi z urbanistično inšpekcijo. Predlog zakona sledi v tem pogledu dosedanji 
praksi in v predhodni razpravi izraženim stališčem, da mesto, kljub svoji pove- 
čani družbeni vlogi naj ne bi imelo obširnega upravnega aparata, temveč bi se 
pri izvrševanju nalog skupnega pomena za mesto naslanjalo na obstoječi upravni 
aparat občin na območju mesta. Vendar pa zakon omogoča, da ima tudi mesto 
samo svoje strokovne in upravne službe, kakor tudi svoje posebne organizacije 
za opravljanje zadev skupnega pomena za mesto. 

V predhodni razpravi o tezah zakona je bilo poudarjeno, da mora tudi glede 
organov mesta veljati načelo javnosti njihovega dela in njihove odgovornosti 
nasproti občanom. Predlog zakona to načelo uveljavlja, pri čemer ne rešuje 
vprašanja tehnike kontaktiranja organov mesta z volivci, ker bo to stvar mest- 
nega statuta. 

Zakonski predlog nadalje upošteva stališča skupščinskih organov glede reše- 
vanja vprašanj, ki so bila v tezah postavljena v variantah. Prav tako so v 
predlogu zakona upoštevana stališča, ki so bila zavzeta glede financiranja mest- 
nega sveta. Predloženi zakon postavlja sicer minimalne, vendar pa čvrste osnove 
za nadaljnje reševanje problematike, ki obstoji na območju mest razdeljenih 
na občine. Kot rečeno, se bo ta problematika nadalje neposredno reševala s 
statutom mesta, pa tudi s statuti mestnih občin, ki so tik pred sprejemom. 
Načela tega zakona bodo morala biti na svoj način izražena tudi v navedenih 
občinskih statutih. 

Ob koncu bi še v imenu Izvršnega sveta izjavil, da se Izvršni svet strinja 
s spremembami in amandmaji, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija k 
prečiščenemu besedilu zakona. 

6» 
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Predsednik Tine Remškar: Predlog sta obravnavala tudi odbor za 
organizacijsko-politična vprašanja kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta tudi dala pismeni poročili. Ali želi poročevalec odbora oziroma 
komisije dati še ustno obrazložitev? 

Niko Belopavlovič: Ne, razen tega, da se strinjamo z dopolnili zako- 
nodajno-pravne komisije. 

Predsednik Tine Remškar: Začenjam razpravo. Želi kdo razpravljati 
v predloglu zakona? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo. Dajem predlog zakona 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 Republiški zbor predlog zakona o mestih, ki so razdeljena 
na občine, soglasno sprejel. 

Organizacijsko-politični zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije je 
predlog zakona obravnaval na svoji seji dne 24. 3. 1964 in ga sprejel v enakem 
besedilu kot Republiški zbor. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na volitve in raz- 
rešitve sodnikov. 

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

Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi 136. in 140. 
člena začasnega poslovnika Republiškega zbora je komisija za volitve in imeno- 
vanja Skupščine Socialistične republike Slovenije na svoji seji dne 18. marca 
1964 razpravljala o predlogu Izvršnega sveta: 

1. da se razreši sodnika Okrožnega sodišča v Celju Antona Terpina in se ga 
izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju ter da se za sodnika Okrožnega 
sodišča v Celju izvoli Branka Vrstovšek, diplomirani pravnik, dosedaj zaposlen 
pri trgovskemu podjetju »Merks« v Celju. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije je te predloge obravnavala in predlaga, da Republiški zbor Skupščine 
Socialistične republike Slovenije: 

1. razreši sodnika Okrožnega sodišča v Celju Antona Terpina in 
2. izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju Antona Terpina, za sodnika 

Okrožnega sodišča v Celju pa tovariša Branka Vrstovška. 

Predsednik Tine Remškar: Se strinjate s predlogom komisije za vo- 
litve in imenovanja? Kdor se strinja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški odbor soglasno razrešil Antona Trpina dolž- 
nosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju in ga izvolil za sodnika Okrožnega 
sodišča v Kranju, ter hkrati izvolil Branka Vrstovška za sodnika Okrožnega 
sodišča v Celju. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 8. sejo Republiškega 
zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 12.25.) 



GOSPODARSKI ZBOR 

8. seja 

(26. marca 1964) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
8. sejo Gospodarskega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki 
sem jo sklical na podlagi 19. člena začasnega poslovnika našega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci inž. Milovan Zidar, inž. Saša Skulj, 
Janez Šuštar, inž. Franc Filipčič, Ivan Heller in Milan Spolar, bodisi zaradi 
službene odsotnosti ali zaradi bolezni. Predlagam, da jim zbor odobri odsotnost. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pričnemo z delom. 
Na dnevnem redu današnje seje bi moral biti tudi odgovor na vprašanje 

poslanca Eda Komočar j a, glede gradnje mostu čez Savo v Krškem in gradnje 
cementarne v Senovem. Vprašanje glede mostu čez Savo v Krškem je poslanec 
Edo Komočar umaknil, ker se med tem stvari rešujejo in meni, da ni potrebno, 
da se o tem razpravlja. Glede gradnje cementarne v Senovem pa prosi za 
odgovor. 

Izvršni svet je obvestil naš zbor, da bi odgovor pred našim zborom moral 
dati tovariš Drago Dolinšek, ki pa je danes odsoten. Zato predlagam, da pred- 
stavnik Izvršnega sveta odgovori poslancu Komočarju na njegovo vprašanje na 
prihodnji seji. Ali se tovariš Komočar strinja s tem predlogom? (Edo Komočar: 
Strinjam.) 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 7. seje Gospodarskega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o poslovnem poročilu Zavarovalne skupnosti 

SR Slovenije za leto 1963; 
3. obravnava in sklepanje o poslovnem poročilu Splošne gospodarske banke 

SR Slovenije za leto 1963 in o poslovnem poročilu Združenja komunalnih bank 
SR Slovenije za leto 1963; 

4. obravnava in sklepanje o poslovnem poročilu Gospodarske zbornice 
SR Slovenije za leto 1963; 

5. ustanovitev začasnega odbora za izumiteljsko dejavnost in vprašanje 
industrijske lastnine. 

Ima morda kdo še kak dodaten predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, smatram, da je predlagani dnevni red sprejet. 
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Obveščam zbor, da sem na današnjo sejo povabil predstavnike okrajev. Na 
seji so navzoči Tone Koprivnikar, podpredsednik Okrajne skupščine Ljubljana, 
Zdravko Praznik, načelnik organizacijsko-analitskega oddelka Okrajne skupščine 
Maribor, Drago Petovar, direktor Komunalne banke Maribor, Stane Tratnik, 
načelnik analitskega oddelka Okrajne skupščine Celje, inž. Marko Stokin, pred- 
sednik Sveta za gospodarstvo Okrajne skupščine Koper. Omenjeni tovariši 
imajo možnost in pravico sodelovati v razpravi, če bodo menili, da je to po- 
trebno. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
7. seje Gospodarskega zbora. Zapisnik 7. seje našega zbora ste prejeli. Ima kdo 
kakšno pripombo k temu zapisniku? (Ne javi se nihče.) Če ne, menim, da je 
zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o poslovnem poročilu Zavarovalne skupnosti SR Slovenije za leto 1963. 

Poslovno poročilo Zavarovalne skupnosti za leto 1963 je obravnaval začasni 
odbor za proučevanje poročil poslovnih bank Zavarovalne skupnosti ter Gospo- 
darske zbornice SR Slovenije, za leto 1963, ki je dal pismeno poročilo, katerega 
ste prejeli. Izvršnemu svetu je bilo gradivo k tej točki dnevnega reda skupno 
z vabilom za sejo Gospodarskega zbora poslano na podlagi 80. člena začasnega 
poslovnika Gospodarskega zbora in je Izvršni svet kot predstavnika k tej zadevi 
določil tovariša Rudija Čačinoviča, ki je tu prisoten. 

Zavarovalna skupnost Slovenije je bila po svojem predstavniku povabljena 
k obravnavi te točke dnevnega reda in je določila za svojega predstavnika 
lomila Lesjaka, predsednika upravnega odbora Zavarovalne skupnosti in Lada 
Peternelja, predsednika sveta delovnega kolektiva. 

Ker je bilo poročilo vnaprej poslano pismeno, menim, da ni potrebno, 
da ga za uvod čitamo, razen če kdo meni drugače. (Ne javi se nihče.) Če ne, 
potem lahko pričnemo z razpravo o poročilih, ki ste jih prejeli vnaprej. S tem 
pričenjam razpravo o poročilu Zavarovalne skupnosti SR Slovenije za leto 1963. 
Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Milan Bric. 

Milan Bric: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji diskusiji bi se rad 
čisto na kratko dotaknil vprašanja prometnega davka v zavarovalstvu. Iz posla- 
nega materiala ter zadevnih člankov v časopisju je mogoče posneti, da mora 
zavarovalnica kasirati tolikšno premijo, da ta zadostuje za kritje rednih po- 
slovnih stroškov in za plačilo nastalih škod. Med redne stroške se šteje tudi pro- 
metni davek, ki je znašal, kot je razvidno iz materialov, do leta 1962 in vsa leta 
nazaj 4% od vsote vplačanih premij z izjemo življenjskega zavarovanja, ki ni 
obdavčeno. Leta 1962 pa je bil ta davek občutno zvišan in znaša povprečno okoli 
25 "/o, namesto dotedanjih 4 °/o, in dosega v posameznih vrstah zavarovanj celo 
69 */0 premijskega priliva. Vprašati se moramo, ali je sploh pravilno, da je pre- 
mija za zavarovanje obdavčena in ali je tako visoka obdavčitev pravilna. Če 
smo ugotovili, da naj premija služi v glavnem za kritje škod in seveda tudi za 
kritje potrebne režije, pa če k tej ugotovitvi dodamo še to, da se premije pla- 
čujejo v družbenem sektorju iz dohodka delovnih organizacij, ki je že sam po 
sebi podvržen drugim obdavčitvam, potem bi lahko trdili, da zavarovalne pre- 
mije pravzaprav ne bi smele biti obdavčene. Znesek, ki je vplačan na račun 
prometnega davka, se izloča iz zavarovalnih sredstev, zato bi moral preostanek 
sredstev biti zadosten za pokrivanje škod. Iz tabele 3 pa je razvidno, da je bilo 
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v posameznih vrstah zavarovanj porabljeno za škode že preko 100 % razpolož- 
ljivih premij in znaša povprečna poraba teh sredstev skoraj 90'%. 

Če smo ugotovili, da premija ne bi smela biti obdavčena, ker služi za pokri- 
vanje škod, ki nastanejo v gospodarstvu, potem bi bilo po mojem mnenju pra- 
vilneje, da se premije znižajo, seveda ob upoštevanju, da so prvenstveno na 
razpolago zadostna sredstva za pokrivanje nastalih škod, kajti iz materiala, 
ki nam je bil dostavljen, je tudi razvidno, da mora zavarovalnica zbirati var- 
nostne rezerve v zadovoljivi višini. Če pa od sredstev, ki so namenjena za pokri- 
vanje nastalih škod, odvzamemo prometni davek, pa nastane vprašanje zadost- 
nega kritja. Sredstva varnostne rezerve, kakor vidimo iz materialov, naj bi bila 
tista sredstva, ki bi tvorila materialno osnovo organiziranih zavarovalnic. 
Ker pa prometni davek odvzame skoraj vsa omenjena sredstva, odpade s tem 
tudi materialna podlaga za kritje škodnih zahtevkov. Menim, da bi morali raz- 
čistiti vprašanje ali je prometni davek na zavarovalne premije sploh upravičen 
oziroma upravičen v sedanji višini, iz česar bi potem sledilo drugo vprašanje, 
ali je mogoče in za koliko ob opustitvi prometnega davka znižati zavarovalne 
premije v našem gospodarstvu. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanka Justa Kos. 

Justa Kos: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Ob poslovnem 
poročilu Zavarovalne skupnosti za SR Slovenijo za poslovno leto 1963 se po- 
stavlja nekaj bistvenih vprašanj, ki bi jih bilo treba obdelati v razpravi. Iz dose- 
danje prakse in zakonodaje, ki ureja poslovanje in tehniko zavarovanja, je 
ugotoviti, da je ostalo nerešeno vprašanje zavarovanja za nekatere vrste elemen- 
tarnih nezgod, ki imajo širši rizični značaj, katere pa vendarle nastopajo in 
povzročajo večjo ali.manjšo gospodarsko škodo, ogrožajo življenje in varnost 
ljudi, pa vendar za te primere zavarovalna tehnika ni urejena s pozitivnimi 
predpisi. 

V svoji razpravi se nameravam dotakniti problema odprave posledic, ki 
nastajajo zaradi potresov. Zavarovalna tehnika izključuje tak rizični značaj 
oziroma moment, ker je obseg škode, ki nastane zaradi potresa, lahko tako velik, 
da bi sredstva zavarovalne skupnosti ne zadostovala za kritje škode. Kljub temu 
sem mnenja, da bi morala biti zavarovalna skupnost eden izmed osnovnih fak- 
torjev, ki bi morala prevzeti v vseh primerih škode odgovornost za škodo 
oziroma prevzeti rizik tudi za te škodne primere. Nazoren primer za moje sta- 
lišče je škoda, ki je nastala zaradi potresa v občini Litija 19. maja 1963. Skoda, 
ki je nastala zaradi potresa v Litiji in okolici, je znašala več kot 500 milijonov 
dinarjev. Občina Litija je sicer takoj pristopila k odpravi škode. V sanacijskem 
programu sodeluje poleg občine tudi republika in okraj, v glavnem s kreditnimi 
sredstvi. S tako obliko financiranja je bilo mogoče zagotoviti najnujnejša 
sredstva za gradnjo nadomestnih stanovanj in nujnih popravil dimnikov, streh 
ter zavarovanja starih zgradb. 

Iz dokumentacije poročila Zavoda za raziskavo materiala in rekonstrukcij pa 
je razvidno, da je materialna škoda dosti večja, kot jo prikazuje sanacijski 
program, ki temelji na omenjenih finančnih sredstvih za financiranje oziroma 
odpravo nastale škode. Dokumentacija: Poročilo Zavoda za raziskavo materiala 
in konstrukcij pod opr. št. 01-41/1 z dne 11. 1. 1964. Zavarovalna skupnost za 
Socialistično republiko Slovenijo in zavarovalnica Bežigrad, ki posluje tudi za 
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občino Litija, sta takoj po nastali škodi formirali svoje strokovne komisije, ki so 
na principih svoje zavarovalne tehnike izvršile ocenitev škode. Na podlagi teh 
kriterijev je zavarovalnica ocenila vrednost škode v višini 100 milijonov dinarjev. 
Ta sredstva bi bila namenjena predvsem za škodo v privatnem sektorju, ki je 
v sedanjem sanacijskem programu izpadel, ker so vsa do sedaj angažirana 
sredstva določena za sanacijske ukrepe v družbenem sektorju. Občinska skup- 
ščina in Zavarovalna skupnost Socialistične republike Slovenije sta predlagali 
republiškemu Izvršnemu svetu, da bi Zvezni izvršni svet sprejel soglasje za 
sprostitev obveznih rezerv. Republiški izvršni svet je dal predlog za sprostitev 
rezerv, vendar Zvezni izvršni svet še ni rešil predloga. Tako je ostalo to vpra- 
šanje nerešeno in odprto. Znano je, da je zavarovalna skupnost ob vseh podobnih 
primerih nudila pomoč, oziroma odobrila sredstva iz svojih rezerv Makarski, 
Ilirski Bistrici itd.; tako je primer škode po potresu v občini Litija in Kamniku 
prvi, da zavarovalnica ni nudila svoje pomoči, oziroma ni dala na razpolago 
svojih razpoložljivih sredstev. Prizadeti občani vedno bolj postavljajo vprašanje, 
kako popraviti nastalo škodo oziroma, zakaj se primer pomoči Litiji ne obrav- 
nava enako kot dosedaj v vseh podobnih primerih. Občani se obračajo s temi 
vprašanji na mene, ki jih zastopam kot poslanka v Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije. Tako upravičeno postavljam vprašanje na današnji seji Gospo- 
darskega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije kakor sledi: Iz 
kakšnih razlogov ni odobrila Zavarovalna skupnost pomoči občini Litija za 
nadomestitev škode, ki je nastala ob potresu? Kaj so organi Skupščine podvzeli, 
da bi bil predlog Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije sprejet? Ali se 
predvideva vključiti nastalo škodo po potresu v okvir rizičnega jamstva Zava- 
rovalne skupnosti? 

Ce ni mogoče na ta vprašanja odgovoriti na današnji seji, naj se, prosim, 
pripravi odgovor za naslednjo sejo. 

Hkrati dajem nov predlog Gospodarskemu zboru Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. V primeru, da bo odgovor negativen in ne bo mogoče 
sprostiti rezervnih sredstev Zavarovalne skupnosti na podlagi priporočil, pred- 
lagam, da se prouči možnost angažiranja sredstev sklada preventivnih in repre- 
sivnih ukrepov, s katerimi razpolaga Zavarovalna skupnost Socialistične repu- 
blike Slovenije. Dokumentacija: poročilo Zavarovalne skupnosti Socialistične 
republike Slovenije na strani 10, 11 in 12. Zato predlagam, da sprejme Gospo- 
darski zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije priporočilo Izvršnemu 
svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije za sprostitev določenega dela 
sredstev iz sklada za preventivne in represivne ukrepe. 

Navedena problematika, katero sem navedla v svoji razpravi, verjetno 
presega meje dejavnosti Gospodarskega zbora, zato predlagam, da se predložijo 
moja vprašanja v celoti z vsem materialom v razpravo Republiškemu zboru 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. Nadalje predlagam, da se seznanijo 
z mojim materialom, dokumentacijo in postavljenim vprašanjem vsi poslanci 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. Menim namreč, da bo treba najti 
način za rešitev teh problemov. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Lado Peternelj. 

Lado Peternelj: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Dovolite, 
da se kot predstavnik delovnega kolektiva Zavarovalne skupnosti za Slovenijo 
udeležim te razprave po dveh vprašanjih. 
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Začasni odbor Gospodarskega zbora za proučevanje poročil Zavarovalne 
skupnosti je v svojem poročilu Skupščini pravilno ugotovil, da veljavni zavaro- 
valni sistem ni v celoti prilagojen našemu gospodarskemu sistemu in da v 
zavarovalstvu niso v ustreznem obsegu uveljavljeni ekonomski odnosi oziroma 
princip gospodarske spodbude. To se, po ugotvitvi odbora, kaže v pomanjkanju 
gospodarskih načel pri uporabi funkcionalnih sredstev zavarovalstva, v mono- 
polu področja in monopolu cene ter deloma v sami tehniki zavarovanja oziroma 
v celotnem osnovnem konceptu nadomeščanja škode. 

Eno izmed važnih vprašanj v tej zvezi je prav gotovo sedanji način nadome- 
ščanja majhnih škod. Sedanji način lahko smatramo za ostanek administra- 
tivnega obdobja v našem zavarovalstvu. Gre za vprašanje soudeležbe zavaro- 
vancev pri škodah, in sicer pri majhnih in pogostih, ki so, razen stihijskih 
vzrokov, lahko tudi posledica bodisi nepazljivosti bodisi normalne obrabe. Po 
določbah sedanjih načinov zavarovanja so zavarovalnice dolžne plačati vsako 
škodo v celoti, le pri nekaterih vrstah zavarovanja se plačajo škode, če presegajo 
določeno višino npr. 1000, 2000 ali preko 5000 dinarjev. 

Zavarovalna skupnost je v svojem poročilu Skupščini dala podatke, ki zgo- 
vorno osvetljujejo delež teh malih škod, tako v celotnem številu obravnavanih 
primerov, kakor tudi v znesku celotnih izplačil za odškodnine. Pri večini zava- 
rovanih vrst obsegajo male škode do zneska 5000 dinarjev delež, ki presega eno 
tretjino vseh primerov škode, ter preko 20 % skupne vsote izplačil. To praktično 
pomeni, da se vrši velik odliv iz zavarovalnega fonda za plačevanje odškodnin, 
ki v bistvu niso občutne ekonomske škode za posameznega zavarovanca in ga 
ne ogrožajo v gospodarskem položaju, čeprav dovolj občutno podražujejo zava- 
rovanje, in sicer z odškodninami, ki se plačujejo skupno z nesorazmerno visokimi 
stroški, ki jih zahteva obravnavanje teh desettisočev malih škod.. Zavarovalna 
skupnost je predlagala, da bi se z uvedbo soudeležbe zavarovancev pri škodah 
zavarovalnice razbremenile dela z njimi in ustrezno znižala cena zavarovanja, 
tj. premija. Takšna rešitev je ne le edino gospodarna, temveč ima svojo prednost 
tudi v tem, da spodbuja zavarovance za preventivne ukrepe pred škodo, ker ne 
bi imeli pri zavarovalnici povračila zanjo. Pri tem je posebno pomembno dejstvo, 
da relativno naraščajo stroški s tem, v bistvu neekonomskim obravnavanjem 
bagatelnih škod, kot posledica naraščanja stroškov živega dela v naših pogojih. 

Z izločitvijo malih škod iz kritja po zavarovanju bi v praksi zagotovili 
cenejše zavarovanje ter hitrejše in bolj strokovno obravnavanje pravih eko- 
nomskih škod. Obenem bi s tem uresničili teoretično načelo, da zavarovanje 
ni namenjeno pokrivanju neznatnih, komaj občutnih škod, ki jih brez težav 
lahko vsakdo nosi sam, temveč je namenjeno organizaciji zavarovalnega fonda 
za finančno nevtralizacijo težjih in najtežjih posledic učinkovanja škodnih pri- 
rodnih in drugih stihijskih dogodkov. 

Drugo vprašanje, o katerem bi rad povedal nekaj misli, je zavarovalna 
zakonodaja. 

Glede na to, da je bilo zavarovalstvo šele z letom 1961, oziroma praktično 
v začetku 1962. leta, ko je bil uveljavljen zakon o zavarovalnicah, prilagojeno 
v organizacijskem pogledu družbenemu in gospodarskemu razvoju in komu- 
nalnemu sistemu, je precej pomanjkljiva in fragmentna celotna zakonodaja, ki 
ureja to gospodarsko panogo. To velja posebno za predpise o obveznih zavaro- 
vanjih, tako tistih, ki nastanejo po sili zakona, avtomatično, kakor tistih, ki 
jih morajo na podlagi zakona o sredstvih sklepati gospodarske organizacije. 
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Najbolj je potrebno obdelati na sodoben način celotno področje predpisov 
o zavarovalni pogodbi, glede katerih ni skoraj pozitivnih predpisov. V tej zvezi 
je mogoče upoštevati le nekatera določila zakona o zavarovalnicah, ki v prvi 
vrsti ureja organizacijsko-finančna vprašanja, ne vsebuje pa določb o zavaro- 
valni pogodbi. 

Praktično je pomemben 23. člen zakona, ki ureja zastaranje zavarovalnih 
zahtevkov. Splošne uzance za blagovni promet štejejo zavarovalne posle med 
posle blagovnega prometa. Pravna razmerja med zavarovalnico in zavarovanci 
so urejena s splošnimi zavarovalnimi pogoji, ki jih vsebujejo zavarovalna pravila 
kot del zavarovalne pogodbe, sicer pa se v okviru zakona o razveljavljanju 
pravnih predpisov, izdanih pred vojno in med okupacijo, uporabljajo pravna 
pravila avstrijskega zakona o zavarovalni pogodbi z dne 23. decembra 1917, 
ki je veljal na nekdanjem slovensko-dalmatinskem pravnem področju. 

Tako se kaže potreba po sprejemu dveh zakonov: zakona o obveznih zava- 
rovanjih in zakona o zavarovalni pogodbi. 

V zakonu o obveznih zavarovanjih bi bilo treba obdelati ne le materijo 
doslej veljavnih obveznih zavarovanj, temveč tudi ob tej priložnosti proučiti 
sistem in potrebo obveznosti zavarovanja. V tej zvezi lahko omenimo, da praksa 
kaže potrebo uvedbe obveznega zavarovanja civilne odgovornosti za motorna 
vozila. Zaradi tega se to vprašanje v zveznih organih že proučuje. Sedaj je 
namreč zavarovanje civilne odgovornosti obvezno le za gospodarske organizacije. 
Potreba po zaščiti žrtev v avtomobilskem prometu pa zahteva, da se obveznost 
tega zavarovanja razširi na vse lastnike motornih vozil. Za osvetlitev problema 
lahko povem, da je bilo na koncu leta 1963 v SR Sloveniji v prometu 77 939 
registriranih cestnih motornih vozil, od katerih jih je bilo zavarovanih le 36 238, 
to je manj kot polovica. 

V zakonu o zavarovalni pogodbi bi bilo treba v skladu z našim pravnim 
sistemom urediti vsa vprašanja, ki se tičejo zavarovalnih razmerij, to je pravic 
in dolžnosti pogodbenih strank ter vseh drugih bistvenih elementov zavarovalne 
pogodbe. 

Temeljni organizacijsko-finančni predpis za zavarovalstvo je danes zakon o 
zavarovalnicah in njihovih skupnostih iz leta 1961, ki je začel veljati z januarjem 
1962. Čeprav je zakon star le dobri dve leti, je potreben nekaterih sprememb 
in dopolnitev, razen tega pa mora biti usklajen z novo ustavo. 

Med bistvenimi pomanjkljivostmi zakona je treba poudariti naslednja na- 
čelna vprašanja, ki naj bi se jih reševalo pri njegovi novelizaciji: 

— predpisati zavarovalno-tehnične pogoje za ustanovitev zavarovalnice v 
zvezi z možnostjo lastne izravnave rizikov; odpraviti nejasnosti v formulaciji 
določil zakona glede financiranja v zvezi z določili o izravnavanju nevarnosti; 

— določiti prožnejši sistem izravnavanja nevarnosti, ki bi omogočil zava- 
rovalno-tehnično pravilnejše formiranje ekonomske in racionalne mreže zava- 
rovalnic ; 
  proučiti možnosti smotrnejše ureditve monopola področja oziroma nje- 

govo odpravo; 
— sprostiti centralno plafoniranje višine režijskega dodatka in to vprašanje 

prepustiti zavarovalnim organizacijam v okviru načelnih določb, ki naj bi jih 
sam zakon predpisal; 

— omogočiti je specializacijo zavarovalnih organizacij na enostavnejši način, 
kakor je to sicer mogoče že po sedanjem zakonu; 
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— odpraviti iz zakona tista določila, ki se tičejo zavarovalnih razmerij 
(nastanek, prenehanje, zastaranje, oblike itd.), ker to spada v poseben zakon 
o zavarovalni pogodbi, ki naj bi bil prav tako izdan. 

Razen tega še niso bili izdani trije izvršilni predpisi k temu zakonu, ki imajo 
materialni pomen tako za pospeševanje razvoja zavarovalstva, kakor tudi za 
pospeševanje njegove poslovnosti. 

V zvezi s potrebo usklajevanja z ustavo je posebno pomembno vprašanje 
organizacije družbenega in delavskega samoupravljanja v zavarovalnih organi- 
zacijah, še bolj pa v tej zvezi zvečanje njegovih zakonitih kompetenc, da bi vsi 
organi upravljanja dobili ustrezno materialno osnovo za svoje delo. Le tako 
lahko pričakujemo še ugodnejši bodoči razvoj zavarovalstva in njegovo eko- 
nomsko vključitev v krajevno gospodarstvo, odpravo administrativnih ostankov 
in razvoj njegove poslovnosti v odnosih do zavarovancev in do upravljanja 
finančnih sredstev. 

Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ali je 
mogoče dobiti odgovor na vprašanje tovarišice Kosove že danes? Vprašanja so 
naslednja: Iz kakšnih razlogov ni odobrila zavarovalna skupnost pomoči občini 
Litija za nadomestitev škode, ki je nastala po potresu? Kaj so organi Skupščine 
podvzeli, da bi bil predlog Izvršnega sveta SR Slovenije sprejet? Ali se pred- 
videva vključitev nastale škode po potresu v okrilje rizičnega jamstva zavaro- 
valne skupnosti? 

Lado Peternelj: Dovolite mi, da v imenu Zavarovalne skupnosti za 
Slovenijo odgovorim na vprašanje tovarišice poslanke iz Litije. Potresne škode 
je zavarovanje vključevalo v svoje jamčenje od leta 1949 do leta 1955. V tem 
času v vsej Jugoslaviji ni bilo nobenega potresa. Potresne škode pa so bile 
izključene iz jamčenja, ko se je ugotovilo, da sredstva, ki jih zbira zavarovanje 
iz gospodarstva in od državljanov, ne vsebujejo niti najmanjšega dinarja za 
primer, če bi do rizika dejansko prišlo. To jamčenje je bilo pravzaprav le sim- 
bolično, za katero ni bilo adekvatne ekonomske osnove. 

V letu 1956 je prišlo do potresa v Makedoniji v okolici Tetova, in takrat 
se je prvič v še takratnem centraliziranem DOZ pojavilo vprašanje plačila 
teh škod. Glede na položaj, da je bilo po veljavnih predpisih za zavarovanje 
teh škod že v letu 1955 izključeno, se je takrat našla rešitev, v soglasju z Zvez- 
nim izvršnim svetom, da je bila dana pomoč po potresu prizadetim krajem iz 
varnostne rezerve DOZ v znesku 200 000 000 dinarjev. Potem je bil potres 
v letu 1962 v Hercegovini in deloma v Bosni. Takrat je zadevo že obravnaval 
upravni odbor Jugoslovanske zavarovalne skupnosti po enakih osnovah, in je 
sprejel sklep, da kolikor Zvezni izvršni svet pristane na to, da se iz sredstev 
centralne varnostne rezerve Jugoslovanske zavarovalne skupnosti, ki je bila 
pravzaprav v celoti formirana še v času bivšega DOZ, tudi po tem potresu 
izplača določena podpora; torej v obliki podpore, in ne odškodnine, ker do 
te ni imel nihče zakonite pravice. Zvezni izvršni svet je dal soglasje tudi za ta 
primer, da se izplača podpora v znesku 3 milijarde 200 milijonov din. 

V letu 1963, ko je prišlo do potresa v Litiji, je Zavarovalna skupnost Slo- 
venije o zadevi takoj prve dni informirala Jugoslovansko zavarovalno skupnost 
in dala enak predlog, da se ta škoda deloma poravnava v obliki podpore, ki 
naj bi se izplačala iz varnostne rezerve Jugoslovanske zavarovalne skupnosti. 
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Takšen predlog je dala Zavarovalna skupnost tudi na upravni odbor Jugoslo- 
vanske zavarovalne skupnosti, ki je predlog v začetku julija 1963 na redni seji 
obravnaval in je sklenil, da se odobri podpora, kolikor da takšno odobritev, 
ki v bistvu pomeni nenamensko trošenje sredstev centralne varnostne rezerve, 
Zvezni izvršni svet. V tej zvezi se je Republiška zavarovalna skupnost Slovenije 
takoj povezala z Izvršnim svetom SR Slovenije, ki je dal priporočilo Zveznemu 
Izvršnemu svetu, da bi se zadeva rešila na predlagani način. V času reševanja 
te zadeve je prišlo do katastrofalnega potresa v Skopju z vsemi njegovimi 
posledicami in je bila glede na vse to končna rešitev — kot je nam znano ■— 
negativna. Zvezni izvršni svet ni dal soglasja, da se izplača podpora iz centralne 
varnostne rezerve. S tem sem odgovoril na vprašanje, zakaj ni bila izplačana 
podpora po potresu v Litiji in kaj je bilo podvzeto v tej zadevi. Ker ni bilo 
zakonite osnove, se ni plačalo škode iz sicer relativno majhnih sredstev, ki ob- 
stojajo kot rezerva pri zavarovalnici Ljubljana-Bežigrad, ki je konkretno zava- 
rovatelj na tem področju. Republiška zavarovalna skupnost pa nima ustreznih 
rezerv. Ker smo računali s tem, da bo prišlo do neke oblike podpore ali po- 
moči, smo takoj organizirali ocenitev škode na samem terenu. S tem smo prido- 
bili in ohranili dokumentacijo za morebitno kasnejše reševanje zadeve. Več 
mi v teh pogojih nismo mogli podvzeti. 

Glede zavarovanja potresa v bodoče je pa prav skopski potres z vso ostrino 
postavil stvar ponovno na dnevni red in je tako Zvezni izvršni svet, kot tudi 
Jugoslovanska zavarovalna skupnost za bodoče predvidela, da se riziko potresa 
zavaruje, vendar v določeni omejeni obliki, ki ne bi zahtevala prevelikih po- 
večanj premije in ki bi potresne škode krila v okviru sredstev, ki bodo namen- 
sko zbrana za ta namen. Predvidevajo se variantne rešitve, ki so šele v osnovnih 
konceptih, da bi se del sredstev, ki se plačajo za zavarovanje, zbralo v poseben 
sklad za kritje potresne škode. V primeru potresa bi se plačala v celoti škoda, 
kolikor bi zbrana sredstva zadoščala, če bi pa presegla obseg zbranih sredstev, 
pa v razmerju s sredstvi, ki bodo takrat na razpolago v tem posebnem skladu 
za kritje potresne škode. 

S tem sem poskusil odgovoriti na prvi dve vprašanji. V zvezi s predlogom 
glede možnosti, da naj bi se škodo plačalo iz sklada za preventivne ukrepe, je 
glede tega stvar naslednja: Prvič je ta sklad namenski sklad, ki ga zbirajo 
zavarovalnice. Zavarovalna skupnost kot organ zavarovalnic za Socialistično 
republiko Slovenijo tega sklada nima. Kolikor se dajejo določena sredstva, 
so to lahko sredstva, ki so jih na prostovoljni osnovi združile vse zavarovalnice. 
Zakon sam ne daje preventivnih sredstev republiški zavarovalni skupnosti, 
temveč ostanejo sredstva v celoti pri zavarovalnicah. Zaradi tega bi realizacija 
tega predloga naletela na formalni ugovor, da je to nenamensko koriščenje 
sredstev, ker gre za podpore, po drugi strani pa seveda njegova celotna sredstva 
niso tolikšna, da bi lahko to zadovoljile. Ni pa docela izključeno, da se v dolo- 
čenih manjših zneskih, ki pa bi seveda bili nasproti celotni škodi relativno 
majhni, eventualno nameni nekaj sredstev, kar pa je seveda odvisno od mož- 
nosti in sklepa organov upravljanja ustrezne zavarovalnice. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala. Se kdo prosim? Besedo ima to- 
variš Emil Lesjak, predsednik upravnega odbora zavarovalne skupnosti. 

Emil Lesjak: Dovolite mi, da v zvezi s pojasnili, ki jih je dal tovariš 
Peternelj, dam kratko dopolnilno pojasnilo v zvezi s sklepom Zveznega izvršnega 
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sveta, da se škoda za Litijo ne krije iz zvezne varnostne rezerve. Pokrivanje 
te škode je bilo povezano s pokrivanjem škod, ki so nastale zaradi poplav v 
Srbiji, ki so bile v primerjavi z Litijo mnogo večje. Takrat je bil sprejet načelen 
sklep, da je sredstva varnostne rezerve mogoče trošiti le za zavarovalne zadeve, 
ne pa nenamensko, za pokrivanje škod, ki ne izvirajo iz nekih pravnih raz- 
merij, ki bi nastala iz zavarovalnih pogodb. Torej, Zvezni izvršni svet ni sklepal 
izolirano samo o škodi po potresu v Litiji, temveč obenem in v povezavi z 
odškodnino, ki bi jo bilo treba izplačati za poplave v Srbiji. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi samo 
nekaj besed oziroma pojasnil k današnji razpravi. Izvršni svet je v materialu, 
ki je bil predložen tudi vašemu zboru, razpravljal, in sklep, ki ga je takrat 
sprejel je, da bi na osnovi razprav Izvršnega sveta, ki so se v glavnem dotaknile 
vseh tistih vprašanj, ki jih obravnava tudi poročilo začasnega odbora in ki je 
pripravljeno za današnjo sejo, k razpravam Izvršnega sveta priključili še mne- 
nja in stališča, ki se bodo izkristalizirala v razpravi na vašem zboru. Po pred- 
logih, ki jih je dal začasni odbor, ki je bil formiran s tem namenom, bi potem 
skupnost zavarovalnic in pa sekretariat za finance izdelala tudi primerne za- 
konske predloge, predvsem glede odprave davka na promet in pa problemov, 
ki so v zvezi z rizikom in pozavarovanjem. Osnutke oziroma predloge pred- 
pisov bi obravnaval potem še odbor za gospodarstvo Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in bi potem predložil predpise, oziroma osnutek predpisov 
odboru za gospodarstvo Zveznega izvršnega sveta in Zveznemu izvršnemu svetu. 

Predsednik Leopold Krese: Ali se tovarišica Kosova zadovolji s temi 
odgovori? 

Justa Kos: Ne. 

Predsednik Leopold Krese: Predlagam, da pošljemo ta vprašanja 
tudi Republiškemu zboru, Izvršnemu svetu in prizadetim organom, ker menim, 
da je to vprašanje take narave, da je potrebno širše obravnave. Slišali smo tudi 
razloge, zaradi katerih se je rešitev te zadeve ustavila. Na tem primeru lahko 
ugotovimo, da je treba v zavarovalstvu in tudi v predpisih o zavarovalstvu mar- 
sikaj menjati, kar je bilo tudi v poročilih omenjeno. Nadalje predlagam, da o 
problemu odškodninskega zahtevka za škodo po potresu v Litiji obvestimo tudi 
Gospodarski zbor Zvezne skupščine, kolikor ne bo stališče Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije drugačno. Oba zbora morata skupaj zavzeti glede tega 
vprašanja enotno stališče. 

Postavljeno je bilo še tretje vprašanje: Kaj je podvzela Skupščina za nado- 
mestitev škode v Litiji. Kot mi je znano, nista niti Gospodarski zbor niti naša 
Skupščina kot celota glede tega ničesar podvzela. Prvič ni to v njihovi pristoj- 
nosti, drugič pa ni bila ta zadeva predložena Skupščini. Doslej je to vprašanje 
prvič bilo predloženo Skupščini in je zato dolžna, da v tem smislu nekaj pod- 
vzame. Na eni izmed prihodnjih sej bomo odgovorili tudi na to vprašanje. 

Če ni več nikogar, ki bi želel razpravljati, potem prehajamo na obravnavo 
stališč o problematiki zavarovalstva, ki so bila pripravljena na osnovi poročil 
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in na osnovi razprav v odborih Republiškega zbora ter začasnega odbora za 
proučitev poslovnih poročil Gospodarskega zbora. Ta stališča so naslednja: 
(Predsednik prebere predlog stališč k problematiki zavarovalstva v SR Sloveniji. 
— Glej priloge.) 

Pričenjam razpravo o teh stališčih. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če ni nikakih pripomb, zaključujem to točko dnevnega reda. Pred prehodom 
na 3. točko dnevnega reda predlagam pol ure odmora. 

. (Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik Leopold Krese: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo in sklepanje o poslovnem poročilu Splošne gospo- 
darske banke SR Slovenije za leto 1963 in o poslovnem poročilu Združenja 
komunalnih bank SR Slovenije 1963. 

Poslovno poročilo bank je obravnaval začasni odbor za proučevanje poročil 
bank, zavarovalne skupnosti in gospodarskih zbornic, ki je dal tudi pismeno 
poročilo, za katerega meni, da ga ni treba čitati. 

Izvršnemu svetu je bilb gradivo k tej točki dnevnega reda skupno z vabilom 
za sejo zbora poslano na podlagi 80. člena začasnega poslovnika Gospodarskega 
zbora Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet je določil za*svojega predstavnika 
Rudija Čačinoviča. 

Združenje komunalnih bank in Splošna gospodarska banka sta bili povab- 
ljeni, da sodelujeta pri tej točki in da pošljeta svoje predstavnike. Združenje 
komunalnih bank je za svojega predstavnika določilo direktorja komunalne 
banke Andreja Perka, podpredsednika Združenja komunalnih bank SR Slove- 
nije, Splošna gospodarska banka pa Iva Severja, svetnika pri Splošni gospo- 
darski banki SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo o tej točki. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec 
Riko Rižnar. 

Riko Rižnar: Tovarišice in tovariši poslanci! V materialih in stališču 
v zvezi s poslovanjem bank je omenjena vloga bank v zvezi z investicijami ter 
je dan predlog za odpravo družbenih investicijskih skladov občin in okrajev. 
Smatram, da je potrebno v zvezi s temi stališči in predloženimi materiali načeti 
nekatera vprašanja ter tudi v naslednjem krajšem obdobju dobiti realne odgo- 
vore na ta vprašanja. V stališču je jasno rečeno, da so naše možnosti za investi- 
ranje bistveno manjše od potreb, hkrati pa je rečeno, da je treba-investirati 
v bazično industrijo, ob koncu pa je dodano, da pa ne bi smelo to investiranje 
iti na škodo standarda in terciarnih dejavnosti. 

Če sedaj primerjamo ta stališča z uvodnimi besedami in pravilno ugoto- 
vitvijo, da so naše možnosti manjše od potreb, potem se moramo nujno vprašati, 
čemu pred kratkim razprave v tej skupščini o pospešenem razvoju in o silno 
kritičnem položaju na področju obrti, turizma, ko po drugi strani vidimo, da 
nam prav te pospešene naložbe v bazično industrijo bistveno zmanjšujejo mož- 
nosti, da bi realizirali zaključke, ki smo jih tukaj sprejeli in da bomo stopili 
zopet v obdobje, ko bomo s skrajnimi napori v Sloveniji zgrajevali bazično 
industrijo in bomo pri tem nujno ogrožali razvoj terciarnih dejavnosti, preko 
njih pa tudi vprašanje standarda. 

Pravkar je v teku združevanje sredstev pri komunalnih bankah, ki bi naj 
omogočilo naložbe v bazično industrijo in če bomo to, kot je predlagano, tudi 



8. seja 

realizirali, potem mislim, da so upravičena vprašanja s terena, kako bomo 
reševali vse druge probleme, ki se dnevno pojavljajo, od preskrbe z vodo, pre- 
skrbe s kruhom in podobnim, ker vidimo, da bi v primeru realizacije teh zamisli 
okoli združevanja in zbiranja sredstev nastali v nekaterih občinah resni 
problemi. 

Zato bi predlagal, da bi se proučila možnost, da bi preko spremenjenih 
instrumentov delitve s proporcionalno ureditvijo akumulacije — četudi vemo, 
da administrativni ukrepi niso interesantni — zbirali sredstva za potrebne inve- 
sticije, ker se bomo z likvidacijo družbenih investicijskih skladov občin in okra- 
jev samo znašli v težkem položaju pri reševanju standardnih področij. Mislim, 
da bi bilo prav, da bi dobili na ta vprašanja zadovoljiv odgovor, ker bo prav 
gotovo v naslednjem krajšem obdobju potrebno našim volivcem na ta vprašanja 
odgovoriti. , 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Dane Melavc. 

Dane Melavc: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz predloženega poročila 
komunalnih bank lahko ugotovimo, da se je obseg kreditiranja gospodarstva 
preko komunalnih bank v letu 1963 povečal za 26 %> nasproti letu 1962. Kreditna 
aktivnost komunalnih bank se je usmerjala tako na področje kreditiranja 
obratnih kot osnovnih sredstev. Četudi je bilo v začetku leta 1963 bistveno spre- 
menjeno kreditiranje obratnih sredstev, lahko danes ugotavljamo, da je bilo 
gospodarstvo zadovoljivo oskrbovano s tovrstnimi sredstvi in zaradi pomanj- 
kanja obratnih sredstev poslovnost gospodarstva ni bila prizadeta. Res je sicer, 
da se je kreditiranje obratnih sredstev v letu 1963 reševalo le z občasnimi in 
kratkoročnimi krediti, kar je ugodno vplivalo na nemoten potek proizvodnje 
in prometa. 

Precej drugačna pa je situacija na področju kreditiranja investicij v osnovna 
sredstva, ki se iz leta v leto vse bolj zaostrujejo spričo iztrošenosti in zastarelosti 
osnovnih sredstev v naši republiki. Izredni napori ob industrializaciji naše drža- 
ve so namreč na razvitih področjih zapustili posledice, ki so med drugim rezultat 
onemogočanja celo enostavne reprodukcije v tem obdobju. Posledica tega je, 
da danes skoraj vsa slovenska industrija nujno terja rekonstrukcije, s katerimi 
bi lahko zamenjali dotrajane in zastarele industrijske naprave, s katerimi je 
nemogoče doseči boljše rezultate gospodarjenja. Te ugotovitve so v predloženem 
materialu dovolj jasne, ostaja pa več ah manj odprto vprašanje kritja teh inve- 
sticijskih vlaganj, ki so več kot nujne. 

Predloženi material nakazuje rešitev tega problema z združevanjem razpo- 
ložljivih investicijskih sredstev na območju naše republike in sicer v obsegu, 
ki naj bi zajelo okoli 85'%> povprečno vloženih sredstev v industrijo v zad- 
njih treh letih. Le na ta način bi namreč bilo mogoče realizirati program inve- 
stiranja, ki ga je izdelala gospodarska banka. Nastaja pa vprašanje, ali bo mo- 
goče realizirati združevanje sredstev za uresničitev omenjenega investicijskega 
programa spričo dejstev, da je že skoraj potekla prva četrtina letošnjega leta 
in spričo tega, da so družbeni plani ostalih družbeno-političnih skupnosti že 
sprejeti, ki so v celoti angažirali lokalna sredstva za investicijsko potrošnjo na 
svojem območju. Menim, da bo naloga prezahtevna in da je spričo že začetih 
izvajanj lokalnih družbenih planov ne bo mogoče uresničiti. Tako bi torej inve- 
sticijska politika tudi v letu 1964 šla po starih tirih, ki z razdrobljenimi sredstvi 
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in z raznovrstnimi vlaganji, več ali manj parcialnimi in skozi to z nezadovolji- 
vimi rešitvami ne urejajo perečega problema kot je rekonstrukcija industrije. 

Poleg tega pa mislim, da bi bilo vprašanju programa investicij posvetiti 
nekoliko več pozornosti tudi z vidika gospodarskih regij v republiki in z vidika 
skladnejšega razvoja posameznih gospodarskih področij. Posebej bi pri tem 
rad opozoril na probleme energetskih virov, ki znajo ob nezadovoljivem reše- 
vanju povzročiti zastoj razvoja ostalih področij. 

Prav tako tudi menim, da bo nujno treba izgrajevati tak sistem kreditiranja, 
ki bo z vidika kreditne sposobnosti posameznih podjetij, oziroma rentabilnosti 
naložb, upošteval ob naložbah tiste panoge industrije, ki imajo realne možnosti 
za čimbolj ekonomične in rentabilne naložbe. Nikakor ne moremo pričakovati, 
da bo mogoče kreditirati naložbe na primer v energetiko pod istimi pogoji, kot 
v nekatere druge panoge lahke industrije. 

Predloženi material upošteva pri združevanju sredstev tudi centralizacijo 
obstoječih družbeno investicijskih skladov nižjih teritorialnih enot, ki predstav- 
ljajo precejšen investicijski potencial, ki je močno razdrobljen in ne pomeni 
veliko za uspešno interveniranje na področju gospodarstva. Zato menim, da je 
združevanje teh sredstev pozitivno glede na deficitarnosti investicijskih sred- 
stev, ki so potrebna v republiki za hitro intervencijo na najbolj perečem pod- 
ročju, to je v industriji. Vendar pa moramo hkrati ugotoviti, da bo združevanje 
sredstev na drugi strani le povzročilo določene probleme, predvsem v ožjih ob- 
močjih, ki so s temi sredstvi čestokrat uspešno intervenirala, predvsem na pod- 
ročju terciarnih dejavnosti, ki so z vidika družbenega standarda precejšnjega 
pomena. 

Iz vsega opisanega osebno menim, da bi bilo potrebno ugotoviti realen 
investicijski potencial republike in ga primerjati s potrebami po investicijskih 
vlaganjih in tako ugotoviti, ali je naša republika glede na doseženo stopnjo 
razvoja in pri uporabi obstoječih instrumentov delitve investicijsko sposobna 
ali ne. Mnenja sem, da bi nam dala taka študija zanimive ugotovitve, vsekakor 
pa bi verjetno potrdila ugotovitev poročila glede prenosa pristojnosti reševanja 
investicijske izgradnje na republiko brez adekvatnega prenosa materialne osnove 
za uresničevanje te pristojnosti. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Franc Tesovnik. 

Inž. Franc Tesovnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V današnji di- 
skusiji želim spregovoriti nekaj besed o pomenu nekaterih ključnih objektov, 
ki jih je treba zgraditi v Sloveniji in o vlogi zbiranja sredstev za vlaganje v 
ključne objekte. 

Skladen potek tako imenovanih velikih investicij in tudi bančnih posegov 
na področju kreditiranja investicij zahteva, da se odnosi med bankami razvijejo 
na novi višji ravni, da bo mogoče govoriti o sistemu investicijskega kreditiranja 
v objekte, ki so splošnega družbenega pomena in so v skladu z družbenimi plani 
in z našo investicijsko politiko. Bistvo'tega sistema bi moralo temeljiti na osnovi 
sporazuma, po katerem bi se del investicijskega kreditnega potenciala, ki so 
ga sposobne formirati komunalne banke, oziroma gospodarske organizacije, 
zbiral v »Splošni gospodarski« banki, kot centralni investicijski banki SR Slo- 
venije. Za tak sistem zbiranja sredstev bo potrebno najti stalno formo. Visoka 
zavest delovnih kolektivov ter pravilen odnos do njih in tudi pravilno tolma- 
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čenje po potrebah takih objektov bo zagarantiralo učinkovitost zbiranja po- 
trebnih sredstev in vlaganja v objekte splošnega pomena. 

Zavedam se današnje situacije, zaradi tega menim, da bo naloga zbiranja 
sredstev v tem času zelo težka. Napeti bo treba vse sile in izkoristiti vse mož- 
nosti, če hočemo, da ne bo situacija še bolj kritična. V celoti se strinjam, da 
pričnemo s sanacijo naše zastarele industrije in sicer po vrsti, vse one, ki bodo 
najbolj donosne in rentabilne, za katere pa morajo biti izdelani elaborati, ki 
bodo usklajeni s potrebami našega gospodarstva. Pri tem je treba doseči plansko 
disciplino in najti način za dosego moralne odgovornosti ali pa v skrajnosti 
izvajati tudi konsekvence. Treba bo izdelati program investicij, kar je nujno, 
če hočemo obdržati investicijska vlaganja v svojih rokah in da ne zavozimo 
v slepo ulico. Ze prej sem omenil, menim, da je prav, da vlagamo sredstva za 
reprodukcijo, toda na kontroliran način, kajti smatram, da se ne sme ponoviti 
primer, ki je nastal v zadnjih dveh zimah z električno energijo, zato je treba 
pravočasno zagotoviti sredstva za objekte splošnega pomena in uvideti, da brez 
teh ni razvoja, modernizacije, avtomatizacije, višjega standarda in razvoja naših 
gospodarskih organizacij. Ti objekti zahtevajo velika sredstva in sorazmerno 
večje število tehničnega kadra, kar pa je največkrat težko zagarantirati ter 
je nujno potrebno sodelovanje vseh posrednih in neposrednih koristnikov. 

Med drugimi objekti splošnega pomena je tudi Energo-kemični kombinat 
v Velenju. Da bi bil kratek, se bom omejil in bom navedel le nekatere pri- 
dobitve za naše slovensko gospodarstvo z izgradnjo tega objekta: Razbreme- 
njene bodo železnice. Zamislimo si, da bo v bližnji prihodnosti treba za naša 
mesta in tovarne izvoziti iz Šaleške doline okoli 5 milijonov ton lignita, kar 
pomeni dnevno 30 vlakov surovega premoga in od tega kar 16 vlakov balasta, 
ki je vezan v premogu v obliki pepela in vode. Pri potrošnikih premoga odpadejo 
deponije in skladišča in s tem tudi izgube kalorične vrednosti premoga. Z od- 
pravo skladišč se bodo sprostila poslovna sredstva, ki so sedaj delno vezana 
v premogu. Pridobivalo se bo prvovrstno gorivo za transport in izgorevanje, 
kar povečuje toplotne učinke in izkoristke ter povečuje proizvodnjo. Omogoča 
popolno avtomatizacijo z enostavnimi napravami. Ker je plin očiščen žvepla, 
je to dobro in nujno gorivo za proizvodnjo kvalitetnega jekla, ki daje možnosti 
za izboljšanje tehnoloških postopkov, zmanjšanje škarta, dimni plini pa se lahko 
ohladijo na nižjo temperaturo itd. 

Nadaljnji učinki, ki bodo s tem pridobljeni so: enostavna in hitra manipu- 
lacija, odpade čiščenje odpadnih vod, odprema pepela, zastrupljanje in oneči- 
šćenje atmosfere. Nadalje daje možnost uporabe povsod tam, kjer se sedaj upo- 
rabljajo čvrsta in tekoča goriva. 

Naj omenim še to, da je ta plin za sedaj edina realna energija te vrste, na 
katero lahko v Sloveniji računamo. Ta objekt bo dal realne možnosti za vse naše 
gospodarstvo in bo vplival na preporod naše industrije, saj bodo lahko koristila 
plin v glavnem vsa podjetja v Sloveniji. 

S pridobitvijo gazifikacije so dane možnosti proizvodnje amoniaka ter uree, 
ki je neobhodno potrebna našemu kmetijstvu. Urea pa je tudi baza za proiz- 
vodnjo številnih plastičnih mas, katere danes uvažamo. Omenim naj tudi, da 
je plin baza za proizvodnjo kaprolaktama, ki je osnovna surovina za izdelavo 
perlona. 

Tovarišice in tovariši! Smatral sem, da je bilo potrebno, da s skromnimi 
besedami poudarim med ostalimi tudi, pomen enega ključnih objektov v Slove- 
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niji, ki se prične graditi in za katerega so bili odobreni inozemski krediti Zvezne 
investicijske banke v preteklem letu. Da pa bo možna hitra realizacija, ki bo 
v skladu z razvojem in modernizacijo ostale industrije in z možnostmi širjenja 
reprodukcije, se bomo morali vsi zavzeti za to, da bo Splošna gospodarska 
banka imela možnost gospodarno graditi bazično industrijo. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Andrej Lah. 

Andrej Lah: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji diskusiji se želim 
dotakniti vprašanja, ki je zelo važno za realizacijo novih načel financiranja 
investicij. Gre namreč za vprašanje sodelovanja med poslovnimi bankami, torej 
med Splošno gospodarsko banko in komunalnimi bankami. K obravnavanju tega 
vprašanja me je spodbudilo več dejstev, ki so navedena v poročilih odborov, 
zlasti pa še naslednja: 

V letu 1963 je prišlo do bistvenih sprememb v investicijski politiki, ki po- 
menijo pospešitev gibanja v smeri decentralizacije. Čeprav pomenijo spremembe 
v investicijski politiki šele začetek bodočega procesa decentralizacije investicij- 
ske politike, pa je vendar že sedaj jasno, da se ne povečuje le odgovornost de- 
lovnih kolektivov za odločitve na področju financiranja investicij, temveč se tudi 
bistveno spreminja vloga poslovnih bank, kakor tudi njihove naloge. . 

Naslednje dejstvo, ki se mi zdi pomembno, je, da se je z decentralizacijo 
splošnega investicijskega sklada potencirala vloga splošne gospodarske banke 
kot osrednje organizacije v sistemu financiranja investicij na območju republike 
ter da je k temu pripomoglo tudi to, da se zvezne specializirane banke v 
glavnem ne poslužujejo več v svojem poslovanju zvez z investitorji, temveč 
poslujejo preko republiških bank. To je skupaj z drugimi momenti usmerilo 
republiško gospodarsko banko k intenzivnejšemu zbiranju oziroma k mobili- 
ziranju prostih sredstev pri gospodarskih organizacijah in pri vseh drugih 
uporabnikih družbenega premoženja. 

V tej akciji so se Splošni gospodarski banki pridružile tudi komunalne 
banke, ki so jih gospodarske potrebe, kot tudi nova načela financiranja inve- 
sticij silile k zbiranju in združevanju prostih sredstev. 

Nadalje izhajam iz dejstva, da se je z novimi načeli financiranj investicij 
vse bolj uveljavilo ne le načelo samofinanciranja, temveč predvsem načelo zbi- 
ranja sredstev do tiste višine, ki bo zagotovilo kvalitetno izboljšanje proizvodnje; 
to pa hkrati pomeni združevanje prostih sredstev v banki v obliki oročenih 
vlog. Res je, da deluje še vrsta faktorjev, ki odvračajo podjetja od politike 
varčevanja in ki jih silijo k takojšnjemu vlaganju ustvarjenih sredstev, s čimer 
seveda ne dosegajo v bistvu nič drugega kot to, da z odpravo posameznega oz- 
kega grla le še povečujejo nesinhroniziranost proizvodnega procesa, z narodno- 
gospodarskega stališča pa prispevajo k zaostritvi tistih nasprotij, ki ovirajo 
skladnejši gospodarski razvoj. Zato je treba nova načela investiranja, ki težijo 
k načrtnosti in racionalnosti, še intenzivneje podpreti. K prej naštetim dejstvom 
dodajam končno še to, da od razpoložljivih sredstev za financiranje investicij, 
zavzemajo poleg sredstev družbenih investicijskih skladov, najvažnejše mesto 
sredstva gospodarskih organizacij in drugih uporabnikov družbenega pre- 
moženja. 

Vsa ta dejstva naštevam zato, ker se hkrati z drugimi vprašanji postavljajo 
v ospredje razna vprašanja glede kvalitete sredstev, zlasti za zagotovitve sred- 
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stev za že sprejete obveznosti poslovnih bank in pa vprašanje sodelovanja med 
poslovnimi bankami. Pri tem gre za vzpostavitev takega sodelovanja med ban- 
kami, ki bo zagotovilo dosledno izvajanje novih načel financiranja investicij. 
V dosedanji akciji za uveljavljanje novih načel financiranja investicij sta se 
pojavili dve obliki sodelovanja med splošno gospodarsko banko in komunalnimi 
bankami. Mislim pri tem na koncept gospodarske banke, po katerem bi naj 
ta banka prevzela zbiranje sredstev in tudi kompletno kreditiranje investicij 
na področju industrije, medtem ko bi na vseh ostalih področjih opravljale te 
naloge komunalne banke. Kot je znano, je v praksi že prišlo do dogovorov med 
Splošno gospodarsko banko SRS in večino komunalnih bank. Ne da bi se po- 
drobneje spuščal v razpravljanje o prednostih in pomanjkljivostih tega koncepta, 
pa lahko ugotovim, da je osnovna pomanjkljivost tega predloga v tem, da se 
nujno sodelovanje med Splošno gospodarsko banko in komunalnimi bankami 
pri realizaciji programa zbiranja sredstev na področju industrije ne gradi na 
elementih poslovnosti, temveč na zavestnem faktorju, ki pa v tem primeru 
zelo verjetno ne more zagotoviti trajnejših učinkov. 

Drugi koncept, ki pa je v glavnem obdržal le obliko predloga, je ta, da 
se naj Splošna gospodarska banka in posam^na komunalna banka dogovorita 
o višini sredstev, ki jih naj komunalna banka zbere za gospodarsko banko na 
svojem območju. Stimulacija za komunalno banko bi bil presežek zbranih sred- 
stev nad dogovorjeno višino, ki bi ostal komunalni banki za kreditiranje investi- 
cij na njenem območju. Kaže, da je pomanjkljivost tega koncepta predvsem v 
tem, da ne povezuje celotne problematike financiranja investicij, saj je pri tem 
značilna precej poudarjena ločitev republiških od lokalnih potreb. Iz tega je 
mogoče zaključiti, da dosedanji poskusi za vzpostavitev novih oblik in načel so- 
delovanja med poslovnimi bankami ne predstavljajo perspektivne rešitve. Izhod 
iz sedanje situacije bo treba zato iskati izhajajoč iz drugačne osnove. V ločitvi 
investicij na lokalne oziroma na take, ki so v interesu posamezne občine ali po- 
samezne komunalne banke, in take, ki so v interesu širših družbeno-političnih 
skupnosti, vključno republike, bo treba poiskati i določeno povezavo in obliko 
sodelovanja med poslovnimi bankami. Seveda bo treba po eni strani priznati 
osrednjo vlogo Splošne gospodarske banke predvsem glede na realizacijo pro- 
grama investiranja tako imenovanih ključnih objektov. Po drugi strani pa ne 
bi smeli ločiti komunalnih bank od Splošne gospodarske banke in jih tej banki 
zoperstavljati. 

Vzemimo na primer financiranje objekta, ki ima pomen za širšo družbeno- 
politično skupnost. Splošna gospodarska banka bo vsekakor morala zainteresirati 
za zbiranje in združevanje sredstev ne le tisto komunalno banko, na katere 
območju bo objekt lociran, temveč tudi tiste komunalne banke, za območja 
katerih bo ta objekt interesanten, ter bo zato z njimi sklenila pogodbe o sode- 
lovanju. Podobno bi veljalo tudi za objekte, ki so skupnega pomena, na primer 
za dve komunalni banki, ki bosta zato sklenili pogodbo o medsebojnem sodelo- 
vanju pri financiranju takšnega objekta itd. Mimogrede naj še omenim, da bi 
naj to sodelovanje vključilo tudi dogovarjanje z nekaterimi gospodarskimi orga- 
nizacijami, mislim pri tem na financiranje tako imenovane spremljajoče indu- 
strije; pri tem bi bilo koristno, da bi banke vprašale za nasvet oziroma za mnenje 
tudi končnega finalista. 

Seveda so to le razmišljanja o novih oblikah sodelovanja med poslovnimi 
bankami, ki vendar kažejo na to, da bodo v bodoče morale prevladati tiste 
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koncepcije sodelovanja med bankami, ki bodo osnovane na kompleksnem obrav- 
navanju investicijske politike, ki bodo v okviru tega slonele na ekoriomskih in 
poslovnih principih, ki bodo zagotavljali realizacijo smernic, vsebovanih v druž- 
benih planih in ki bodo končno v teh okvirih čimbolj načrtne in vsestranske. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Tončka Rebek. 

Tončka Rebek: Tovarišice in tovariši poslanci! Odlok o izvajanju 
ukrepov splošne kreditne politike v letu 1964 določa, da poslovne banke lahko 
na zahtevo gospodarskih organizacij spreminjajo v kredite za trajna obratna 
sredstva z rokom vračila do 10 let kredite za obratna sredstva, ki so jih te odo- 
bravale pred uveljavljanjem odloka o izvajanju ukrepov splošne kreditne poli- 
tike v letu 1963 za kritje prekomernih zalog reprodukcijskega materiala, nedo- 
vršene proizvodnje in gotovih izdelkov. Po tem odloku se preoblikujejo prejšnji 
krediti za občasna obratna sredstva, ki se vodijo pri bankah na računu 301 po 
naslednjih namenih: krediti za zaloge surovin reprodukcijskega materiala, kre- 
diti za zaloge nedovršene proizvodnje, za zaloge gotovih izdelkov in za zaloge 
kmetijskih izdelkov. 

Postavlja se vprašnje, ali je rok 10 let za vračilo teh kreditov, ki se zahteva 
za trajna obratna sredstva, pravilno določen ali ni. Gospodarske organizacije, 
ki imajo te kredite, so močno zainteresirane, da zahtevo po spremembi v kredite 
za trajna obratna sredstva tudi realizirajo, saj odpade s tem veliko skrbi za 
gospodarske organizacije, ki uravnavajo svoje potrebe po kratkoročnih kreditih 
na podlagi ukrepov splošne kreditne politike v letu 1964. Odklonitev zahteve po 
spremembi kreditov pri poslovnih bankah bi pomenila, da gospodarske organi- 
zacije ne potrebujejo teh sredstev; v resnici pa je situacija popolnoma nasprotna. 
Brez teh sredstev bi gospodarske organizacije ne mogle normalno izvrševati 
svojih planskih nalog in normalno poslovati. Na našem področju ima pretežni 
del gospodarskih organizacij močno obremenjena sredstva svojih skladov za 
vračilo dolgoročnih investicijskih posojil. Rok za vračilo trajnih obratnih sred- 
stev, ki je določen na 10 let, pa je gospodarske organizacije postavil še v težav- 
nejši položaj, tako da je malo verjetno, da bi gospodarske organizacije imele 
dovolj sredstev za izvršitev obveznosti oziroma za vračilo teh kreditov. 

Po posvetovanju z gospodarskimi organizacijami na našem področju se v 
imenu teh pridružujem razpravi in predlogu skupščinskega odbora, ki je o tej 
zadevi razpravljal in predlagam, da bi se rok za vračilo sredstev podaljšal vsaj 
na 25 let, kot se to izvaja pri vračilu tako imenovanega začetnega sklada obrat- 
nih sredstev. 

V zadnjem času so poslovne banke začele izvajati te predpise in so bili 
določeni že roki, do katerih se morajo gospodarske organizacije izjaviti, ali bodo 
predložile pismeni zahtevek za preoblikovanje kreditov za trajna obratna sred- 
stva ali pa se bodo odpovedale tem kreditom. V zvezi s tem bi bilo nujno zahte- 
vati podaljšanje teh rokov ali pa v določenem času rešiti problem vročila kre- 
ditov za obratna sredstva. V nasprotnem primeru bodo gospodarske organizacije 
imele nepotrebne nevšečnosti, ki bodo imele, čeprav le trenutno, vendar močan 
vpliv na realizacijo plana proizvodnje. Izhajam iz tega, kot je bilo že obrav- 
navano, da se odobrijo krediti gospodarskim organizacijam le tedaj, če je gospo- 
darska organizacija sposobna v tako kratkem času vrniti sredstva, v nasprot- 
nem primeru pa naj bi se ne odrejali tako kratki roki, za katere že vnaprej 
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vemo, da sredstev ne bo mogoče vrniti. To je tudi eden izmed zelo važnih vzro- 
kov, da gospodarske organizacije s plačilom rednih in zamudnih obresti obre- 
menjujejo svoje stroške poslovanja, s čimer se razumljivo zmanjšuje dohodek 
podjetja in možnost za dvig življenjske ravni zaposlenih. Vsekakor je torej 
nujno, da se pri spremembi začasnih kratkoročnih kreditov v kredite za trajna 
obratna sredstva ter pri določanju rokov za odplačilo teh kreditov upoštevajo 
realne možnosti gospodarskih organizacij, da ne bi prišlo do motenj pri izva- 
janju ukrepov splošne kreditne politike v letu 1964. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Andrej Perko. 

Andrej Perko : Tovariši in tovarišice poslanci! Tako poročilo Združenja 
komunalnih bank Slovenije kot poročilo Splošne gospodarske banke Slovenije 
zajema v bistvu isto problematiko, to je problematiko delovanja kreditnega in 
bančnega mehanizma v sedanjih pogojih našega družbenega ekonomskega do- 
gajanja. Aktivnost Splošne gospodarske banke Slovenije in aktivnost komunal- 
nih bank se med seboj močno prepletata, zlasti na področju investicijskega kre- 
ditiranja, tako da v primeru obravnavanja aktivnosti poslovnih bank ne mo- 
remo le-te obravnavati ločeno, temveč le v medsebojni povezavi. Zato je bilo 
prav glede investicijskega kreditiranja in problematike tega kreditiranja, ki je 
zajeto v navedenih dveh poročilih, v skupščinskih odborih največ razprav in 
temu vprašanju posvečena še posebna pozornost. Zato je tudi stopila nekoliko 
v ozadje dejavnost poslovnih bank na drugih področjih,- kot npr. področju 
kratkoročnega kreditiranja, ki pa je nedvomno prav tako pomembno za nemo- 
teni potek gospodarskega procesa in razvoja. Vprašanje investicij je stopilo v 
ospredje predvsem zato, ker se na tem področju pojavlja v sedanjem obdobju 
največ perečih in težavnih problemov, ki terjajo ustrezno in čimprejšnjo odlo- 
čitev. Vprašanje kreditiranja obratnih sredstev, v katerem je bilo načetih le 
manjše število problemov, je bilo v preteklem letu deloma rešeno in podrob- 
nejše definirana kreditna politika ter oblike kreditiranja. 

Kreditna politika je bila definirana predvsem v tem smislu, da naj se pri- 
lagodi gospodarskemu vzponu ter postane aktivni faktor mobiliziranja gospo- 
darstva, pri tem pa ne sme postati morda hkrati tudi faktor nestabilnosti v go- 
spodarstvu. Zato ima ta politika tudi svoj končni odraz v okviru splošne pro- 
blematike kreditiranja investicij, ker izhaja iz dejstva, da naj se s kreditiranjem 
formira kupna plačilna sposobnost le v takem obsegu, ki ustreza stopnji 
materialne proizvodnje. V tem pogledu seveda nastopa povezanost kratkoročnega 
kreditiranja s problemi kreditiranja investicij, ker gre kreditna politika v tej 
smeri, da izloči vse tiste elemente, ki lahko postanejo faktor nestabilnosti v na- 
daljnjem gospodarskem razvoju. 

V tej zvezi je omeniti predvsem ukrep o minimalnem delu poslovnega 
sklada gospodarskih organizacij, ki se sme uporabljati le kot vir obratnih sred- 
stev in je obenem merilo kreditne sposobnosti gospodarskih organizacij pri 
kratkoročnem kreditiranju. To je sicer ukrep kratkoročne kreditne politike, ki 
pa nedvomno močno posega na področje kreditiranja in financiranja investicij. 
K temu ukrepu iz preteklega leta je navesti še letošnji predpis o transformiranju 
starih namenskih kreditov v kredite za trajna obratna sredstva, katere bodo 
morale gospodarske organizacije odplačati v roku do 10 let ter bo to odplače- 
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vanje, zlasti pri proizvodnih gospodarskih organizacijah tudi vplivalo na obseg 
razpoložljivih sredstev za investicije v osnovna sredstva. 

Iz obeh poročil in iz dosedanje razprave k tem poročilom lahko ugotovimo, 
da so se v okviru aktivnosti bank na področju kreditiranja investicij v letu 
1963 pojavili nekateri temeljni problemi, med njimi zlasti problem zagotovitve 
kreditnih sredstev za določene investicijske objekte splošnega gospodarskega 
pomena, katerih izgradnja je že v teku ali pa so za njihovo izgradnjo zagotov- 
ljeni inozemski komercialni krediti. V tej zvezi je nastal tudi problem ureditve 
medbančnih kreditnih odnosov na področju kreditiranja investicij, ki je razum- 
ljiv glede na to, kar sem že navedel uvodoma, da se dejavnost poslovnih bank 
na področju investicijskega kreditiranja močno prepleta. Ti problemi v pretek- 
lem letu niso bili rešeni in je zato njihov problem v letošnjem letu še bolj pereč, 
zato se pojavlja v še ostrejši obliki kot v preteklem letu. To pa predvsem zaradi 
tega, ker se vedno bolj približujemo stanju, ki ne dopušča širokih razprav, tem- 
več terja jasno in čimprejšnjo odločitev o zagotovitvi potrebnih sredstev za 
izgradnjo teh objektov ali pa odločitve v tem smislu, da se odrečemo izgradnji 
nekaterih nujno potrebnih objektov. 

Glede na to nujnost je prišlo v urejanju medbančnih kreditnih odnosov med 
Splošno gospodarsko banko Slovenije in komunalnimi bankami v letošnjem letu 
do pomembnih sprememb. Te spremembe se pojavljajo že v konkretnem pred- 
logu, po katerem naj bi komunalne banke in preko njih celotno slovensko go- 
spodarstvo sodelovalo pri kreditiranju investicij, ki so za gospodarski razvoj 
Slovenije nujno potrebne. Po obstoječem predlogu naj bi se to sodelovanje iz- 
vedlo v obliki zagotovitve finančnih kreditov Gospodarski banki, višina teh 
kreditov pa naj bi bila proporcionalna z gospodarsko močjo območja, na katerem 
posluje posamezna komunalna banka. V ta namen naj bi komunalne banke 
v treh letnih tranšah, to je v letošnjem letu in naslednjih dveh letih, zagotovile 
Splošni gospodarski banki kreditna sredstva v višini 73 milijard dinarjev. V 
danih razmerah predstavlja ta predlog edino realno možnost, na podlagi katere 
je mogoče rešiti nekatere najbolj pereče probleme na področju investiranja. Pri 
tem lahko govorimo ne samo o znatnem pomenu, temveč tudi o odgovornosti, 
ki jo ima kreditni in bančni mehanizem v sedanjih pogojih glede zagotavljanja 
procesa razširjene reprodukcije. 

Tudi popolna realizacija tega predloga, ki bo terjala mobilizacijo znatnih 
sredstev gospodarstva in negospodarstva, ne predstavlja dokončne in popolne 
rešitve problema potrebnih sredstev za izgradnjo najnujnejših investicijskih 
objektov, katerih gradnja se je že pričela, oziroma za katero so zagotovljena 
devizna sredstva ali komercialni krediti v inozemstvu. Značaj navedenih inve- 
sticijskih objektov nujno terja takšna kreditna sredstva, ki se lahko vlagajo 
na daljše roke, saj gre pri večini objektov za sredstva, ki bodo dana na 20 ali 
več let. Niti gospodarska banka niti komunalne banke v naslednjem obdobju, ko 
so dejansko šele v polovici preteklega leta začele s formiranjem sredstev za 
investicijsko kreditiranje, ne razpolagajo s sredstvi, ki bi jih lahko vlagale v tako 
dolgoročne naložbe, ne da bi bila pri tem v nevarnosti njihova likvidnost. Pre- 
težni del sredstev za odobritev finančnega kredita v gospodarski banki bodo 
morale komunalne banke oskrbeti z zbiranjem depozitov na rok, to je s sredstvi, 
ki jih bodo gospodarske in druge organizacije položile v banko na podlagi var- 
čevanja z investicijskimi sredstvi. V sedanji začetni fazi vključevanja kredit- 
nega in bančnega mehanizma v sistem kreditiranja investicij bi pomenilo anga- 
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žiranje bančnih sredstev v naložbe z dolgimi odplačilnimi roki resno nevarnost 
za ohranitev likvidnosti poslovnih bank. 

V predlogu, po katerem naj bi komunalne banke odobrile finančne kredite 
Splošni gospodarski banki za kreditiranje nekaterih najnujnejših investicij, je 
to upoštevano v tem, da so odplačilni roki za te finančne kredite znatno krajši 
od rokov, ki so določeni za kreditiranje posameznih objektov. Gospodarska 
banka ni namreč začela komunalnim bankam Odplačevati te kredite po preteku 
triletnega koriščenja. Odplačilni rok je neugoden tako za gospodarsko banko 
kot za komunalne banke. Za gospodarsko banko zaradi tega, ker bo odplačilna 
doba pri posameznih investitorjih znašala 20 in več let, za komunalne banke 
pa predvsem zato, ker zaenkrat še ni takih imetnikov investicijskih sredstev, ki 
bi bili pripravljeni, da se odpovedo njihovi uporabi za določeno daljšo dobo. 

Ker smo šele na samem začetku investicijskega varčevanja v gospodarstvu, 
moramo računati tudi z realnim dejstvom, da skoraj ni imetnika investicijskih 
sredstev, ki bi bil pripravljen vložiti ta sredstva v banki brez zagotovitve, da 
bo banka že na samem začetku ali pa po določeni krajši dobi sodelovala pri 
investicijskem kreditiranju deponenta teh sredstev. S pretiranim prepričevanjem 
gospodarskih organizacij, da naj odložijo svojo lastno investicijsko potrošnjo 
za daljšo dobo, pa bi lahko dosegli celo prav nasprotne efekte, to je pospešitev 
teženj po samofinanciranju in dodatnem pritisku na banke za nadaljnja kre- 
ditna sredstva. 

Upoštevajoč navedena dejstva, pridemo lahko do zaključka, da pomeni 
sedanji predlog le prehodno obliko rešitve tega problema, ne nudi pa zagotovitve 
dokončne rešitve vprašanja sredstev za izgradnjo najnujnejših objektov za na- 
daljnji razvoj slovenskega gospodarstva. Bistvo te rešitve je le v tem, da pre- 
hodno omogočimo nadaljnjo izgradnjo investicij, ki jih smatramo za najbolj 
utemeljene in najbolj potrebne, hkrati pa bodo odtegnjena določena sredstva s 
področij, na katerih bi bila prav tako nujna in potrebna. Odtegovanje teh sred- 
stev z drugih področij bi namreč imelo že po krajšem času vrsto negativnih po- 
sledic, ki bi se odražale v neskladnem razvoju gospodarstva in v stagniranju 
znatnega dela predvsem predelovalne in ostale lahke industrije ter tako imeno- 
vanih terciarnih dejavnosti. 

Prav tako pa je to vprašanje tesno in življenjsko povezano z nadaljnjim 
utrjevanjem kreditnega in bančnega mehanizma in z učinkovitim vključevanjem 
v sistem kreditiranja investicij, pri čemer je temeljni namen v tem, da se 
fiskalne in administrativne oblike zajemanja akumulacije zamenjajo z bolj 
prožnimi oblikami prelivanja in usmerjanjem investicijskih sredstev preko kre- 
ditnega in bančnega mehanizma. 

V tej zvezi se pred gospodarsko banko in pred komunalnimi bankami po- 
javlja neodložljiva naloga, da vsak čas in pravočasno izpolnjujejo vse obveznosti, 
ki izvirajo iz zbranih depozitov z roki. Kakršnokoli kršenje teh obveznosti ali 
pa odlaganje njihove izpolnitve bi lahko imelo zelo dalekosežne posledice ter 
bi za daljšo dobo zopet zavrlo ugodno začeti razvoj investicijskega varčevanja 
in s tem tudi krepitev kreditnega in bančnega mehanizma v sistemu kreditiranja 
investicij. Zato se nam v tej zvezi neogibno pojavlja vprašanje, če ne bi bilo 
smotrneje, da se pri reševanju problemov, kjer bodo sedaj premostitveno anga- 
žirana bančna sredstva, močneje angažirajo sredstva vseh družbenih investicij- 
skih skladov, ker kvaliteta teh sredstev v sedanjem razdobju neprimerno bolj 
ustreza dolgoročnemu značaju navedenih investicijskih naložb. 
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V nadaljnji investicijski politiki pa se pojavlja tudi imperativ zoževanja 
investicij, zlasti takih, za katere niso vnaprej zagotovljena ustrezna finančna 
sredstva. To namreč predstavlja prav tako enega temeljnih pogojev, ki naj zago- 
tovijo prehod na bolj ali manj normalne pogoje delovanja kreditnega in banč- 
nega mehanizma. Utrjevanje investicijskega varčevanja naj bi bilo v bodoče 
deležno močnejše podpore vseh družbenih činitelj ev, seveda pa bo v tej zvezi 
treba ustvariti ugodnejše pogoje za gospodarstvo, zato bo potrebno pospešiti 
prizadevanja, da se v sistemu delitve dohodka še bolj dosledno uveljavljajo 
principi, po katerih naj bi pretežni del akumulacije ostal gospodarskim orga- 
nizacijam, ki to akumulacijo ustvarjajo in ki naj tudi nosijo odgovornost za 
nadaljnje investicijske odločitve. Ob taki spremembi pa bo tudi investicijsko 
varčevanje bolj stimulativno in podani boljši pogoji za prelivanje akumuliranih 
sredstev preko bančnega in kreditnega mehanizma. 

Ob teh problemih se nam pojavlja tudi vrsta vprašanj v organizaciji komu- 
nalnih bank. V spremenjenih pogojih so namreč nekatere organizacijske oblike 
že postale ovira za nadaljnji razvoj komunalnih bank v smeri poslovnih in 
samostojnih organizacij. To velja zlasti glede obstoja številnih nosilcev inve- 
sticijskih odločitev, pri čemer mislim predvsem na številne kreditne odbore, 
ustanovljene po teritorialnem principu. V takšnih organizacijskih oblikah je 
ne samo oteženo izvajanje enotne politike kreditiranja, temveč predstavlja ta 
oblika sredstvo, preko katerega se še nadalje vnašajo različni neekonomski vplivi 
v delovanje komunalnih bank. Zato bo treba nadalje izpolnjevati notranjo 
organizacijo komunalnih bank v tej smeri, da bodo samostojneje odločale o 
vseh pomembnejših zadevah iz njihove pristojnosti, prav tako pa izpolnile 
naloge, ki jih prevzemajo na področju zagotavljanja sredstev za najnujnejše 
investicijske objekte. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Ivo Sever, pred- 
stavnik Splošne gospodarske banke SR Slovenije. 

Ivo Sever: Tovarišice in tovariši poslanci! Težišče letnega poročila 
Splošne gospodarske banke, ki je predmet današnje razprave, je nedvomno na 
problemih investicijskega kreditiranja. To je povsem razumljivo, saj je investi- 
cijsko kreditiranje postalo osnovna dejavnost banke po uveljavitvi smernic 
splošne kreditne politike leta 1963. Zato bi želel ponovno opozoriti na pogoje, 
v katerih je banka poslovala v letu 1963 in osvetliti problematiko kreditiranja 
investicij, ki terja v letu 1964 in v nadaljnjih letih korenite rešitve. 

Ni slučaj, da se je večina najtežjih problemov kreditiranja investicij 
skoncentrirala in zgostila prav pri Splošni gospodarski banki SRS, to je na 
nivoju republike, temveč je to logična posledica zakonodaje in iz nje izhajajoče 
vloge in položaja Splošne gospodarske banke. Zato bi želel poudariti takoj na 
začetku, da so določeni problemi, ki se kažejo na površini kot problemi Splošne 
gospodarske banke, dejansko problemi celotnega slovenskega gospodarstva, da 
so to problemi delovanja kreditno bančnega mehanizma in ne nazadnje pro- 
blemi nedograjenosti našega gospodarskega sistema. 

Kakšen je položaj Gospodarske banke? Zvezne, to je specializirane banke, 
z izjemo Jugobanke, ne urejajo več svojega kreditnega poslovanja neposredno 
z investitorji, temveč preko republiških bank. V odnosu do zveznih bank je 
za področje Slovenije nosilec kredita Splošna gospodarska banka, katere ob- 
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veznost ni samo pravočasno odplačati prejeti kredit, temveč tudi zagotoviti 
delež decentraliziranih sredstev, ki je pogoj za kredit specializirane banke. 
Splošna gospodarska banka je postala tako investicijska banka Slovenije za 
vse tiste investicije, pri katerih so udeležene zvezne banke z delom dinarskih 
sredstev bodisi samo z garancijo za inozemski kredit. Vsa obsežnost in pa ostrina 
takega položaja Splošne gospodarske banke SRS je prišla do izraza z gospo- 
darskimi ukrepi na začetku leta 1963, zaobseženimi v zakonu o ureditvi nekaterih 
obveznosti splošnega investicijskega sklada in v odloku o višini udeležbe kre- 
ditov, ki jih dodeljuje splošni investicijski sklad. Na temelju citiranega zakona 
so bile v letu 1963 prenesene obveznosti, ki jih je sprejel splošni investicijski 
sklad praktično do sredine leta 1962, na Splošno gospodarsko banko v znesku 
32,5 milijarde dinarjev; z upoštevanjem podražitev, kakor so ugotovljene v 
začetku leta 1964, pa se prenesena obveznost poveča za nadaljnjih 16 milijard 
dinarjev. 

Neuravnovešena energetska bilanca Slovenije, izražena v občutnem pri- 
manjkljaju električne energije in problemi v prometu so narekovali pristop 
k novim investicijam, pri katerih je po odloku o višini udeležb kreditov iz 
zveznih sredstev dolžna sodelovati Splošna gospodarska banka s sredstvi v 
višini nadaljnjih 47 milijard dinarjev. Ugotoviti je potrebno, da decentralizaciji 
obveznosti niso sledile logične in nujne nadaljnje spremembe v delitvi dohodka 
v korist neposrednih proizvajalcev, niti ni bila izvršena uskladitev delovanja 
bančnega in kreditnega mehanizma z novimi pogoji. Tako je osnovni problem 
banke v letu 1963 in 1964 kako zagotoviti sredstva za dokončanje začetih ob- 
jektov in gradnje nekaterih novih investicij na področju energetike in prometa. 
V ta namen potrebna sredstva v višini preko 100 milijard dinarjev je potrebno 
zagotoviti v obdobju štirih let iz bančnih sredstev, Nerealno bi bilo namreč 
kakorkoli računati na bistveno povečanje investicijskih sredstev, ki izvirajo 
iz družbenih dajatev gospodarskih organizacij. Poleg tega je ta vir sredstev 
tisti, iz katerega se pokrivajo investicijske potrebe v manj akumulativnih go- 
spodarskih področjih. 

Splošna gospodarska banka se je od vsega začetka zavedala teže naloge, ki 
jo je morala prevzeti in začela s široko akcijo združevanja sredstev. Hkrati je 
opozarjala tudi komunalne banke, ki so prav tako združevale sredstva, na 
potrebo usklajevanja investicijske potrošnje. Ugotoviti je pač treba, da v tem 
pogledu niso bili doseženi najboljši rezultati. Zato se je Splošna gospodarska 
banka v začetku leta 1964 dogovorila s komunalnimi bankami, da bo pri indu- 
strijskih gospodarskih organizacijah združevala prosta investicijska sredstva 
in da bo nove kredite odobravala industriji na osnovi kreditnih zahtevkov 
komunalnih bank. Komunalne banke so se zavzele pomagati Splošni gospodarski 
banki, predvsem z vodenjem take kreditne politike, ki bi podjetja navajala 
k varčevanju z investicijskimi sredstvi in preprečevala investicije, za katere 
sredstva niso zagotovljena. 

Skladno z dogovorom je Splošna gospodarska banka SRS poskušala ugo- 
toviti predvsem možnosti in pripravljenost gospodarskih organizacij za zdru- 
ževanje sredstev. Rezultati pa niso preveč ohrabrujoči. V teku februarja in 
marca tega leta so predstavniki Splošne gospodarske banke SRS obiskali 360 
industrijskih gospodarskih organizacij in ugotovili naslednje: Obiskane gospo- 
darske organizacije imajo skupno 13,5 milijarde dinarjev resnično prostih inve- 
sticijskih sredstev. Samo 50 gospodarskih organizacij je pripravljeno oročiti 
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pri Splošni gospodarski banki skupno 1,5 milijarde dinarjev, dočim bo 253 go- 
spodarskih organizacij uporabilo svoje sklade za lastne investicije, katerih ce- 
loten obseg znaša okrog 76,5 milijarde dinarjev. Gospodarske organizacije torej 
izvajajo ali pa na novo začenjajo investicije, ki znašajo šestkratno letno vsoto 
prostih investicijskih sredstev. Odločitve o teh investicijah so bile sprejete brez 
sodelovanja katerekoli banke. 

Doseženi rezultati in navedbe, kakor sem jih pravkar podal, gotovo ne 
zadovoljujejo. Komunalne banke se v prizadevanje Splošne gospodarske banke 
SRS niso kdove kako aktivno vključile s politiko, da bi podjetja navajala na 
investicijsko varčevanje. Zato je Splošna gospodarska banka, da bi zagotovila 
kreditiranje temeljnih investicij v letu 1964 in v naslednjih letih, predlagala 
komunalnim bankam, naj sodelujejo v kreditiranju investicij z deležem, ki od- 
raža ekonomsko moč in s tem finančni potencial področja, ki ga zajemajo 
posamezne komunalne banke. Zadevni predelog je izdelala Splošna gospodarska 
banka za vseh 14 komunalnih bank, predlagala osnutek kreditne pogodbe, ki 
konkretno določa obveznosti glede višine kredita, letnih tranš, obrestne mere, 
pogoje vračanja in seveda, kar je najvažneje, taksativno našteva objekte, za 
katere se kredit komunalne banke sme in more uporabiti. Ta predlog kreditne 
pogodbe je trenutno v razpravi pri komunalnih bankah. Vsako nadaljnje kredi- 
tiranje investicij pri Splošni gospodarski banki je tedaj pogojeno z zadržanjem 
komunalnih bank in njihovih upravnih odborov. 

Pogoji kredita za gospodarsko banko niso ugodni in bodo povzročili vrsto 
novih vprašanj. Ni še na primer razčiščeno vprašanje, kako zagotoviti vračanje 
kreditov komunalnim bankam v roku, o katerem je govornik pred menoj 
razpravljal, ko bodo investitorji vrnili naši banki isti kredit v roku 20 pa tudi 
30 let. Kljub temu pa Splošna gospodarska banka smatra, da je predloženi način 
kreditiranja važnejših investicij edino mogoč način, ki po objektivnih kriterijih 
porazdeljuje bremena na celotno gospodarstvo Slovenije. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Franc Zaviršek. 

Franc Zaviršek: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s poročilom 
Splošne gospodarske banke in združenja komunalnih bank bi navedel nekaj 
važnejših problemov, katere je obravnaval na svojih sejah začasni odbor Gospo- 
darskega zbora. 

Obe poročili je poleg našega odbora obravnavalo tudi nekaj odborov drugih 
zborov. Tako je imel naš začasni odbor na razpolago posebno poročilo odbora 
za družbeno nadzorstvo, katerega člani so obiskali nekatere komunalne banke 
na območju republike Slovenije. Po obravnavi obeh poročil je imel začasni 
odbor skupno sejo z odborom za družbeno nadzorstvo Skupščine in odborom 
Republiškega zbora za družbeni plan in finance. Na skupni seji smo uskladili 
osnutek stališč in zaključkov. 

Naš začasni odbor je pri obravnavi poročil ugotovil, da zajemajo poročila 
važno problematiko našega gospodarstva, ki je odločilnega pomena za njegov 
nadaljnji razvoj. Čeprav se obe poročili nanašata na leto 1963, obravnavata tudi 
naloge v letu 1964. Pri tem je treba upoštevati, da je Splošna gospodarska 
banka samostojna republiška banka, dočim je združenje komunalnih bank le 
strokovna organizacija komunalnih bank v Sloveniji, ki ne opravlja opera- 
tivnih bančnih poslov, temveč le spremlja in proučuje kreditno monetarno 
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gibanje, pomaga komunalnim bankam pri izvajanju njihovih nalog ter sode- 
luje z upravnimi in drugimi organi. Zato zajema poročilo združenja komunalnih 
bank problematiko vseh komunalnih bank v Sloveniji. 

V letu 1963 je ob uveljavljanju kreditnega in bančnega mehanizma in ob 
težnji za deetatizacijo funkcij raznih oblastnih organov prišlo do močne po- 
slovnosti bank. Ta poslovnost je prišla močno do izraza na področju kratko- 
ročnega kreditiranja, saj so banke zagotovile gospodarskim organizacijam v 
glavnem zadostna sredstva za proizvodnjo in blagovni promet. Upoštevaje razne 
težave v pogledu kratkoročnega kreditiranja moramo dejavnost poslovnih bank 
vsekakor pozitivno oceniti. Še do večje poslovnosti je prišlo pri dolgoročnem 
kreditiranju, kjer sta dva samostojna in enakopravna partnerja, banka in 
gospodarska organizacija, sklepala pogodbe o medsebojnih poslih. Poslovnost 
na tem področju so vsekakor pospešili zunanji vplivi, med katerimi je naj- 
važnejši decentralizacija sredstev splošnega investicijskega sklada in konec leta 
1963 tudi ukinitev republiškega investicijskega sklada, ki je sprožila podoben 
proces tudi pri lokalnih investicijskih skladih. Tako stanje je sprožilo najprej 
akcijo Splošne gospodarske banke za vpisovanje obveznic in zbiranje depozitov, 
pozneje pa so k temu pristopile še komunalne banke z oročevanje sredstev 
gospodarskih organizacij in lokalnih skladov. Sedanje stanje našega gospo- 
darstva zahteva tako bančno organizacijo, ki bo s svojo poslovnostjo sposobna 
slediti problematiki gospodarstva in jo tudi reševati tako s kratkoročnimi kot 
tudi z dolgoročnimi krediti. 

Naš začasni odbor je od te problematike, kakor vidite iz poročila, obrav- 
naval med drugim predvsem naslednje probleme: kreditiranje obratnih sredstev, 
dolgoročno kreditiranje, organizacijo in mrežo komunalnih bank, vlogo bančnih 
kolektivov in devizno poslovanje. 

Pri kreditiranju obratnih sredstev so morale banke v letu 1963 upoštevati 
predpise odloka o izvajanju kreditne politike v letu 1963. Namen tega odloka 
je bil čimbolj omejiti investicijsko potrošnjo in preprečiti, da se kratkoročna 
sredstva prelivajo v investicije. Pri tem je važno določilo, da smejo gospodarske 
organizacije porabiti od sredstev svojega poslovnega sklada za investicije v 
osnovna sredstva le tisti del, ki presega minimalni znesek obratnih sredstev 
v tem skladu. Gospodarske organizacije torej ne morejo uporabljati za inve- 
sticije v osnovna sredstva svoja trajna obratna sredstva. Po navedenem odloku 
lahko banke kreditirajo obratna sredstva le za blagovni promet, za zaloge in 
določene posle, ne morejo pa s temi krediti dajati trajnih obratnih sredstev. 
Obe poročili navajata višino sredstev, ki so jih banke odobrile v ta namen. 

Pri izvajanju tega odloka so morale komunalne banke preoblikovati v 
trajno obratna sredstva precejšnje kredite, ki so služili gospodarskim organi- 
zacijam kot občasna obratna sredstva in sicer v višini 58 milijard. Ta ukrep 
predstavlja omejitev investicijske potrošnje za znesek 58 milijard za razdobje 
10 let, saj morajo gospodarske organizacije kriti letno iz čistega dohodka 5 mi- 
lijard in 800 milijonov. 

Poleg problema trajnih obratnih sredstev je obravnava poročil opozorila 
na problem kreditov za prodajo blaga, avansov pri uvozu blaga, podaljševanju 
zapadlih krditov na neidoče zaloge, preinvestiranja in drugo. Za kreditiranje 
obratnih sredstev je važno, da velja podoben odlok z manjšimi spremembami 
tudi v letu 1964. 
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Z vidika celote je ukrep omejevanja investicij potreben, kako pa prizadene 
nekatere gospodarske organizacije, vidimo to iz primera železarne Jesenice, ki 
bo morala v letu 1964 odplačati okoli 4 milijarde občasnih obratnih sredstev 
ali pa jih preoblikovati v posojilo za trajna obratna sredstva za dobo 10 let, 
pri čemer bo znašala letna anuiteta 400 milijonov. V razpravi je bilo navedeno, 
da je železarna dosegla v letu 1963 le nizka sredstva za sklade, kar je tembolj 
pereče, če upoštevamo, da je železarna v rekonstrukciji. Zaradi takega stanja 
je bilo v razpravi odbora predlagano, da bi komunalne banke opozorile gospo- 
darske organizacije na vse možnosti, ki obstajajo za prilagajanje starih kreditov 
novim oblikam kreditiranja in bi preoblikovale v posojila za trajna obratna 
sredstva le tiste občasne kredite, katere ni mogoče spremeniti v nove kratko- 
ročne kredite. Poleg tega je bil odbor mnenja, da je rok za odplačilo kreditov 
za trajna obratna sredstva za dobo 10 let prekratek in bi ga bilo treba podaljšati. 

Precejšen problem v našem gospodarstvu je kreditiranje investicij. Temu 
vprašanju posvečata obe bančni poročili največjo pozornost glede na važnost 
izvajanja kreditnih ukrepov za razvoj našega gospodarstva. Da ne bi ponavljal 
obširnih ugotovitev, bi v kratkem navedel le najvažnejše potrebe po investi- 
cijskih sredstvih na eni strani, na drugi strani pa sredstva, s katerimi raz- 
polagamo. 

Bistveno spremembo je pri investicijskih sredstvih v 1963. letu povzročila 
decentralizacija sredstev splošnega investicijskega sklada, ki je decentralizirala 
samo obveznosti tega sklada, ne pa tudi njegovih sredstev. 

V industriji je izrabljenost osnovnih sredstev zelo visoka, saj znašajo 
odpisi osnovnih sredstev od 55 do 60 ®/o od nabavne vrednosti. Poleg tega 
je treba izvršiti več rekonstrukcij in zgraditi nekatere važne industrijske ob- 
jekte, zlasti na področju črne in barvne metalurgije, elektroindustrije, kemične 
indutrije, kovinske in lesne industrije. Precejšnja sredstva zahtevajo ukrepi 
za povečanje izvoza in izgradnja turističnih objektov, ki naj povečajo razvoj 
inozemskega turizma. Znatne so nadalje potrebe v gospodarskih organizacijah 
terciarne dejavnosti, v komunalnem gospodarstvu, družbenih službah, za gradnjo 
stanovanj, v šolstvu, zdravstvu in socialnem skrbstvu. Te investicije so močno 
povezane z družbenim standardom našega človeka ter jih je treba nujno reševati 
v skladu z razvojem vsega gospodarstva in s težnjami po izboljšanju življenj- 
skega standarda. 

Za pokritje teh potreb lahko računamo predvsem na sredstva gospodarskih 
organizacij in drugih uporabnikov družbenega premoženja, na sredstva druž- 
benih investicijskih skladov in na bančna sredstva. 

V letu 1963 so pristopile k zbiranju sredstev gospodarskih organizacij 
komunalne banke in splošna gospodarska banka. Tako je zbrala splošna gospo- 
darska banka 15,4 milijarde, komunalne banke pa 14,1 milijarde, skupno torej 
29,5 milijarde dinarjev. Splošna gospodarska banka je zbirala sredstva v obliki 
obveznic, komunalne banke pa so sredstva oročevala. 

Pri zbiranju teh sredstev se je pokazalo, da imajo gospodarske organizacije 
velike potrebe in želje po investiranju, zaradi česar je prišlo zlasti pri komu- 
nalnih bankah do tako imenovanih »daj-dam« depozitov, saj so bila oročena 
sredstva večinoma pogojena s takojšnjo odobritvijo investicijskega posojila. 

Z oročevanjem pri komunalnih bankah seveda ni prišlo do učinkovitega 
omejevanja investicij na široki fronti. Vsekakor pa je tako zbiranje sredstev 
dalo možnost za koncentracijo sredstev. Gospodarske organizacije se vsekakor 
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nerade odločajo za varčevanje z investicijskimi sredstvi bodisi v obliki obveznic 
ali oročevanja zaradi nestimulativnih instrumentov pri delitvi dohodka, ki se 
večkrat menjajo, zaradi raznih blokacij in zaradi inflacijskih teženj. Vsi ti 
elementi preprečujejo dolgoročno varčevanje investicijskih sredstev ter po- 
vzročajo težnjo po njihovi takojšnji porabi. Taka gledanja preprečujejo načrt- 
nejše investicije ter večkrat širijo fronto investicij. Tako izsiljene investicije 
ostanejo zaradi premajhnih sredstev večinoma nedovršene ter zato pritiskajo z 
novimi investicijskimi zahtevki. Niso redki primeri, da investitorji postavljajo 
kreditno-bančni mehanizem pred gotova dejstva. Vsekakor bo treba podvzeti 
vse možne ukrepe za smotrnejše vlaganje investicijskih sedrstev in za investi- 
cijsko varčevanje, ki mora v znatni meri nadomestiti miselnost po takojšnji 
potrošnji vseh sredstev. 

Naslednji vir investicijskih sredstev so lokalni in republiški investicijski 
sklad. Ta sredstva so: okrajni in občinski investicijski skladi 63 milijard, re- 
publiški investicijski sklad 38,6 milijarde, skupno torej 101,6 milijarde. Upo- 
števati je treba, da je to le kumulativni podatek vsega dosedanjega priliva, 
dočim znašajo razpoložljiva sredstva za investicije: okrajni in občinski investi- 
cijski skladi skupaj okoli 9 milijard, republiški investicijski sklad pa okoli 
12 milijard, skupno torej vsi skladi 21 milijard. To so pomembna sredstva, ki 
pa imajo v sebi negativni element razdrobljenosti. Vsekakor pa so to zelo 
kvalitetna sredstva, ki imajo dolgoročni značaj in so zato sposobna za dolgo- 
ročna nalaganja. 

V razpravi o lokalnih investicijskih skladih je bila zlasti poudarjena raz- 
drobljenost lokalnih investicijskih skladov ter dejstvo, da je potrošnja pod- 
vržena raznim lokalnim vplivom. Zaradi tega bi bilo treba odpraviti lokalne 
investicijske sklade in njihovo upravljanje prenesti na komunalne banke, 
"podobno, kot je republika prenesla te posle na Splošno gospodarsko banko. 
Nekaj lokalnih organov je sklep o tem že sprejelo, vendar je nujno, da izvršijo 
ta prenos še ostali. 

Bančna sredstva za kreditiranje investicij so znašala konec 1963. leta 
43 milijard. V tem znesku so najbolj zastopane obveznice in oročena sredstva 
v višini 29,5 milijarde, ki so jih zbrale komunalne banke in splošna gospodarska 
banka. Glede zbiranja sredstev je bila aktivnost bank zelo močna ter pomenijo 
zbrana sredstva v letu 1963 vsekakor uspeh, zlasti če upoštevamo, da se je 
v letu 1963 prvič pričelo s to akcijo in so komunalne banke pričele z zbiranjem 
sredstev šele v septembru. Zbrana sredstva imajo pozitiven značaj v precejš- 
njem potencialu teh sredstev, negativnega pa kot sem že prej omenil, v 
njihovi kratkoročnosti in v sistemu »daj-dam« depozitov in v kvaliteti teh 
sredstev, ker večinoma niso dolgoročna in jih morajo banke nalagati le na 
krajše roke. 

Med bančnimi sredstvi so- važna postavka hranilne vloge, ki jih poslovne 
banke deloma, to je v višini 20 %, lahko uporabijo za investicijske kredite. 
Poleg tega pomenijo hranilne vloge važen element v odnosu kupnih in bla- 
govnih fondov, saj v Sloveniji presegajo potrošniške kredite, kolikor upo- 
števamo tudi vloge pri poštah. Zato je odbor menil, da je treba hranilnemu 
varčevanju tudi v bodoče posvetiti vso skrb. 

Kolikor primerjamo razpoložljiva investicijska sredstva s potrebami 
našega gospodarstva, lahko ugotovimo, da bodo v letu 1964 potrebna znatna 
sredstva za kritje potreb od ključnih do lokalnih investicij oziroma investicij 
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družbenega standarda. Splošna gospodarska banka bi potrebovala sama za 
kritje svojih obveznosti nadaljnjih 20 milijard, podobno pa je stanje tudi pri 
komunalnih bankah za kritje drugih potreb. V tem pogledu sprememba instru- 
mentov pri delitvi dohodka v letu 1964 ni prinesla posebnih vplivov. Ukinjen 
je bil sicer izredni prispevek od dohodka, kar bo imelo odraz dejansko šele 
v letu 1965, nekoliko so spremenjene tudi amortizacijske stopnje, nasprotno 
pa so povišane carine in uvedeni prispevki za Skopje. To stanje bo vsekakor 
na eni strani zahtevalo močno akcijo zbiranja sredstev poslovnih bank, na 
drugi strani pa usklajeno politiko razporejanja oziroma odobravanja teh 
sredstev. To je vsekakor osrednji problem, pri katerem bo potrebno znatno 
sodelovanje in usklajevanje odnosov med poslovnimi bankami. Uskladiti bo 
treba sredstva za ključne objekte, kakor tudi razne nujne lokalne potrebe. 
Temu problemu posvečata obe bančni poročili precej obravnave, zato je bilo 
tudi o tem vprašanju v našem začasnem odboru največ razprave. 

Pri vprašanju organizacije in mreže komunalnih bank je bil začasni odbor 
mnenja, da sedanje stanje ne ustreza pogojem za smotrno izvajanje investi- 
cijske politike. Kljub temu, da imamo le 14 komunalnih bank, razpolaga z 
investicijskimi sredstvi 47 upravnih oziroma kreditnih odborov. Zelo različen 
je tudi obseg posameznih bank, saj so konec 1963. leta poslovale 3 banke za 
območje ene občine, ostale pa so zajemale območje 2 do 15 občin. Odbor je 
bil mnenja, da je treba sedanjo organizacijo komunalnih bank proučiti, njihovo 
število zmanjšati, ustanavljati le specializirane podružnice 2 določenimi po- 
oblastili in tako skrčiti število mest, kjer se sredstva delijo. S tem bomo omo- 
gočili bolj smotrno uporabo sredstev in okrepili vrednost dinarja. 

Glede vloge kolektivov je bil odbor mnenja, da jim je treba dati vse pri- 
stojnosti, ki jim gredo po ustavi in povečati število članov kolektivov v upravnih 
odborih, kjer sta sedaj zastopana le po dva člana. 

Glede deviznega poslovanaja je odbor podprl Splošno gospodarsko banko 
v prizadevanju, da dobi pooblastila, kot jih imajo zvezne specializirane banke. 
Določene devizne posle pa naj bi opravljale tudi komunalne banke. 

Tovarišice in tovariši! V kratkem sem navedel nekaj problemov iz obeh 
poročil poslovnih bank in iz poročila našega začasnega odbora z željo, da 
Gospodarski zbor kritično oceni naša stališča in sprejme končne zaključke. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v 
zvezi s to razpravo in s poročili, ki so bila dana temu zboru, iznesem nekaj 
misli in pripomb, ki naj bi jih upoštevali, ko bomo določali stališča. 

H gradivu, ki so ga obravnavali odbori, ne bi imel pripomb. Diskusije, ki 
so bile na sejah odborov, so približno iste kot ugotovitve, ki jih je imel k tem 
poročilom Izvršni svet. Vendar bi imel nekaj pripomb glede tretiranja ali če 
hočete tudi formalnega imenovanja tako imenovanih republiških investicij, o 
katerih je bilo tu govora. 

V poročilu komunalnih bank je bilo celo govora, da so to investicije gospo- 
darske banke. Mislim, da bi taki nazivi, če bi jih hoteli kot take sprejeti, bili 
popolnoma napačni. Ne gre za nobene republiške investicije in tudi ne za 
investicije gospodarske banke. Svoječasno smo razpravljali o programu teh 
investicij, z njimi se je strinjala tudi Skupščina, vendar pa je treba vsako 
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investicijo posebej obravnavati po kriterijih, o katerih je bilo tu govora. 
Predvsem ne gre za to, da bi te investicije bile izvzete od ostalih investicij, 
da imamo komunalne ali ne vem kakšne investicije, ali pa investicije posa- 
meznih gospodarskih organizacij. To se v praksi skuša tako tudi obravnavati, 
ali pa se je vsaj doslej skušalo izvajati in so nekatere komune in tudi komu- 
nalne banke ali ne vem kdo smatrali, da bi za »višje« investicije skrbeli v zvezi 
ali pa eventualno v republiki, vsa druga sredstva pa so skušali hitro uporabiti 
v druge namene. Mislim, da bi to vodilo k nadaljnji centralizaciji, in pred- 
stavljajo argument za tiste, ki se bojijo, da bi decentralizacija lahko negativno 
vplivala in ki smatrajo, da bi bilo treba z instrumenti ali s kakršnimkoli 
novim sistemom vzpostavili stanje, kakršnega smo že dolgo želeli odpraviti. 

V zvezi s tem je toliko bolj potrebno, da prav pri taki decentralizaciji, pri 
takem svobodnem odločanju najdemo skupen jezik, da bi vendarle po- 
skrbeli za najvažnejše objekte, ki pa ne morejo biti investicije bodisi enega 
samega komunalnega področja in morda tudi ne nekoliko širšega območja, 
npr. okraja ali bazena, kot pri nas to imenujemo. Treba je, da se dogovarjajo 
komune ali komunalke z gospodarsko banko, kot že obstaja primer sporazuma 
med ljubljanskimi komunalkami in gospodarsko banko. 

Ko je tovariš Tesovnik govoril o vprašanju izgrajevanja Velenja, je med 
mnogimi rezultati, ki jih bo ta investicija imela, navedel tudi ugotovitev, da 
»ozračje ne bo več zastrupljeno«, Ozračje je bilo nekoliko zastrupljeno tudi 
v zvezi z investicijami, ki jih predstavlja začetek izgradnje energokombinata. 
Prav na celjskem območju še do predvčerajšnjim ni bilo rešeno ali so to komu- 
nalne investicije ali ne, ali je klavnica v Celju komunalni objekt, poleg šent- 
jurške, in če je to tudi Cinkarna in velenjski kombinat in še marsikaj, kar 
predstavlja približno 50 milijard, za kar je dano tudi primerno inozemsko 
posojilo itd. Mislim, da se je to zdaj razčistilo in princip, ki ga je Izvršni 
svet pri vsem tem ves čas zastopal, je, da ni nobenih investicij bodisi republiških 
ali drugih, če jih komune, ki naj bi pri njih sodelovale, ne smatrajo za svoje 
investicije. Obstajalo je celo mnenje, da naj bi pri vseh investicijah komunalke 
tudi formalno nastopale kot nosilci, razen pri tistih, za katere po dosedanjih 
predpisih to ni mogoče, ker so vezane z inozemskimi krediti in je treba v teh 
primerih pač nujno vključiti gospodarsko banko kot nosilca s tem, da se oba 
partnerja sporazumeta. Mislim, da naj gospodarska banka ne bo samo depozit 
komunalnih bank, temveč naj sodelovanje temelji na poslovni bazi. 

Strinjam se-tudi z ugotovitvami o obstoječih nasprotjih, o katerih je danes 
uvodoma govoril tovariš Rižnar. To so predvsem pojavi, ko neko gospodarsko 
podjetje prične z investicijo na bazi samofinanciranja, za katero pa nima pol- 
nega kritja in ne ve, kdaj bo lahko dovršena. Ce bomo šli po tej poti, bomo 
sigurno prišli v slepo ulico. Danes celo smatramo, da je investicijska potrošnja 
izredno velika in bi s tem v zvezi opozoril na sklepe zasedanja plenuma 
CK ZKJ in na posvetovanja, ki se vršijo te dni po posameznih področjih 
Slovenije. Vse ugotovitve namreč kažejo, da je verjetno teh investicij in sred- 
stev morda celo preveč, ker povzročajo disproporce, ki negativno vplivajo 
predvsem na razvoj osebne potrošnje, osebnih dohodkov, standarda itd. Vse 
to tudi ruši našo politiko cen, kar prihaja do izraza predvsem v gradbeništvu. 
Tu so zahteve po zvišanju cen največje, hkrati pa tudi najboj nerealne, ker 
računajo na 40 % povečanje, čeprav so vse analize dokazale, da bi bilo v 
najboljšem primeru opravičljivo le 6 fl/o zvišanje. 
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Ce pogledamo vse to, mislim, da se javlja tistih 20 milijard, ki bi jih bilo 
treba zbrati v Sloveniji, v čisto drugi luči. V gradivu, s katerim razpolagamo, 
je navedena številka 215 milijard dinarjev, kolikor so znašale lansko leto inve- 
sticije v Sloveniji in 40 milijard tako imenovanega investicijskega vzdrževanja, 
o katerem verjetno vi mnogo več veste kakor jaz. Lahko bi navedel nekaj zelo 
znanih slovenskih gospodarskih organizacij, ki so financirale neverjetne stvari, 
celo raznim svojim konkurentom zato, ker pač dinar v materialnih stroških ni 
enak dinarju iz čistega dohodka. To je sicer poseben problem, na katerega 
marsikaj vpliva, predvsem pa sedanji davčni sistem z davkom na dohodek, 
kar je tudi predmet raznih razprav, ki se prav sedaj vršijo tudi v zveznem 
merilu. 

Ce gledamo s tega stališča, mislim, da manjkajočih 20 milijard ne pred- 
stavlja posebnega problema. Smatram, da tudi nasprotja, o katerih je načel 
vprašanje tovariš Rižnar, niso nasprotja, temveč lahko kvečjemu potrjujejo 
ugotovitev, da bodo ta sredstva uporabljena tudi v korist standarda, kar 
prispeva na koncu tudi k razvoju terciarnih dejavnosti, ki so s to stvarjo 
neposredno povezane. Zato se vlaganja v višini teh 20 milijard ne morejo 
smatrati kot republiške ali ne vem kakšne druge investicije, temveč za inve- 
sticije, za katere naj bi bila zainteresirana predvsem tista območja, na katerih 
bodo te investicije vložene. Če Celje ni npr. zainteresirano za cinkarno, stoji 
tudi Izvršni svet na stališču, da se ne bo gradila, kjub temu, da so za to 
investicijo odobreni ugodni krediti. Enako je tudi z investicijami za sulfatko 
na mariborskem območju in še marsikaj drugega. 

Na kratko bi omenil še pojave v zvezi z naraščanjem cen in njegovim 
vplivom na standard, o čemer pripravlja Izvršni svet oziroma njegov gospodarski 
odbor posebno - analizo s posebnim ozirom na osnovno delitev narodnega do- 
hodka in s tem povezane disproporce. Pri bežnih analizah namreč lahko 
ugotavljamo, da je delež investicij v narodnem dohodku izredno naraščal od 
leta 1957 naprej in da se je hkrati zmanjševal delež sredstev za osebno in 
splošno potrošnjo. Mislim, da vam je znano, da znaša letos v januarju pove- 
čanje investicijske potrošnje v Jugoslaviji nasproti januarju lanskega leta 32 %. 
Taki proporci v delitvi narodnega dohodka kažejo, da smo v udeležbi investicij 
na čelu vsaj v primerjavi s kakimi dvajsetimi državami. Samo Japonska je še 
pred nami, vsi drugi, posebno pa naši sosedje, so približno na tretjini tega. 
Popolnoma razumljivo je torej, da se tak obseg investicij odraža na osebnem 
standardu. 

To so problemi, ki jih bomo posebej obdelali in o katerih bo lahko raz- 
pravljal tudi vaš zbor. Nanje opozarjam v zvezi s politiko, ki naj zagotovi 
osnovne investicije za naš nadaljnji razvoj. 

Iz predloženega poročila zveze komunalnih bank naj omenim samo podatek, 
ki navaja, da je 75 °/o vsega, kar je bilo investirano s strani komunalk, šlo v 
zidove. Ne trdim, da ni bilo to morda marsikje opravičeno, vendar kaže 
investiranje pri gospodarski banki boljše odnose t. j. manj investicij v zidove 
in več v modernizacijo, opreme. Že ob razpravi o referatu tovariša podpred- 
sednika Smoleta smo se vsi strinjali s potrebo po preorientaciji našega gospo- 
darstva, predvsem tudi industrije, v tem pogledu, da ne bi šli v ekstenzivnost 
širjenja industrijskega potenciala, temveč v njegovo intenziviranje, na večjo 
kvaliteto itd., kar naj bi z ene strani dvignilo produktivnost, paralelno s tem 
pa tudi osebne dohodke zaposlenih. Tu se postavlja cela vrsta preorientacij 
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nekaterih panog, ki primernih osebnih dohodkov v višini 25 000, o katerih 
običajno govorimo, ne morejo zagotoviti. Tu pa zadevamo na nerazumevanje 
ne samo v gospodarskih organizacijah, temveč tudi na nekaterih občinah in 
okrajih, ki hočejo vse potencirati, večkrat tudi z nepremišljenim financiranjem. 
Tak konkreten primer je v Medvodah, kjer gre za prekvalifikacijo slabo stoječe 
tekstilne industrije, ki bi imela možnost prehoda v kemično stroko, in tovarne 
»Aero« v Celju. Tu je končno problem preorientacije mariborske tekstilne 
industrije, kjer imamo danes primere, da osebni dohodek delavke znaša pov- 
prečno le 21 000 dinarjev, kar je lahko že političen problem. Iste stvari se 
pojavljajo že dalj časa tudi v Kranju itd. Tudi v tej smeri bo treba v bodoče 
investicije preanalizirati. 

Prosil bi predvsem, da pri stališčih, ki jih bomo zavzeli ali pa pri razpravah, 
ki se bodo še vršile po posameznih področjih, tak razvoj podprete in se izrečete 
za kvalitetnejšo strukturo investicij. V tem pogledu upoštevajte potrebe našega 
nadaljnjega gospodarskega razvoja, ki bo v bodoče odvisen od bolj uravnote- 
ženih proporcev pri osnovni delitvi narodnega dohodka. V tem smislu je 
treba razumeti tudi ukrepe, ki jih je včeraj sprejel Zvezni Izvršni svet in ki 
jih bomo morali prav tako urejati v republiški kompetenci, predvsem pa tudi 
na komunalnih nivojih. 

Predsednik Leopold Krese: Prijavljenih govornikov ni več. Ali želi 
še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 

Ugotavljam, da je tako razprava v odborih kot tudi današnja razprava 
v načelu sprejela osnovne intencije politike naših bank in smernic Izvršnega 
sveta v pogledu investiranja v osnovne objekte gospodarstva, ki hkrati pomenijo 
nadaljnjo rast slovenskega gospodarstva in prispevajo k urejevanju nekaterih 
nesorazmerij v našem gospodarstvu. Tak primer nesorazmerja je zaostajanje 
razvoja energetike, ki občutno zavira izkoriščanje obstoječih kapacitet naše 
industrije. So pa tudi upravičeni tisti pomisleki in mnenja, ki so bila izražena 
tako v razpravah na sejah odborov kakor tudi v današnji razpravi in je prav, 
da na njih opozarjamo, ne da bi zmanjševali pomena usmerjanja vseh sil v to, 
da se dejansko osnovni problemi s temi večjimi investicijami v maksimalni 
možni meri tudi rešijo. Pri tem pa gre tudi za to, da kljub vsemu v tem 
razdobju ne bi smeli zapostavljati nalog na področju skladne rasti družbenega 
standarda, med drugimi tudi z investicijami v terciarne dejavnosti, ki pred- 
stavljajo pogoj za izkoriščanje obstoječih in bodočih kapacitet, ki jih s temi 
dolgoročnimi investicijami ustvarjamo. Če tega ne bi imeli pred seboj pri 
usmerjanju in koncentraciji sredstev in če hkrati ne bi planirali v ta sklop 
tudi razvoja terciarnih dejavnosti, družbenih služb, preskrbe prebivalcev itd., 
potem bi se nam to nesorazmerje samo še povečevalo in bi še zmanjševalo pogoje 
za večjo produktivnost dela. Če ne bomo hkrati rešili vseh teh problemov, je 
veliko manj možnosti za hitrejši prehod k maksimalnemu izkoriščanju osnovnih 
sredstev. Od rešitve vprašanj kot so prehrana, zdravstvena in ostala varstvena 
zaščita, šolstvo, izobraževanje visoko strokovnega kadra itd., bo odvisno, da 
bomo lahko čimprej prešli na delo v dveh, treh izmenah, kar bo končno 
omogočilo tudi skrajšanje delovnega tedna. 

Taka stališča moramo podpirati in se boriti na vseh nivojih, kjer se o teh 
stvareh odloča. Zelo nevarna bi bila politika združevanja sredstev, ki bi upo- 
števala pri pretirani koncentraciji sredstev le enostransko usmeritev. 

8 
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Združevanje in koncentracija sredstev pa je možna in učinkovita po mojem 
mišljenju samo po normalni poslovni poti. V tej zvezi bo treba še marsikaj 
menjati, od predpisov o bančnem poslovanju do raznih drugih instrumentov, 
davčne politike in podobno do tega, da se odpravi pretirano nesorazmerje dvojne 
vrednosti dinarja, čeprav to v celoti ni izvedljivo. 

Razprava je že na začetku pokazala, da bo treba združevanje sredstev 
uresničevati le preko poslovnih interesov. Gre tudi za vprašanje zavesti gospo- 
darstvenikov in za jasen koncept tistih, ki odločajo o sredstvih, da vidijo 
perspektivo razvoja slovenskega gospodarstva, ki naj bazira predvsem na last- 
nem financiranju. Velik energokombinat in velika hidroelektrarna na katerem- 
koli območju pa pomeni enak doprinos in nudi možnost perspektive tudi za- 
ostalemu področju, npr. Metliki ali drugim krajem, ki konkretno s tisto hidro- 
centralo nimajo nobene neposredne zveze. 

Zato v prvi vrsti ne gre toliko za združevanje, kot dejansko za investicijsko 
sodelovanje in za enotno investicijsko odločanje. Mislim, da bi bilo treba v bo- 
doče voditi tako politiko, da ne združujemo sil takrat, ko je zadeva že perfek- 
tuirana, temveč že takrat, ko vršimo začetne priprave in analize, na podlagi 
katerih se lahko investitorji svobodno odločajo in odrejajo namembnost sredstev 
za objekte, od katerih imajo sami posredno ali neposredno največjo korist. 
To velja po mojem mišljenju tudi za občine. Le na ta način bomo lahko hitreje 
reševali skupno problematiko in ne bi deformirali politike decentralizacije. 
Dejansko gre tu za problem, ali se bo naša politika in naše gospodarstvo ob 
decentralizaciji, ob sproščenem gospodarjenju in v stalni borbi proti vtikanju 
administracije v gospodarjenje pokazalo zrelo in sposobno, da rešuje tudi velika 
vprašanja, ki pomenijo nadaljnjo rast in perspektivo slovenskega gospodarstva. 
To je brez dvoma odvisno tudi od vlaganja in nadaljnje izgradnje ekonomskega 
sistema in seveda od vseh subjektivnih sil, ki pri tem nastopajo. Pri tem seveda 
nikakor ne gre za ločitev lokalnih in republiških investicij, temveč za odločitve, 
kaj je za slovensko gospodarstvo nujno in perspektivno. 

Mislim, da je treba sprejeti sugestijo tovariša Rižnarja v tem pogledu, da 
se zaradi usklajevanja — tako v komunah, kakor na drugih nivojih — podvrže 
reviziji, kaj je od začetih stvari za perspektivo potrebno in s katerimi sredstvi 
razpolagamo. Nikakor ne smemo pri tem postavljati stvari tako kot nekateri 
hočejo, češ, ali naj se nekaterim objektom na račun enega ali drugega področja 
odrečemo ali ne. Ne gre za odrekanje. Če je ekonomsko ugotovljeno in dokazano, 
da je za razvoj slovenskega gospodarstva nujno zgraditi toliko hidrocentral, 
toliko obratov kemične., in elektroindustrije itd., se je treba-za to zavestno 
odločiti, in pri tem postaviti samo vprašanje, koliko v letošnjem in koliko v 
drugem letu, kaj se da izvršiti v petih, kaj v desetih letih in pod pogojem, 
da skladno rastejo tudi standard in terciarne dejavnosti, ki pomenijo standard 
in predstavljajo nujen ter neločljiv pogoj za izkoriščanje kapacitet, ki jih že 
imamo in tistih, ki jih bomo še v bodoče gradili. Zanemarjanje tega problema 
bi ravno pomenilo škodo in bi se vložen dinar danes še slabše rentiral, kot je to 
večkrat primer v današnji praksi. Pri tem ne bi ponavljal potrebe, da se je 
treba usmerjati predvsem tudi v izkoriščanje obstoječih kapacitet in tudi na 
preusmerjanje raznih dejavnosti, namesto da gradimo nove zidove ipd. Mislim 
pa, da bi morali pri razvoju terciarnih dejavnosti in družbenih služb, ki pome- 
nijo družbeni standard, glavno vlogo odigrati razni skladi, kakor tudi bančna 
sredstva na podlagi solidnih ekonomskih izračunov. 
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Mislim, da je. upravičena kritika in da kaže pri združevanju sredstev v 
celoti odpraviti vse administrativne in aktivistične metode. Zbiranje sredstev 
po principu »daj-dam«, kot je bila praksa v prejšnjem letu, samo povečuje 
fronto neracionalnih investicij. Tsiti, ki je več vložil, oziroma več oročil, je imel 
že v načelu prednost pri investiciji, pri tem pa zopet ni bilo odločilnega pomena 
ali je investicija racionalna in v skladu z našo osnovno politiko. Ce bi nada- 
ljevali s tako politiko, bi nas to lahko pripeljalo v še bolj kritično situacijo. 

Mislim, da bi bilo prav, da bi bila ta problematika predmet ene od naših 
bodočih sej, če že ne zbora, pa vsaj enega od naših odborov. 

Današnja razprava ni postavila nekih bistvenejših zahtev za spremembo 
stališč, ki so bila zboru predložena v sodelovanju z ostalimi odbori Republiškega 
zbora. Besedilo predloga stališč bom prečital, na koncu pa lahko še vsak da svoje 
pripombe ali dopolnitve. 

(Predsednik Leopold Krese prebere predlog stališč. — Glej priloge!) 
Pričenjam razpravo o teh stališčih. Kdo želi besedo? (K besedi se prijavi 

poslanec Riko Rižnar.) 

R i k* o Rižnar: Tovarišice in tovariši poslanci! Smatram, da je pred- 
sednik zbora tovariš Krese v svoji zaključni besedi preciziral nekatere stvari, 
s katerimi bi kazalo dopolniti predložena stališča tako, kot jih je predsednik 
zbora formuliral. Zato predlagam, da bi se v opoldanskem odmoru stališča 
ustrezno dopolnila. Predvsem predlagam, da bi se v stališčih upošteval predlog 
poslanca tovariša Melavca glede izdelave študije o investicijah in o naših mož- 
nostih, da bi se lahko pravilno odločili — v kaj lahko, oziroma v kaj bomo v 
Sloveniji investirali. 

V drugem odstavku 3. točke tudi predlagam dopolnitev glede pojma 
»oprema«, ki je ostal nepreciziran. Gre namreč za jasnejši poudarek za tisto 
opremo, ki bo zagotavljala večje izkoriščanje kapacitet in racionalnejšo pro- 
izvodnjo. 

Nadalje je razprava nakazala nerešeno vprašanje kreditov po predlogu 
osnutka pogodbe med komunalno banko in splošno gospodarsko banko. Zato naj 
bi tudi v stališčih zahtevali, da je to vprašanje ustrezno rešiti, da ne bi bila 
ogrožena likvidnost komunalnih bank in da ne bi prišle v položaj, ko bi njihova 
omejena finančna zmogljivost ogrožala normalni blagovni promet in normalno 
proizvodnjo. 

Na koncu 4. točke bi bilo treba tudi dostaviti, da bi zaradi zagotovitve nave- 
denih smotrov banke dajale kredite predvsem tistim delovnim organizacijam, 
ki so usmerjene v investicijsko varčevanje in seveda za naložbe, ki so druž- 
beno nujne, oziroma utemeljene v okviru programa, kot sem že v uvodu 
omenil. 

Nadalje bi bilo treba dati v stališčih večji poudarek življenjskemu stan- 
dardu in terciarnim dejavnostim in predelovalni industriji, da ne bi enostranske 
naložbe pričele ovirati tega področja, ki je, kot smo slišali, bistvenega pomena 
za nadaljnje večanje produktivnosti. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, potem predlagam, da bi se v opoldanskem odmoru sestal začasni odbor 

8» 
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za proučevanje bančnih poročil in pripravil dopolnitev stališč po predlogu tova- 
riša Rika Rižnarja, ki naj kot predlagatelj pri tem tudi sodeluje. 

S tem zaključujem dopoldanski del seje, ki se bo nadaljevala ob 16. uri, 
tako da bi danes sejo zaključili. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 16.25.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo s 3. točko dnevnega reda. 
Opravičujem zakasnitev zaradi pripravljanja dopolnitve predloženih stališč. 

Prosim tovariša Zavirška, da obrazloži oziroma prečita predlog za dopolnitev 
stališč. 

Franc Zaviršek: .Tovarišice in tovariši poslanci! Po sklepu zbora je 
naš začasni odbor glede na pripombe v dopoldanski razpravi ponovno pregledal 
besedilo predloga stališč in predlaga naslednje spremembe in dopolnitve: 

V 2. točki naj bi se dopolnil prvi stavek, tako da bi se glasil: »Preobli- 
kovanje občasnih kreditov v kredite novih kategorij v smislu odloka o izvajanju 
ukrepov splošne kreditne politike je pokazalo na problem pomanjkanja in odpla- 
čevanja trajnih obratnih sredstev v gospodarskih organizacijah.« Ostali del bese- 
dila 2. točke ostane nespremenjen. 

3. točka naj bi se spremenila tako, da bi se besedilo glasilo takole: 
»Investicijska potrošnja občutno prekoračuje možnosti, ki jih daje gospo- 

darstvo. To je eden od činiteljev, ki ogrožajo dvig življenjske ravni. Zato je 
potrebno izdelati študijo o možnostih in neodložljivosti posameznih investicij 
in pri tem upoštevati investicije v industrijo, kakor tudi tiste, ki so nujno po- 
trebne za življenjski standard. Poslovne banke naj s svojimi odločitvami o 
investicijskih naložbah sredstev, s katerimi samostojno razpolagajo, omejujejo 
in preprečujejo investicije, za katerih dokončanje niso zagotovljena sredstva. 
»Pristojni organi naj skrbijo za dosledno izvajanje predpisov, ki urejajo zava- 
rovanje pogodbenih obveznosti med uporabniki družbenega premoženja. Za 
čimprejšnjo aktivizacijo vlaganj v osnovna sredstva je odločilnega pomena, da 
v razmerju med naložbami v opremo in v gradnje čimbolj prevladujejo naložbe 
v opremo in to take, ki bodo zagotavljale večje in racionalnejše izkoriščanje 
kapacitet.« 

V 4. točki naj bi se na koncu črtala pika in dodalo besedilo: »za naložbe 
v družbeno nujno potrebne investicije.« 

V 5. točki se besedilo zadnjega stavka te točke preoblikuje in dopolni tako, 
da se glasi: 

»Pri tem pa se ne sme zanemarjati tudi investicij v terciarne dejavnosti, 
ki vplivajo na življenjsko raven, od katere je v veliki meri odvisna produk- 
tivnost in materialna spodbuda proizvajalcev.« 

7. točka: Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Potrebno je rešiti vprašanje vračanja kreditov komunalnim bankam s 

strani Splošne gospodarske banke, da ne bi bila ogrožena njihova likvidnost.« 
Namesto dosedanje 8. točke se vnese nova, in sicer: 
»Hranilniški službi je treba dati mesto in vlogo, ki ji pripada in zato naj 

se prouči dosedanje predpise, ki to službo urejajo. Ti predpisi morajo temeljiti 
na načelu, da je zbiranje hranilnih vlog in njihov plasma ekonomska funkcija 
in je ne gre administrativno omejevati.« 



8. seja 

Dosedanja 8. točka postane 9. točka, dosedanja 9. točka pa 10. točka. 
Novo besedilo 8. točke je po predlogu našega odbora treba vnesti predvsem 

glede na razpravo v zvezi s hranilniško službo, in sicer ne v pogledu povečanja 
števila mest, kjer se razpolaga s sredstvi, temveč da bi dobili več mest, kjer se 
sredstva zbirajo. Poleg tega imajo hranilne vloge važno funkcijo tudi v odnosih 
med kupnimi in blagovnimi fondi. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo v zvezi z zaključki? 
(Ne javi se nihče.) Je kakšna pripomba ali dopolnitev? (Ne javi se nihče.) Če ne, 
dajem na glasovanje predlagane zaključke s spremembami in dopolnitvami, ki 
so bile pravkar prečitane. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o poslovnem poročilu Gospodarske zbornice SR Slovenije za leto 1963. 

Tudi to poročilo je obravnaval začasni odbor za proučevanje poročil bank, 
zavarovalne skupnosti SRS in Gospodarske zbornice SRS in izdelal pismeno 
poročilo, za katerega predlagam, da se ne čita. Tudi pri tej točki zastopa Izvršni 
svet tovariš Rudi Čačinovič, kot predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije 
pa je navzoč podpredsednik inž. Miran Mejak. Ce se strinjate, da se poročilo 
odbora ne čita, potem prehajamo takoj na razpravo. — Besedo ima tovariš 
inž. Miran Mejak. 

Inž. Miran Mejak: Tovariši poslanci! Pregled enoletnega delovanja 
enotnih gospodarskih zbornic z vso aktualnostjo odpira pred nami vrsto vprašanj 
o položaju in vlogi poslovnega združevanja v našem gospodarstvu nasploh, 
posebno pa združevanja v zbornicah, kot edini še preostali obliki obveznega 
združevanja gospodarskih organizacij. Problematika združevanja v gospodarstvu 
postaja čedalje aktualnejša tudi zaradi tega, ker pogostoma ugotavljamo, da 
zaradi neprimerne prakse poslovno-tehničnega sodelovanja in z'druževanja v 
gospodarstvu ni mogoče uspešno reševati nekaterih pomembnih ekonomskih 
vprašanj. 

Razvoj sodobne proizvodnje zahteva uvedbo novih in modernejših organiza- 
cijskih oblik, koncentracijo proizvodnih zmogljivosti in kadrovsko močne skupne 
strokovne službe. Za slovensko gospodarstvo pa je nasprotno značilna velika 
razdrobljenost proizvodnih zmogljivosti. Opraviti imamo z velikim številom 
podjetij, katerih proizvodni programi med seboi niso racionalno usklajeni. 
Skoraj dnevno srečujemo težnje gospodarskih organizacij, da se razvijajo v 
avtarkičnem smislu, ne pa v smislu smotrne delitve dela s sorodnimi gospo- 
darskimi partnerji na podlagi specializacije proizvodnega programa in medse- 
bojnega poslovnega sodelovanja v proizvodnji in na tržišču. Iz takih avtarkičnih 
teženj izhajajoči investicijski programi so eden glavnih vzrokov za drage, vendar 
pa ekonomsko manj učinkovite investicije, ki so danes zelo aktualen problem. 
Zaradi takega gospodarskega razvoja opuščamo številne proizvodne možnosti, 
ki bi jih ob manjših investicijskih naložbah lahko prineslo smotrno poslovno 
sodelovanje v gospodarstvu. Domače tržišče, v še večji meri pa inozemsko, 
zahteva širši asortiment in kvalitetnejše blago v velikih količinah in po nizkih 
cenah. Številna manjša podjetja s svojo mnogostransko in maloserijsko pro- 
izvodnjo takim zahtevam ne morejo ustreči. Povsod tam, kjer je za doseganje 
optimalnih rezultatov poslovanja potrebna visoka stopnja organiziranosti pro- 
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izvodnje, še vedno zaostajamo v ekonomski produktivnosti dela in smo zato 
tudi na nižji ravni osebnega standarda zaposlenih. 

V takih podjetjih so slabo razvite razne strokovne službe, od razvojnih do 
kadrovskih, zaradi pomanjkljivega spoznavanja tržišča in zaradi nerazvite mreže 
komercialnih zastopstev pa se taka izolirana podjetja tudi težje uveljavljajo 
pri plasmaju blaga na domačem in inozemskem tržišču. 

Prepričani smo, da bi s tesnejšim medsebojnim poslovnim povezovanjem 
podjetij lahko odpravili navedene težave. 

V družbenem interesu je torej, da se s pomočjo pravilno pojmovanega po- 
slovnega sodelovanja odpro pota ekonomsko uspešnejši povečani proizvodnji. 
Razumljivo pa je, da se bodo kolektivi odločali za tak korak le tedaj, kadar 
bodo našli zanj ekonomsko opravičilo v neposrednem izboljšanju rezultatov 
svojega gospodarjenja. 

Ugotovitve o delnih neuspehih poslovnega združevanja in sodelovanja v 
zadnjem času nam dokazujejo, da se tega dejstva nismo vedno v zadostni meri 
zavedali. V praksi se še vedno pogosto izenačuje pojem poslovnega združevanja 
s pojmom fuzije, tj. s popolno spojitvijo dveh ali več podjetij. Pri tem pa gre za 
preprost seštevek poprej ločenih proizvodnih zmogljivosti, obenem z vsemi 
njihovimi lastnostmi neracionalnega in ekonomsko nerazvitega gospodarjenja. 
Popolna spojitev posameznih podjetij je lahko samo zadnja faza poslovnega 
združevanja, ki se lahko postopoma in logično pripravlja. Njen cilj mora biti 
'ustvaritev boljših pogojev poslovanja za vse partnerje, ne pa da je tempirana na 
izigravanje zakonskih predpisov, na prikrivanje poslovnih izgub in na omeje- 
vanje samoupravnih pravic kolektivov. 

Menimo, da bi obsežne materije o poslovnem združevanju sploh ne kazalo 
urejati z nekimi togimi zakonskimi predpisi, saj gre predvsem za konkretne 
medsebojne poslovne odnose, ki pa imajo toliko različnih inačic, da jih pravno 
lahko opredeli le pogodba. Zato naj bi splošen predpis določal le norme za zaščito 
pred monopolizmom, vse drugo pa je stvar pogodbene volje prizadetih kolek- 
tivov. S tem bi se izognili dosedanjim nejasnostim v pogledu zajemanja druž- 
bene akumulacije in formiranja lastnih skladov poslovnih združenj, prav tako 
pa tudi glede financiranja in najemanja kreditov ter glede oblik samouprav- 
ljanja v združenjih. Prav ti elementi pa so med glavnimi objektivnimi vzroki, 
da poslovno združevanje ne poteka tako, kot bi želeli. 

Od subjektivnih vzrokov moramo na prvem mestu omeniti pomanjkanje 
realne ocene ekonomskih in tehničnih pogojev za poslovno sodelovanje. Delno 
botruje temu pojavu že sam konservativizem v poslovna združenja vključenih 
podjetij, ki ne znajo ali nočejo spoznati in izkoristiti ekonomskih prednosti 
poslovanja. Primanjkuje zanesljivih ekonomskih analiz in točnih programov, 
na katerih bi bilo mogoče skleniti dolgoročne pogodbe. Programi so vse preveč 
formalni, ne pa poslovno interesantni za partnerje. Zato ostajajo ta združenja 
v glavnem le formalne tvorbe. 

Iz dosedanjih izkušenj, ki sem jih pravkar omenil, lahko zaključimo, da 
sleherna ekonomsko utemeljena integracija zahteva tako izoblikovan in uspo- 
sobljen samoupravni sistem, v katerem je mogoče razviti posluh za aktualni 
tehnični napredek proizvodnje in težnje po ustvarjanju boljših rezultatov gospo- 
darjenja. Le v takih pogojih se bodo kolektivi samoinciativno in z živim poslov- 
nim interesom samostojno odločali za medsebojno poslovno-tehnično sodelovanje 
in za razne oblike združevanja. 
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Tovariši poslanci! Na splošnih načelih poslovnega združevanja v gospo- 
darstvu sem se namenoma zadržal zato, ker je zbornica najsplošnejša oblika 
združevanja gospodarskih organizacij. Menimo, da je edino pravo izhodišče 
pri določanju vloge zbornic na splošno in v posameznih konkretnih zadevah 
vsakodnevnega gospodarskega življenja prav njihova neposredna rast iz potreb 
gospodarstva po medsebojnem usklajevanju interesov in po uveljavljanju naj- 
naprednejših teženj ekonomskega razvoja. Organi zbornice menijo celo, da bi 
moral bodoči razvoj težiti k uveljavitvi načela o prostovoljnem vključevanju 
gospodarskih organizacij v zbornice s tem, da bi vsako podjetje samo odločilo, 
kdaj in v katero zbornico se bo vključilo. 

Gospodarska zbornica kot najširša in najsplošnejša oblika gospodarskega 
združevanja ne nadomešča drugih oblik sodelovanja med podjetji. Cilji zdru- 
ževanja v zbornicah, kot tudi cilji medsebojnega združevanja podjetij v drugih 
oblikah, so istovetni, saj gre v obeh primerih za težnje po pospeševanju pro- 
izvodnje, racionalizacije in koordinacije gospodarjenja. Lahko celo rečemo, da je 
zbornica pravo mesto, kjer se daje iniciativa za ustanavljanje takih združenj, 
ki pozneje samostojno dozorevajo in prevzemajo gospodarsko funkcijo. 

Vendar gre pri poslovnem združevanju za čisto konkretne tehnično-opera- 
tivne elemente posamezne grupacije ali skupine podjetij. Osnovna vloga zbornic 
pa je kot že rečeno širšega značaja. Njene delovne naloge izhajajo iz konkretnih 
potreb včlanjenih podjetij, ki vsa težijo k doseganju optimalnih rezultatov 
gospodarjenja. V okviru zbornic se oblikujejo skupna načela in stališča, ki jih 
podjetja realizirajo zaradi lastnih koristi, zavedajoč se pri tem svoje medsebojne 
odvisnosti. Seveda pa taka skupna načela ne morejo biti kar seštevek ali pa 
aritmetična sredina mnenj posameznih članov. Vsa podjetja niso vselej nosilci 
najnaprednejše ekonomske miselnosti in konstruktivnih stališč po posameznih 
gospodarskih vprašanjih. Tako bi se prav lahko primerilo, da bi zbornica s kom- 
promisnimi stališči lahko postala zaviralec teženj tistih gospodarskih organizacij, 
ki so v svojem razvoju prišle že naprej. Zato pomenijo stališča in prizadevanja 
zbornice novo kvaliteto in morajo predstavljati vedno najnaprednejše težnje 
gospodarstva, ki naj privedejo do najboljših rezultatov. Pri tem povsem logično 
lahko pride tudi do konflikta med zbornico in posameznimi njenimi člani v 
korist perspektivnih interesov celotnega gospodarstva. Ne more pa seveda priti 
do konflikta s celotnim gospodarstvom, ker bi to pomenilo, da zastopa zbornica 

• stališča, ki so v nasprotju z njeno funkcijo najsplošnejšega gospodarskega 
združevanja. 

S svojimi prizadevanji zbornica z ničemer ne sme posegati v samoupravne 
pravice delovnih kolektivov. Tuje ji mora biti vsakršno admistrativno vme- 

, šavanje v gospodarjenje in poslovno politiko podjetja. Njene pobude in stališča 
se uveljavljajo zaradi njihovih tehtnosti in koristnosti za gospodarstvo in niso 
upravne, temveč ekonomsko-politične in strokovno-gospodarske narave. 

Danes in v prihodnje je najaktualnejši problem našega gospodarskega 
razvoja, kako povečati intenzivnost gospodarjenja in večjo izkoriščenost obsto- 
ječih gospodarskih zmogljivosti. To nalogo bo gospodarstvo lahko izpolnilo samo 
s širokim razvojno-raziskovalnim delom in s kadrovsko okrepitvijo ob isto- 
časnem urejanju družbeno-ekonomskih pogojev gospodarjenja. V tej smeri bo 
delovala tudi zbornica. 

Razvojne službe v podjetjih morajo postati podlaga celotne raziskovalne 
dejavnosti na področju gospodarstva in nosilec tehnološkega ter notranje-orga- 
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nizacijskega napredka v procesu proizvodnje. Osnovno za razvoj raziskovalnega 
dela v našem gospodarstvu je tehnološka razvitost samih podjetij. Sele na 
temelju razvojnih služb, ki bodo znale odkrivati aktualne tehnološke probleme 
svojega podjetja, bodo inštituti lahko usmerjali svoje delo. Sodelovanje med 
podjetji in razvojno-raziskovalnimi ustanovami mora potekati na pogodbeni 
osnovi in izvirati iz realne potrebe podjetij po aplikativnih raziskavah. Vloga 
zbornic pri pospeševanju znanstveno-raziskovalnega dela je, da vpliva na orien- 
tacijo inštitutov in jih seznanja s problemi, ki nastajajo in. se pojavljajo v 
podj etjih. 

Za uspešno razvojno delo v gospodarstvu pa je nujno potrebno zadostno 
število in primerna struktura visoko kvalificiranih kadrov v podjetju. Ugotav- 
ljamo, da podjetja posvečajo temu vprašanju še premalo skrbi. Kadrovske službe 
v gospodarskih organizacijah po svoji sedanji fiziognomiji in nalogi nikakor 
ne ustrezajo. Namesto, da bi postale strokovne službe, ki raziskujejo kadrov- 
ske potrebe v celoti in perspektivno ter vplivajo na izboljšanje kadrovskega 
položaja, so se pogosto omejile na reševanje osebnih in socialnih problemov 
članov kolektiva. 

Izredno pomembna naloga zbornic na tem področju je pravilna delovna 
usmeritev in krepitev kadrovskih služb v podjetjih. Sedanje kadre j<,> treba 
bolj aktizirati in jih pridobiti za tekoče spremljanje tehnološkega razvoja v 
svetu in za prenašanje izkušenj na teren svojega podjetja. 

Zbornica se lahko angažira kot posredovalec izkušenj s prirejanjem raznih 
seminarjev ter z organizacijo notranje in mednarodne tehnične pomoči. Zelo 
pomembno vlogo lahko odigrajo zbornice tudi na področju urejanja družbeno- 
ekonomskih pogojev gospodarjenja. V gospodarstvu, ki temelji, tako kot naše, 
na ustvarjanju dohodka in na blagovno-denarnem prometu, je temeljni interes 
gospodarskih organizacij v tem, da dosežejo čim boljše rezultate lastnega gospo- 
darjenja. V bistvu je tak interes vselej identičen s splošnim družbenim inte- 
resom, vendar utegne priti do različne presoje, kako uresničiti te interese. V 
takih primerih je zbornica tista, ki formira enotno stališče gospodarstva. V 
imenu gospodarstva kot celote nastopa zbornica pred državnimi organi predvsem 
kot odkrivaleč problemov in kot pobudnik za njihovo reševanje. Zbornica kot 
posebna, najbolj splošna oblika gospodarskega združenja ne more imeti poleg 
nalog, ki jih ji zastavljajo njeni člani, še nekih drugih družbenih funkcij ali 
morda celo izvršilnih zadolžitev s strani državne uprave. Odločno smo proti 
stališču, po katerem naj bi bila zbornica vzmet za prenašanje intencij državne 
uprave na gospodarstvo ali celo nekakšen strokovni servis državne uprave. Ce 
naj se zbornica posveti svoji pospeševalni vlogi kot gospodarsko združenje, 
mora biti njen odnos do državne uprave tak, da pred državnimi organi uve- 
ljavlja svojo zakonodajno iniciativo in interes gospodarstva ter daje konkretne 
predloge za izboljševanje družbeno-ekonomskih pogojev gospodarjenja. Pri 
tem teži za kar največjo samostojnostjo podjetij in nasprotuje neposrednemu 
administrativnemu vmešavanju v njihovo gospodarstvo. 

Smatram, da je bilo ob razpravi o letnem poročilu zbornice potrebno omeniti 
predvsem vprašanje vloge zbornic v našem družbenem mehanizmu in njenih 
odnosov z drugimi činitelji gospodarskega razvoja. To pa zato, ker je razčišče- 
vanje tega vprašanja izredno pomembno, lahko bi dejal celo odločilno za njeno 
nadaljnjo delovno orientacijo. Verjetno bo novi zakon o gbspodarskih zbornicah 
dal jasen in precizen odgovor na ta problem. Ker pa se v našem gospodarstvu 
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stalno porajajo številni aktualni problemi in ker to zahteva neprestano aktivnost 
zbornice v sedanjem obdobju, mora biti osnovna delovna orientacija jasna že 
sedaj. Republiška gospodarska zbornica se je pri tem odločila za koncepcijo, 
ki sem vam jo skušal v svoji razpravi predložiti. 

Vsebinska problematika delovanja zbornic pa je v poročilih skupščinskih 
odborov temeljito obdelana in zato menim, da se ni treba posebej zadrževati 
na teh vprašanjih. 

Prosim, da bi današnja razprava dala svojo sodbo predvsem o zgoraj načetih 
vprašanjih ter potrdila smer bodočega dela, ki si jo je gospodarska zbornica 
v naši republiki že začrtala. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Rado Jamnik. 

Rado Jamnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Spregovoril bi nekaj 
besed o poslovnem poročilu Gospodarske zbornice Socialistične republike Slo- 
venije. 

Kljub časovno zelo kratkemu poslovanju enotne gospodarske zbornice lahko 
iz predloženega poslovnega poročila vidimo, da so zbornice v tem času izvršile 
vrsto pomembnih nalog ter žele na širokem področju svojega delovanja več ali 
manj uspehov. 

Ne bi želel ponavljati ugotovitev iz predloženega gradiva, temveč bi hotel 
navesti nekaj kritičnih pripomb, ki sem jih s tem v zvezi dobil v nekaterih 
gospodarskih organizacijah. 

Razumljivo je, da delo zbornic, če upoštevamo kratko dobo njihovega poslo- 
vanja, ni moglo roditi samo pozitivnih rezultatov, vendar pa na podlagi raz- 
govorov s predstavniki gospodarskih organizacij smatram,, da bi to poslovanje 
moralo biti boljše in konkretnejše.. Pri nas npr. vsaj izgleda tako, še ni dokončno 
rešeno vprašanje, kaj naj zbornice sploh delajo. To je delno konstatirano tudi 
v poročilu, kjer je govora o težavah pri delitvi dela. S tem nimam namena 
nikogar žaliti, vendar je to precej splošna ugotovitev, ki jo bo treba v bodočem 
delu vsekakor upoštevati. V večjem številu podjetij oziroma gospodarskih 
organizacij se govori, da je edina zveza med zbornicami — to velja posebno 
za okrajne zbornice — in gospodarskimi organizacijami članarina ter razni 
obrazci. Okrajne zbornice, ki so se verjetno morale ukvarjati s tekočo gospo- 
darsko problematiko in gospodarsko perspektivo okrajnega značaja, se pojav- 
ljajo večkrat v povsem drugih vlogah, npr. kot izvajalke čisto oblastvene linije, 
ali dajalke sugestij, ki sodijo že v območje oziroma v kompetence republiške 
zbornice. 

V gospodarskih organizacijah obstoja tudi mnenje, da je premalo koordina- 
cije in sodelovanja med zvezno in republiško zbornico ter njunimi inštituti in 
zavodi. Tako je npr. zelo težko, posebno o vprašanjih perspektivnega razvoja 
in planiranja, na kateremkoli forumu dobiti določene podatke ali informacije. 
Obstoja primer, da se je gospodarska organizacija pričela ukvarjati s študijami 
o realizaciji določenega proizvodnega programa in to po sugestiji republiških 
organov. Ko je bil elaborat, ki je stal 20 milijonov dinarjev — predvideval pa je 
milijarde investicij — gotov, je eden od strokovnjakov, ki so na tem elaboratu 
delali, v tujem časopisu zasledil vest, da se je tovrstna proizvodnja že pričela 
realizirati na jugu naše države. Teh podatkov pa ni bilo mogoče dobiti niti pri 
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lokalnih niti pri republiških oziroma zveznih zborničnih organih. Takih primerov 
je bilo več. 

Sedanji sistem obveznega članstva nalaga gospodarskim organizacijam, da 
so včlanjene v vse vrste zbornic, pa najsi bo to v njihovem interesu ali ne. Tako 
mora npr. železarna kot gospodarska organizacija splošnega jugoslovanskega 
značaja biti član tudi ostalih lokalnih zbornic in seveda za vsa ta članstva pla- 
čuje po neuradnih podatkih okrog 30 milijonov din članarine. Razen v zbornicah 
so podjetja združena oziroma včlanjena še v raznih strokovnih združenjih, ki 
imajo večkrat tudi značaj zbornic. 

Gospodarska organizacija, v kateri sem zaposlen, izdeluje razna razstreliva 
in podobne izdelke ter je kot taka skupaj s še po enim podjetjem iz Bosne in 
Srbije vključena v poslovno združenje Rudex, ki ima formirano tudi vrsto 
služb. To poslovno združenje ima za tovrstno proizvodnjo splošno državni značaj, 
vendar mora biti gospodarska organizacija včlanjena tudi npr. v okrajno zbor- 
nico, čeprav konkretno to ne bi bilo potrebno. 

Posebno vprašanje je tudi višina članarine v zbornicah, ki je v relativno 
kratkem času narasla za nekaj 100 %. Tako na primer v naši kamniški komuni 
podjetja plačujejo članarino od nekaj 100 tisoč do okoli 6 milijonov dinarjev. 
Organizacija, v kateri sem zaposlen, plačuje 6 milijonov. Za ta sredstva bi lahko 
npr. zaposlili 3 visoko kvalificirane strokovnjake, ki bi delali izključno za pod- 
jetje in bi, poudarjam, pri sedanjem sistemu poslovanja vseh teh organov, 
podjetju vsaj prav toliko koristili. Celotna članarina iz naše komune pa bi kmalu 
zadostovala za formiranje samostojnega inštituta. 

S svojim izvajanjem ne mislim trditi, da so zbornice kot take nepotrebne. 
Nasprotno, potrebno pa bi bilo, da svoje delo uskladijo z dejanskimi potrebami 
gospodarstva. Zbornica bi morala biti, kot je ugotovil tudi začasni odbor Gospo- 
darskega zbora, organ združenih gospodarskih organizacij, ki je nastal zaradi 
skupnih interesov včlanjenih partnerjev. Ponovno bi morala pregledati in dopol- 
niti svoj program dela ter ga prilagoditi in uskladiti s splošnimi potrebami 
gospodarstva. Članstvo v zbornicah, kot je že omenil tovariš podpredsednik, 
naj bi bilo prostovoljno. Višina članarine v zbornicah pa naj bi bila sorazmerna 
z izvršenimi uslugami. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec inž. Milan Gra- 
dišnik. 

Inž. Milan Gradišnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Gospodarska 
zbornica SRS si je poleg ostalih nalog zastavila tudi nalogo, da prouči strukturo 
in razvoj vodilnega in strokovnega kadra v gospodarstvu Socialistične republike 
Slovenije. 

Dovolite mi, da k temu vprašanju navežem nekaj misli, ki so po mojem 
pereče in jim je potrebno dodati nekaj ugotovitev oziroma stališč. 

Zbornica ima danes v našem gospodarstvu vse večjo in večjo vlogo pri 
njegovem razvoju in njegovi krepitvi. Osnovnim, pa tudi ostalim komponentam, 
ki vplivajo na razvoj gospodarstva, obrača pozornost in daje podporo, vendar 
smatram, da posveča premalo pozornosti strokovnim kadrom, -kar je spričo 
obilice nalog do neke mere tudi razumljivo. 

Razni organi in institucije imajo pregledne statistične podatke s koliko in 
s kakšnimi kadri razpolagamo, kje so ti kadri zaposleni, kakšne so njihove 
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kvalitete in podobno. Ob taki ugotovitvi se nam nehote vsiljuje vprašanje, ali 
je vse to dovolj oziroma, če so vsi ti podatki tudi v zadostni meri izkoriščeni 
in koliko prispevajo h krepitvi gospodarstva. Neredko izvemo, da je še niz 
gospodarskih organizacij, ki nimajo ustreznega števila ustreznih vodilnih in 
strokovnih kadrov, še več, imamo celo primere gospodarskih organizacij, ki šte- 
jejo po 100 in več delavcev, pa nimajo niti enega človeka z ustrezno visokošolsko 
izobrazbo. Ob takih primerih se moramo zamisliti in si postaviti vprašanje, 
zakaj je temu tako. Nešteti primeri iz časopisja in vsakdanje prakse nam živo 
kažejo, koliko je še nenačrtnosti ravno pri zaposlovanju visoko strokovnih 
kadrov. Znano je, da je v določenih gospodarskih organizacijah zasedba visoko 
strokovnih kadrov zadovoljiva, da je mogoče v nekaterih redkih organizacijah 
za današnje razmere glede na velike splošne potrebe celo premočna, za veliko 
večino pa lahko mirno rečemo, da je zasedba nezadostna ali je pa sploh ni. 
Te ugotovitve nas silijo k čimprejšnji zadovoljitvi in rešitvi tega problema. 
Smatram, da bi gospodarska zbornica glede na širok vpogled v celotno gospo- 
darstvo SRS lahko uspešno pomagala pri rešitvi tega perečega problema. Zbor- 
nica bi po mojem na eni strani usmerjala in N spremljala pritok kadrov v visoke 
šole in njihov razvoj, še bolj budna pa naj bi bila po končanem študiju, ko 
odhajajo visoko strokovni kadri v službe. Z druge strani naj bi prisluhnila 
potrebam gospodarstva in usmerjala izšolane kadre tja, kjer obstojajo potrebe. 
Vloga zbornice bi bila v takih primerih zelo pomemben faktor in njen delež bi 
se v gospodarstvu zelo visoko obrestoval. Prav gotovo bi učinkoviti posegi 
gospodarske zbornice zmešali štrene vsem tistim, ki na ta ali oni način kupujejo, 
preplačujejo, snubijo ali bodisi kako drugače pritegujejo kadre v svoja podjetja. 

S tem vprašanjem povezujem še eno, ki je po mojem prav tako važno in 
tudi karakteristično. Po končanih visokošolskih študijah se določeno število 
ljudi takoj zaposli bodisi v inštitutih ali zavodih, kjer tudi stalno ostanejo. Še 
zdaleč ne mislim, da tam visokošolani ljudje niso nujno potrebni, vendar je 
dejstvo, da so mnoge gospodarske organizacije prav zaradi tega prikrajšane 
in ne morejo dobiti prepotrebnega strokovnjaka. Znanstveno-raziskovalno delo 
zahteva celo vrsto sposobnih izšolanih kadrov, vendar si dovoljujem postaviti 
vprašanje, ali je na mestu, da gre človek s fakultete ali druge visoke šole takoj 
v inštitut in ali ne bi bilo morda pravilneje, če bi šli taki ljudje v inštitute šele 
potem, ko so-opravili večletno prakso. Znanstveni zavodi bi tako dobili kadre z 
bogatimi izkušnjami, ki bi prav gotovo pomenili več kot novinci, ki prestopijo 
iz šole takoj na zavod ali na inštitut. 

Sodobnega gospodarstva in njegovega vzpona si ne moremo zamišljati brez 
visoke produktivnosti dela. Vodilni in visoko strokovni kadri pomenijo prav zato 
pomemben faktor, katerega ne smemo prezreti, temveč mu moramo dati tisto 
mesto, ki mu gre. 

Misli, ki sem jih iznesel, naj pripomorejo gospodarski zbornici, da bi rešili 
vprašanje strokovnih kadrov v gospodarstvu čimprej in čim uspešneje, bodisi 
v tej ali njej podobni obliki. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima inž. Miloš Kobe. 

Inž. Miloš Kobe: Tovarišice in tovariši poslanci! Prav na kratko bi se 
rad dotaknil problema, ki ga pravilno postavljata in načenjata tako poročilo 
zbornice kot poročilo začasnega odbora. Ta problem je namreč vloga zbornice 
kot zveznega člana med gospodarskimi organizacijami in inštituti, ki se ukvar- 
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jajo z raziskovalno dejavnostjo. V zadnjem času, morda leto dni nazaj, so v teku 
številne razprave na vseh nivojih in področjih, še posebej med kolektivi raz- 
iskovalnih organizacij, o temi, ki nikakor ni nova. Ta tema ugotavlja nujnost 
boljše povezave med delom inštitutov in gospodarskimi organizacijami. Zelo 
heterogena pa so še stališča o tem, kakšne naj bi bile metode tega povezovanja 
in tu je po mojem mnenju jedro tega vprašanja. 

Ce smo si edini v tem, in dopoldanska diskusija o investicijah to potrjuje, 
da je treba najodločneje usmeriti napore za razvoj gospodarstva v njegovo inten- 
zifikacijo, potem je na dlani, da je potrebno najodločneje uvajati modernejšo 
in ekonomičnejšo tehnologijo. Kratko rečeno, prvi imperativ je, da raziskovalne 
organizacije v prvi vrsti rešujejo vprašanja modernejše tehnologije, pri čemer 
si pod tem ne smemo predstavljati samo nove stavbe in nove tovarne, temveč 
bolj morda postopno in ekonomsko nedvoumno izboljšavo faze za fazo v delov- 
nem procesu. 

Jasno je, da se problem strokovnega sodelovanja z inštituti takoj postavi 
v dveh smereh. Prvič, postavitev problema s strani gospodarske organizacije 
in drugič, vpeljava izsledkov tehnološke rešitve v proizvodnjo. Priznati moramo, 
da prav za izpeljavo teh dveh faktorjev, ki pa dejansko tvorita tisti magično 
iskani most med^ inštituti in proizvodnjo, ni bilo nikogar, ker na eni strani 
mnoga podjetja niso bila sposobna problema postaviti, inštituti pa ne, da bi ga 
učinkovito uvedli v proizvodnjo. Skratka, partnerja sta govorila vsak svoj jezik. 

Če pojmujemo vlogo zbornice kot organizacijo, ki naj služi interesom svojih 
članov in skrbi za njihov kompleksen razvoj, je na dlani, da je za organizacijo 
tega mostu V prvi vrsti poklicana prav ona. Pri tem je treba odločno poudariti, 
da bi vsaka centralizacija in vsako administrativno zbiranje in distribuiranje 
sredstev za raziskovalno delo, za kar pa je ponovno precej zagovornikov, po- 
menila korak nazaj. Tudi odnose med raziskovalnimi organizacijami in podjetji 
je treba v principu postaviti na poslovni odnos, seveda v primerni širini in 
perspektivnosti pogledov na raziskovalno delo v gospodarskih organizacijah. 
Vloga zbornice je pri tem bistvena, ona mora biti iniciator, organizator in me- 
nažer teh poslovnih odnosov. Odločno je zato treba okrepiti tovrstno službo 
pri zbornici v smislu večje operativnosti. Zbornica mora biti prav tako kot go- 
spodarske organizacije seznanjena z dejavnostjo, zmogljivostjo in s problemi 
samostojnih inštitutov ter bi zato kazalo razmisliti o primerni obliki in pogojih 
ustreznega včlanjevanja inštitutov v zbornico in o načinu spremljanja njihovega 
dela s strani zbornice. 

V pogojih intenzifikacije gospodarstva je na vsak način nedopustno, da ob- 
stojajo na eni strani tožbe o nesmotrnosti in nepravilni izkoriščenosti kapacitet 
naših raziskovalnih inštitutov, ki si potem na razne načine pomagajo, da si 
zagotovijo najnujnejši obstoj, na drugi strani pa tožimo o zastareli tehnologiji. 
Zato smatram, da je potreben odločen poudarek na čimprejšnji organizaciji po- 
slovne povezave med raziskovalno dejavnostjo in proizvodnjo, da kar naj- 
hitreje odpravimo anomalijo, da sicer znamo prodajati in kupovati blago, ni 
nam pa uspelo med seboj kupoprodajno izmenjavati produktov umskega dela, 
za katerega vemo, kako zelo nam je v naporih za intenzifikacijo gospodarstva 
potrebno. 

Predsednik Leopold Krese: Prijavljenih govornikov ni več. Zeli še 
kdo besedo? Besedo ima inž. Silvo Rozman. 
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Inž. Silvo Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci! V diskusiji o delu 
gospodarske zbornice bi se rad zadržal pri nekaterih nalogah zbornice, ki jih 
v preteklem letu ni ali pa jih ni v zadostni meri izvrševala. 

Vemo, da je enoletno delovanje v življenju neke organizacije izredno kratko 
obdobje. V tako kratkem obdobju je praktično nemogoče dokončno izoblikovati 
fiziognomijo, najti mesto in vlogo v našem gospodarskem življenju, ki je, kot 
vemo, zelo dinamično in polno sprememb. Zato lahko rečemo, da je zbornica 
svojo preizkušnjo prestala in je s tem dokazala, da je sposobna za življenje in 
tudi potrebna v našem gospodarstvu. Vendar se mi zdi, kot je že povedal eden 
od predhodnikov, da je ta pomoč, ki jo je zbornica nudila gospodarskim orga- 
nizacijam, premalo učinkovita. Ze iz poročila zbornice smo lahko videli, da so 
naloge, ki čakajo zbornice, izredno velike na vseh področjih dela, tako na pod- 
ročju konjunkturne službe, investicijske politike, tehnologije, produktivnosti, 
samoupravljanja in podobno. 

Gospodarske organizacije, posebno večje, pričakujejo tako pomoč od zbor- 
nice in so včasih nekam nezaupljive zaradi tega, ker gre vse prepočasi. 

Na kratko bi navedel samo tri naloge, ki mogoče čakajo zbornice in za 
katere so se gospodarske organizacije s tega področja izjasnile, da bi želele 
izredno hitro pomoč. 

Pri zbornicah naj bi se organizirala skupna konjunkturna služba zbiranja 
podatkov za celotno gospodarstvo. Mi vemo, da je ta služba v naših gospodarskih 
organizacijah zelo slabo razvita in da je praktično ni. Če se vprašujemo, zakaj 
je ni, ponavadi dobimo odgovor, da nimamo kadra za takšno službo. Res je, 
kadra nam primanjkuje. Po drugi strani pa pričakujemo, da bo zbornica kadre 
usposobila. Zdi se mi pa, da lahko zbornica v sedanjem stanju naredi tudi mnogo 
več. Dobro vemo, da se v naših gospodarskih organizacijah zbirajo vsi mogoči 
in nemogoči podatki; ti podatki so zbrani z veliko muko in izgubo časa, koristijo 
pa ponavadi samo za rešitev enega problema in mogoče samo enemu človeku. 
Ce pa slučajno kdo drug potrebuje iste podatke, in to se pogostokrat zgodi, 
mora včasih prepotovati pol Slovenije, ali pa odsedeti nekaj ur pri telefonu 
in loviti okrog poznanstva, da te podatke dobi. Skratka, trošimo sile tam, kjer 
jih mogoče ne bi bilo treba. Zato mislim, da bi zbornica lahko preko svojih 
organov organizirala službo zbiranja podatkov, ki bi jih občasno objavljala 
v posebnih biltenih. Ti podatki bi se namreč potem lahko preverjali, ker dosti- 
krat taki, ki jih zberemo ad hoc, niso preverjeni. 

Drugo, kar se mi zdi važno je, da bi zbornice intenzivno pristopile h koor- 
dinaciji nastopa naših gospodarskih organizacij na zunanjem tržišču. Mi z dneva 
v dan govorimo in slišimo o raznih oblikah nelojalne konkurence, o takih po- 
javih, da včasih ne veš, ali so smešni ali žalostni. Dogodi se, da pri istem kupcu 
sedita hkrati dva ponudnika iz Jugoslavije ali celo iz Slovenije v različnih so- 
bah, isti kupec pa zbija ceno na eni in drugi strani. Pri teh pojavih se včasih 
lahko vprašujemo, koga imamo pravzaprav pred seboj ah predstavnika gospo- 
darske organizacije ali pa tistega kupca. Škodo, ki jo letno utrpi naše gospodar- 
stvo v dinarjih, lahko samo delno izrazimo, ker tiste škode, ki jo utrpimo zaradi 
izgube ugleda, ne moremo ugotoviti. Zato menim, da je gospodarska zbornica 
poklicana, da odpravi takšne anomalije. Če že imamo zunanjetrgovinsko pod- 
jetje, ki zastopa določeno panogo v eni državi, je nujno, da drugi predstavniki 
odidejo ali pa naj vsaj vsi predstavniki nastopajo koordinirano. Res je, da 
republiška zbornica tega ne more sama urediti, ker je dostikrat iz Slovenije 
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samo en predstavnik, lahko pa nastopa koordinirano z Zvezno zbornico in z 
ostalimi republiškimi zbornicami. Pri tem mislim, da bi morala imeti zbornica 
tudi moč, bodisi preko svojega sodišča ali drugače, da dogovor, ki bi se izvajal 
v njenem okviru, tudi veže s sankcijami in tistega, ki ga krši, tudi kaznuje. 

Tretja naloga, ki bi jo_ morala vršiti zbornica, je pomoč pri izvajanju inve- 
sticijske politike oziroma pri dajanju jamstva za kredit. Zadnje čase in tudi na 
dopoldanskem zasedanju smo precej slišali o neracionalni investicijski potrošnji, 
o velikih apetitih po investicijah itd. Pri vsem tem pa kljub temu vemo, da so 
pri gospodarskih organizacijah planirane investicije že zdavnaj prekoračile 
razpoložljivo vsoto. Mislim, da so banke pri tem več ali manj brez moči, saj 
so pri odobravanju investicijskega kredita vezane večkrat na mnenje ene ali 
pa skupine oseb, ki nimajo vedno vpogleda v potrebe našega celotnega 
gospodarstva. Mislim, da bi strokovni organi zbornice morali pomagati gospo- 
darskim organizacijam v prvi vrsti, da bi pravilno usmerile svoje investicije, 
v skrajnem primeru pa bi morali z argumentiranimi elaborati, ne pa s čisto 
administrativnimi ukrepi, preprečiti najetje kredita in tako škodljivo razsipanje 
družbenih sredstev. 

Na koncu bi samo poudaril, da se mi zdi tisti odstavek, ki v poročilu odbora 
in zbornice govori o nujnosti širše povezave z ostalimi zbornicami, posebno 
važen zato, da ne bi, kot pri prejšnji organizaciji, prišlo do zapiranja v ozke 
okvire. 

Predsednik L e o p o 1 d Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Tu je predložen osnutek stališč našega zbora. Menim, da v razpravi niso bila 
izražena neka nasprotna stališča. Razlika je morda le v tem, da so bila nekatera 
stališča bolj poudarjena, kot npr. vprašnje prostovoljnega članstva s sugestijo, 
naj bi to bodoči zakon vnesel v svoja določila, kar v teh stališčih ni tako jasno 
postavljeno. Predlagam, da preberemo ta stališča in nato sklepamo o tem ali jih 
je treba dopolniti. V tem primeru bi po kratkem odmoru odbor za proučevanje 
teh poročil stališča lahko dopolnil, če bomo ugotovili, da je to potrebno. Sta- 
lišča, ki so tu predložena, vsebujejo naslednje: (Predsednik Leopold Krese 
prebere predlog stališč. — Glej priloge!) 

Predlog stališč dajem v razpravo. Besedo ima tovariš Rudi Čačinovič. 

Rudi Čačinovič (govori iz klopi): Ugotavljam, da je prvi stavek 4. 
točke neustrezen v formulaciji kot je predložen in sicer: »Izpopolnjevanje gospo- 
darskega sistema bo vse bolj odpravljalo potrebo po operativnem poseganju 
državnih upravnih organov v gospodarstvo.« Te potrebe ni in je mislim tudi ne 
more biti, pa tudi upravni organi ne posegajo tja. Š tako formulacijo pa iz- 
gleda, da še smatramo, da je potrebno, da se državni organi vmešavajo. 

Predsednik Leopold Krese: Prvi stavek lahko črtamo. Se strinjate 
s to pripombo? Mislim, da je res prvi stavek nepotreben. 

Inž. Miran Mejak (govori iz klopi): Restrikcije so operativno pose- 
ganje v gospodarstvo. Teh restrikcij pa je zelo veliko. 

Predsednik Leopold Krese: V tem primeru je potrebno, da se vnese 
drugačna formulacija. Potem se mora odbor sestati in najti ustrezno formulacijo. 
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Odrejam pol ure odmora. Prosim odbor, da prouči ta poročila, da med tem 
časom lahko predlagam spremembo formuliranja in vabim tovariša podpred- 
sednika zbornice, da morda pri tem sodeluje. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.15 in se je nadaljevala ob 18.05.) 

Predsednik Leopold Krese : Tovarišica Zora Soba bo prečitala poprav- 
ljeno besedilo stališč. 

Zora Soba: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na razpravo in sta- 
lišča, ki so jih tovariši poslanci iznesli, odbor predlaga, da se stališča popravijo,- 
tako kot sledi: 

V drugem odstavku 2. točke naj bi se besedilo glasilo: 
»Zbornica naj bi predvsem razvijala poslovnost gospodarskih organizacij 

na področju dolgoročnega programiranja in s tem povezane investicijske politike, 
poslovno-tehničnega sodelovanja in združevanja ter vključevanja v mednarodno 
delitev dela. Zbornice naj bodo v največji meri iniciatorji in organizatorji po- 
vezave raziskovalnih organizacij s proizvodnjo, s čimer bi zagotovili hitrejše 
uvajanje znanstvenih dosežkov v gospodarstvo. Se posebej naj bi skrbele za 
strokovno vzgojo in šolanje kadrov ter pri tem realizirale pobude svojih svetov 

" ob pomoči svojih strokovnih služb.« 
Ostalo besedilo 2. točke se ne spremeni. 
Na koncu predzadnjega odstavka se popravi izraz »s politično-teritorialnimi 

enotami« v pravilno »z območji družbeno-političnih skupnosti«. 
Na koncu te točke .se doda brez odstavka še stavek: 
»Višina članarine v zbornicah naj bi bila sorazmerna opravljenim uslugam.« 
Pod 4. točko bi se besedilo spremenilo in bi se glasilo: 
»Izpopolnjevanje gospodarskega sistema bo vse bolj odpravljalo admini- 

strativno poseganje državnih upravnih organov v gospodarjenje delovnih kolek- 
tivov. Vedno večja krepitev samoupravljanja v gospodarstvu jasno opredeljuje 
tudi odnos zbornic do organov državne uprave. Ta odnos naj bo urejen tako, 
da bi zbornice delovale čimbolj neodvisno od državnih upravnih organov. Gospo- 
darske zbornice naj bodo v večji meri pobudnik ukrepov za dopolnitev sistema 
in pravne ureditve, ki izhajajo iz potreb gospodarstva. Prav tako naj pa aktivno 
sodelujejo s svojimi stališči in mnenji pri uveljavljanju predvidenih gospodar- 
skih ukrepov in predpisov.« 

Predsednik Leopold Krese: Slišali smo novo besedilo stališč. Priče- 
njam razpravo. Zeli kdo razpravljati v zvezi s tem? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
potem dajem na glasovanje spremenjeno in dopolnjeno besedilo stališč. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda. V zvezi s prizadevanji za 
povečanje proizvodnje in uvajanjem novih tehnoloških postopkov v moderni- 
zacijo proizvodnega procesa, postaja vse bolj pereče tudi vprašanje izumiteljstva 
in s tem v zvezi tudi vprašanje urejevanja industrijske lastnine. Zaradi tega 
predlagam, da naš zbor ustanovi začasni odbor za spremljanje in proučevanje 
teh vprašanj, katerega naloga bi bila predvsem v naslednjem: 

1. spremljanje in sodelovanje izumiteljske dejavnosti na področju Slovenije 
in ugotavljanje njene gospodarske perspektive in možnosti; 
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2. spremljanje in skrb, da bi se vsi novi tehnični dosežki v naši državi 
čimprej in čimbolj izkoristili v gospodarstvu; 

3. ugotavljanje vzrokov, ki hromijo hitrejši razvoj gospodarske dejavnosti 
zlasti pri tistih proizvajalcih, ki se branijo uporabe novih tehničnih dosežkov; 

4. ugotavljanje ekonomičnosti novih tehničnih izboljšav in njihovega pre- 
nosa v proizvodnjo; 

5. skrb za takojšnjo povezavo med znanstvenimi odkritji in njihovo apli- 
kacijo v proizvodnji; 

6. obravnavanje vseh vprašanj licenčne politike našega gospodarstva v 
razmerju s tujino; 

7. spremljanje našega tržnega mehanizma in s tem v zvezi obravnavanje 
tekočih in perspektivnih nalog v zvezi z zaščito blagovnih in storitvenih znamk; 

8. označbe geografskega porekla blaga, kvalitetnega znaka, tehnike; 
9. spremljanje in obravnavanje problematike nedovoljene konkurence 

v našem gospodarskem življenju; 
10. v okviru vseh nalog zasledovati našo zakonodajo in predlaganje ustrez- 

nih sugestij za spremembe oziroma dopolnitve raznih zakonodajnih in drugih 
regulativov, ki bi pospeševali dejavnost na področju izumiteljstva, novatorstva 
in urejevanja pravic industrijskega lastništva. 

V začasni odbor predlagam naslednje poslance: za predsednika inž. Miloša 
Kobeta in za člane: Franca Krebsa, inž. Franca Miheliča, Uroša Ruprehta, Jožeta 
Naraksa, inž. Sašo Skulj a, Ivanko Sulgaj. 

Nekateri tovariši so sicer že člani nekaterih drugih odborov, jih bomo pa 
po potrebi tam razrešili, da se bodo lahko posvetili tem problemom. 

Dajem predlog v razpravo. — Obstoja namreč združenje oziroma organi- 
zacija novatorjev in racionalizatorjev, ki so se do sedaj nekajkrat obračali tudi 
name, ker nikjer niso našli pravega razumevanja in se tudi nimajo kam zateči. 
Na ta način bomo imeli možnost, da jih podpremo v njihovih prizadevanjih 
in hkrati ugotovimo, kje so vzroki, da ta zadeva v Sloveniji res ne krene naprej. 
To bi bil tudi glavni namen in naloga tega odbora. 

Ce nima nihče pripomb v zvezi s tem, dajem predlog za imenovanje tega 
odbora na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem je izčrpan današnji dnevni red. Prihodnja seja bo sklicana pismeno. 
S tem zaključujem sejo Gospodarskega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 18.10.) 



PROSVETNO-KULTURNJZBOB 

7. seja 

(13. marca 1964) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsednik Ivo Tavčar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 7. sejo 
Prosvetno-kulturnega zbora. 

Na začetku sporočam, da so se opravičili naslednji poslanci: Bojan Černja- 
vič, Ciril Cvetko, Vladislav Tkavc, Branko Gombač, Jože Tiran, Kajetan Kovic, 
Tilka Sašek, Vilma Bukovec, Boris Mikoš, France Stiglic, Stane Potrč, inž. Ferdo 
Gorjanc, Ciril Jelovšek in Dora Jelenko. Kot kaže, je tudi v naše vrste posegla 
epidemija gripe. Vendar kljub tej precejšnji odsotnosti lahko ugotovimo, da je 
zbor sklepčen. 

Uvodoma predlagam, da se dnevni red današnje seje nekoliko spremeni in 
dopolni z dodatno točko »vprašanja poslancev«. Poslanec Branko Babič je nam- 
reč postavil vprašnje v zvezi z uporabo sredstev delovnih organizacij za potrebe 
izobraževanja. Zato predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika prejšnje seje; 
2. vprašanja poslancev; 
3. obravnava poročila o stanju in problemih telesne kulture v SR Sloveniji 

in sklepanje o predlogu priporočila o nadaljnjem razvoju telesne kulture; 
4. obravnava poročila o prosvetno-pedagoški službi v SR Sloveniji, in 
5. obravnava predlagane reforme izobraževanja učiteljev za osnovne šole. 
Ima kdo kakšno pripombo oziroma dodatni ali spreminjevalni predlog k 

dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, smatram, da je predlagani dnevni 
red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika. 
Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku prejšnje seje? (Ne javi se nihče.) Če 

ne, menim, da je zapisnik 6. seje Prosvetno-kulturnega zbora odobren. 
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na vprašanja poslancev. 
Vprašanje poslanca Branka Babiča, ki je bilo pismeno postavljeno, ste 

danes dobili. Prosim republiškega sekretarja za šolstvo Borisa Lipužiča, da od- 
govori na to vprašanje. 

Boris Lipužič: Zakon o spremembi zakona o prispevku iz dohodka 
gospodarskih organizacij je povečal možnost uporabe sredstev, ki jih gospodar- 

9 
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ske organizacije" lahko namenijo za izobraževanje Strokovnih kadrov v breme 
poslovnih stroškov, in sicer od 1% na 2,5 '% od bruto osebnih dohodkov. Zato, 
da bi sprejeli ustrezne smernice za ureditev financiranja šolstva v letu 1964, 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval to problematiko na sestanku 
s predsedniki okrajnih skupščin. Strinjali so se s predlogom, ki ga vsebuje in- 
formacija Republiškega sekretariata za šolstvo o financiranju izobraževalnih 
ustanov, da naj pri zagotavljanju sredstev za strokovne šole razen družbeno- 
političnih skupnosti sodelujejo tudi gospodarske organizacije, in sicer s sredstvi, 
ki jih dopušča ta zakon. 

Na podlagi teh smernic je Republiški sekretariat za šolstvo dne 5. februarja 
organiziral posvet o načinu zbiranja sredstev za financiranje strokovnih šol v 
letu 1964. Posveta so se udeležili podpredsedniki okrajnih skupščin ter pred- 
stavniki republiške in okrajnih zbornic. V zvezi s problemom financiranja je 
Republiški sekretariat za šolstvo poudaril, da bo za zbiranje prispevkov od go- 
spodarskih organizacij potrebna koordinirana prepričevalna akcija družbeno- 
političnih skupnosti, gospodarskih zbornic in političnih organizacij. Predlagal 
je, naj posamezni okraji na podlagi kompleksne analize problematike financi- 
ranja strokovnega izobraževanja prikažejo samoupravnim organom gospodarskih 
organizacij nujnost sodelovanja pri financiranju strokovnih šol. Sama akcija 
zbiranja finančnih sredstev pa naj bi temeljila na sklepih samoupravnih organov 
prizadetih, gospodarskih organizacij. S takimi smernicami za ureditev financi- 
ranja šolstva so se strinjali vsi udeleženci posveta. 

Med akcijo za zbiranje finančnih sredstev iz gospodarskih organizacij je 
Republiški sekretariat za šolstvo še v tisku in posebej z okrožnico opozoril vse 
občinske in okrajne skupščine: 

1. da se smejo iz gospodarstva zbrana sredstva uporabljati izključno za 
strokovne šole, ki izobražujejo kadre za gospodarstvo; 

2. da sofinanciranje strokovnih šol iz sredstev, ki jih zberejo gospodarske 
organizacije, ne sme imeti za posledico zmanjšanje tistih sredstev, ki jih v ta 
namen morajo v družbenih skladih za šolstvo zagotoviti občinske in okrajne 
skupščine, in 

3. da zbiranje finančnih sredstev iz gospodarskih organizacij ne sme biti 
določeno z administrativnim ukrepom. 

Izvršni svet meni, da prizadevanja za zbiranje sredstev, ki jih gospodarske 
organizacije lahko v breme poslovnih stroškov napienijo za izobraževanje stro- 
kovnih kadrov, ne smejo priti v nasprotje z interesi gospodarskih organizacij. 
Kot najustreznejša oblika usklajevanja interesov gospodarskih organizacij in 
interesov družbeno-političnih skupnosti, ki se nanašajo na zagotavljanje sred- 
stev za nemoteno delo tistih strokovnih šol, ki vzgajajo in izobražujejo stro- 
kovne kadre za širše področje kot je občina, so se doslej izkazali medobčinski 
družbeni skladi za šolstvo. Združevanje sredstev, ki jih gospodarske organizacije 
lahko namenijo za financiranje strokovnih šol, je treba doseči z družbeno-eko- 
nomskimi utemeljitvami tako, da bodo organi upravljanja v gospodarskih orga- 
nizacijah spoznali skupno korist, ki jo imajo od strokovno-izobraževalnih 
ustanov. 

Administrativni ukrepi za zbiranje navedenih sredstev gospodarskih orga- 
nizacij so v nasprotju z zakonom o sredstvih gospodarskih organizacij in s te- 
meljnim zakonom o financiranju šolstva. Izvršni svet je ugotovil, da lani celo 
1 <Vo ni bil v celoti izkoriščen, hkrati ko je mnogim strokovnim šolam primanj- 
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kovalo sredstev za osnovno dejavnost. Prav zaradi tega so bile možnosti pove- 
čane na 2,5 % in zato Izvršni svet smatra, da je nujno potrebno ta sredstva v 
polni meri resnično izkoristiti za izobraževanje strokovnih kadrov in da se 
v tem okviru maksimalno krijejo potrebe strokovnega šolstva. 

Zaradi tega Izvršni svet podpira odločno akcijo v te namene, ki pa bo uspeš- 
na samo, če bo resnično temeljila na interesih in potrebah gospodarskih orga- 
nizacij. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. Je tovariš Babič zadovoljen z odgo- 
vorom? (Branko Babič: Da! Hvala!) 

Predsednik Ivo Tavčar: Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, 
to je na obravnavo poročila o stanju in problemih telesne kulture v SR Sloveniji. 

Poleg poročila o stanju in problemih telesne kulture v Sloveniji je bila po- 
slana poslancem tudi monografija o perspektivnem razvoju telesne kulture. Ta 
služi kot dodatno gradivo za razpravo o stanju in problemih telesne kulture. 

V zvezi s tem bi vas opozoril, da ste dobili dva predloga priporočila o na- 
nadaljnjem razvoju telesne kulture in pojasnjujem, da razpravljamo in sklepamo 
o zadnjem predlogu z dne 7. marca t. 1. Ta predlog je sestavil naš odbor za teles- 
no kulturo in je vse pripombe, ki jih je imel k prvemu osnutku, uporabil pri 
sestavi novega besedila osnutka priporočila. 

Poročilo o stanju in problemih telesne kulture je predložil v razpravo zboru 
Izvršni svet, sestavila pa ga je komisija za telesno kulturo pri Izvršnem 
svetu. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? Prosim 
tovariša Bojana Polaka za ustno obrazložitev. 

Bojan Polak: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženo poročilo še 
ni popolno. V dosedanji razpravi, ki ni bila kratka, je doživelo veliko sprememb 
in dopolnitev. Zadnji popravki so bili izvršeni po seji odbora Izvršnega sveta za 
kulturo, prosveto in znanost in na plenarni seji Izvršnega sveta. Kakor že pred 
tem, se tudi sedaj sestavljalci zavedajo, da je poročilo v določenih stališčih ozi- 
roma trditvah polemično, pa tudi pomanjkljivo v zajemanju in obravnavanju 
zelo obsežne in pestre problematike. To se je pokazalo tudi na dveh sejah za- 
časnega odbora za telesno kulturo Prosvetno-kulturnega zbora, katerega pri- 
pombe v imenu predlagatelja seveda sprejemam. 

Vse dosedanje diskusije pa so jasno osvetlile mesto in vlogo telesne kulture 
v našem družbenem življenju, ki je v poročilu pravilno postavljena in oprede- 1 

Ijena. Poročilo je v prikazovanju obstoječega stanja preveč optimistično, dejan- 
sko stanje je še slabše. 

V svojih uvodnih besedah ne bi želel ponavljati zadev, ki so že prikazane 
v materialu. Ker pa bi hotel povedati,, kaj je spodbudilo delavce s področja 
telesne kulture k sestavi tega poročila, o katerem razpravlja najvišji samo- 
upravni forum naše republike, bom iz njega izbral štiri podatke: 

1. Na podlagi ocene, ki temelji na zdravstvenih pregledih učencev neka- 
terih osnovnih šol v naši republiki, ima manjše ali večje telesne okvare 30 do 
40 % učencev, zadovoljivo pa je razvitih samo okoli 40 °/o učencev. 

2. V povprečju je bilo v naši republiki v letu 1962 na enega učenca porab- 
ljenih za telesno kulturo 116,18 din. V tem znesku je bilo za funkcionalne iz- 
datke porabljenih 43,20, za investicije v opremo in rekvizite pa 82,60 din. 

9» 
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3. Aktivnega članstva je v telesno-kulturnih organizacijah približno 7 % 
vsega prebivalstva Socialistične republike Slovenije —, v drugih državah krepko 
preko 10%>. 

4. V naših telesno-kulturnih organizacijah manjka danes za uspešno vadbo 
okrog 6000 voditeljev in trenerjev, predvsem amaterjev. Samo 16 kvalificiranih 
strokovnjakov poklicno dela v teh organizacijah, kar znese 0,44% vseh kvali- 
ficiranih strokovnjakov. To so osnovni pokazatelji oziroma podatki, na podlagi 
katerih so sestavi j alci poročila ocenjevali stanje telesne kulture pri nas in za 
katere smatramo, da že sami po sebi imperativno zahtevajo široko vsesplošno 
razpravo in družbeno intervencijo. Ne gre torej za slabo stanje našega vrhun- 
skega športa, kar navadno poenostavljeno pojmujemo, kadar govorimo o telesni 
kulturi, v katerem pa z rezultati brez dvoma niti relativno niti absolutno ne 
zaostajamo za drugimi narodi. Ti uspehi pa bi bili lahko še večji, ne glede na 
slabosti in deformacije, ki se na tem področju ponavljajo in o katerih bi bilo 
tudi potrebno razpravljati. Gre za kompleks elementov, ki jih združuje v sebi 
pojem telesne kulture, ki samo kot celota prispevajo k zdravi rasti mladine, k 
bogatenju človekovega življenja, k večanju delovne sposobnosti in storilnosti, 
k povećavanju obrambne sposobnosti in ne nazadnje tudi k utrjevanju moralnih 
kvalitet državljanov. Prav vse te vplive smo hoteli v poročilu razčleniti in kot 
rezultanto tega doseči najprej in predvsem korekcijo naših gledanj na vlogo 
telesne kulture v družbenem življenju in s tem v zvezi seveda tudi odnose do 
telesne kulture. 

V predloženem materialu skoraj na vsaki strani posredno ali neposredno 
izstopa finančno materialna problematika, katera brez dvoma pogojuje skoraj 
vsakega od nakazanih problemov. Lahko bi rekel da smo to problematiko do 
neke mere potencirali, oziroma jo opetovano poudarjali samo zaradi tega, ker 
smo smatrali, da naše materialne zmogljivosti ne samo omogočajo večja vla- 
ganja v telesno kulturo, marveč da kot dobri gospodarji moramo odvajati tudi 
večja sredstva v te namene. To pa seveda predvsem, če se zavedamo poleg 
moralno vzgojnih vplivov telesne kulture na mladino in dejanskega zadovolje- 
vanja vsakodnevnih potreb sodobnega človeka in s tem povečanje njegovega 
osebnega standarda, tudi neposrednih in posrednih ekonomskih koristi, ki jih 
imamo od vsakega dinarja vloženega v telesno kulturo. Ne gre torej samo za 
vlaganja in dajanja sredstev za tako imenovane atraktivne športe, čeprav je 
včasih tudi to potrebno in koristno. Vendar se nam zdi, da kljub vsej podpori, ki 
ni bila majhna, na teh področjih nismo dosegli vidnejših uspehov. Pravzaprav pa 
bi se praviloma moral atraktivni šport, če je res atraktiven, vzdrževati sam z 
lastnimi dohodki. Ze zelo površen pregled dejanskega stanja in podatkov, na- 
vedenih v poročilu, bi nas hitro prepričal, da smo največ vrhunskih uspehov 
dosegli v tistih panogah, ki smo jim v povprečju najmanj dajali, in obratno, 
kratko in jasno povedano, najmanj uspehov smo dosegli v nogometu. Predvsem 
pa nam gre za to, da maksimalno materialno podpremo množično telesno 
kulturo in tiste panoge, ki glede na svoj optimalen doprinos največ pomenijo 
za splošen razvoj telesne kulture. Ob tem pa moramo tudi še dalje nuditi 
največjo možno pomoč vrhunskim dosežkom prav v teh panogah, ker nam ti 
v veliki meri, poleg ostalih koristi, pripomorejo k razvoju množičnosti telesne 
kulture. 

Poleg jasnega spoznanja velike večine državljanov o nujnosti večje mate- 
rialne podpore telesni kulturi pa je seveda potrebno izdelati koncept oziroma 
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program razvoja telesne kulture v vsaki občini, ki je osnovni organizator in 
koordinator dela na področju telesne kulture. Na tej osnovi bo družbenemu 
organu, ki je odgovoren za razvoj telesne kulture v občini, lahko voditi jasno 
in odprto politiko tako zbiranja, kakor tudi trošenja sredstev v te namene. 
Finančna sredstva pa morajo pritekati stalno in namensko. Niso torej najvažnejši 
skladi pri občinah ali drugih družbeno-političnih skupnostih, ampak je bistveno 
spoznanje nas vseh, da telesni kulturi objektivno lahko dajemo več sredstev 
in da jih tudi moramo več dajati. Pritekajo pa naj preko pristojnega družbenega 
organa v največji možni kontroli oziroma bolje rečeno informiranosti javnosti. 
Ne mislimo tu samo na večje proračunske dotacije v te namene, ampak na vse, 
ki so zainteresirani za razvoj telesne kulture in ki sredstva tudi lahko prispevajo, 
to so gospodarske organizacije, pa tudi zavodi zdravstvenega zavarovanja, saj 
je dobro organizirana in strokovno vodena telesna vzgoja izredna preventivna 
zaščita telesnega in duševnega zdravja zavarovancev in v veliki meri doprinaša 
tudi k večji spretnosti delavcev in varnosti pri delu. 

Mislim, da je prav, da je dan v materialu največji poudarek telesni kulturi 
v vzgojno izobraževalnih ustanovah, predvsem v osnovnih šolah, saj moramo 
prav tej razvijajoči mladini na tem področju največ nuditi. Težko, zelo težko je 
popraviti, kar zamudi v telesnem razvoju otrok do 14. leta. Mi pa v šoli nudimo 
mnogo premalo. Izven nje pa se prav ta mladina najmanj vključuje v telesno 
kulturne dejavnosti. 

Da ne bi ponavljal vsega materiala iz poročila, bi omenil samo še problem 
strokovnih kadrov, katerih deficit je dejansko večji, kot je prikazan. Vzrok za 
tako slabo stanje pa je predvsem v družbenem ugledu, ki so ga dosedaj ti 
kadri imeli in pa v nejasnosti njihove osebne perspektive kot posledice perečih 
materialnih razmer v telesno vzgojnih društvih in klubih. Ne samo, da niso 
bili nagrajevani po svojem delu in uspehih, ampak se je največkrat dogajalo 
to, da niso vedeli ali bodo prvega sploh dobili nagrado za svoje delo. Glede 
profesionalnega vaditelj skega in trenerskega kadra smo mnogo pod jugoslo- 
vanskim povprečjem, da o evropskem ne govorim. Tu so bili sicer mišljeni 
strokovnjaki v društvih. Podobno stanje pa je tudi v šolah, kjer je kvantitativno 
sicer nekoliko boljše, kvalitativno pa morda še slabše. 

Ta problem sem navedel predvsem zato, ker sem hotel podčrtati vzgojni 
vpliv strokovnjakov na doraščajočo mladino, s katero morajo živeti in jo dobro 
poznati, če hočejo v svojem delu uspeti. Ne smej biti torej samo strokovnjaki, 
ampak tudi vzgojitelji in družbeno-politični delavci. 2e od< nekdaj je bilo 
amatersko delo na področju telesne kulture zelo slabo ocenjeno. Smatralo se 
je namreč, da se družbeno-politično sploh ne udejstvuješ, če si delal na tem 
področju. Časi so se sicer spremenili, pa ne do te mere, da bi paralelno s 
potrebo množičnosti telesne kulture zaradi zdrave rasti naše mladine popolnoma 
uvideli tudi njene vzgojne, moralne in politične vplive, ki so čestokrat tudi 
edini in da bi si, zato postavili nalago, da morajo kot organizatorji in strokovni 
delavci v telesno vzgojnih društvih in klubih delati naši najboljši kadri. 

K temu naj dodam še eno svojo misel, morda ni prijetna, pa sem prepričan, 
da je upravičena: organizacije Zveze mladine precej pasivno opazujejo dogajanja 
v telesni kulturi, namesto, da bi prav iz prej navedenih momentov bila eno 
od osnovnih področij njihovega dela. Mislim, da je potrebno tudi večje sode- 
lovanje zdravstvene službe. Redna letna merjenja zmogljivosti in spremljanje 
telesnega razvoja mladine ter primerjava teh rezultatov z določenimi normativi 
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je osnova za načrtno in strokovno delo v telesni vzgoji. Posebej pa je to v šolski 
telesni vzgoji tudi edino objektivno merilo za ocenjevanje pravilnosti telesne 
vzgoje, njenih programov in uspehov. Mimogrede povedano, so prav to sestav- 
ljala poročila najbolj pogrešali. 

V poročilu je dan tudi predlog ža spremembo statusa republiške komisije 
in v zvezi s tem tudi predlog za namestitev dveh ali treh strokovnjakov. Tova- 
rišice in tovariše poslance bi obvestil, da je Izvršni svet predlog že osvojil in 
sprejel tudi ustrezen sklep. 

K besedi se nisem javil, da bi na kratko povzel predloženo besedilo, ali še 
enkrat v malo drugačni obliki obdelal probleme, ki jih navaja poročilo ali 
mogoče načel še nove probleme, ki jih je na žalost še mnogo, ampak predvsem 
zato, da v imenu predlagatelja ponovno poudarim namen, da gre za to, da ob 
prikazanem stanju in navedeni problematiki začnemo gledati na telesno kulturo 
mnogo širše kot doslej. To ni samo problem nekaterih športnih entuziastov, 
ampak splošno družbeni problem in odgovornost. Gre za to, da mi vsi spre- 
menimo odnos do telesne kulture, do njenih težav, ker samo tak, spremenjen 
in aktiven odnos vseh državljanov lahko bistveno vpliva na izboljšanje stanja 
in napredek telesne kulture. 

Prosim vas, tovarišice in tovariši poslanci, da v diskusiji podprete in do- 
polnite poročilo ter sprejmete ustrezalo priporočilo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Poročilo odbora za telesno kulturo, ki je 
razpravljal o gradivu, vam je bilo že poslano in menim, da ga ni potrebno še 
brati. Zato bi vas pred razpravo samo še obvestil, da sem povabil na današnjo 
sejo še nekatere predstavnike prizadetih organizacij, predstavnike okrajnih 
skupščin, in mislim, da se strinjate, da jim damo možnost udeležiti se današnje 
razprave. 

S tem začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tu se je že pismeno prijavil 
k razpravi tovariš Rudi Stopar. Prosim. 

Rudi Stopar: Komisija Socialistične republike Slovenije za telesno 
kulturo je v svojem poročilu lepo opozorila na probleme, ki niso v prid razvoju 
telesne kulture in na katerih leži krivda, da društva niso povsem zadovoljivo 
opravljala svoje naloge. Ustavil bi se pri drugem in četrtem odstavku na drugi 
strani poročila, ki govori o strokovnosti, ter pri 3. odstavku na 5: strani poročila, 
ki govori o šoli, ki mora zagotoviti mladini temeljno telesno izobrazbo. Hkrati 
pa bi nakazal nekaj rešitev, s katerimi bi popravili tako stanje ter nekaj fi- 
nančnih težav društev. 

Ti problemi se v glavnem nanašajo na našo sevniško občino, vendar bom 
vseeno spregovoril o njih, ker mislim, da so podobni tudi v drugih občinah. 

Pomanjkanje vodnikov je glavni vzrok neuspešnega športnega življenja. 
Vodniški kader izhaja v glavnem iz starejših generacij in dela zgolj po lastnih 
izkušnjah. S tem pa ne more zadovoljiti zahtevam mladega športnika, ki se 
zgleduje po novih metodah. Teh metod pa se sedanji vodniki ne poslužujejo, 
ker tudi nimajo za to vseh pogojev ali pa samih metod ne poznajo. Vojaška 
disciplina ali same igre z žogo brez novosti ne morejo pritegniti mlade ljudi. 
Poleg tega pa so tudi sami športni objekti nesodobni. Prostor, kjer je kino- 
predstava, ima nečist pod, prav tako pa pri teh prostorih ni ustrezne kopalnice, 
da bi se prepoteni telovadec oprhal in osvežil. To vse vpliva na voljo ljudi, ki 
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se ukvarjajo s športom, in tudi na pritegnitev širše množice občanov. Sproščenost 
in veselje v telovadnici ali na športnem igrišču morata biti tisti sili, ki bosta 
pritegovali ljudi ob njihovem prostem času. 

Za bolj strokovno delo društev bi bilo morda dobro, da se v delo vključijo 
tudi aktivni športniki, s katerimi lahko vsaj vaditelji vodijo občasno podrobnejše 
razgovore o novih metodah, ki se jih športniki že poslužujejo. Ker funkcija 
okrajnih zvez v sedanjem sistemu odmira, se prenaša precej njene operative 
na občinske zveze. Občinska zveza naj bi v bodoče usmerjala celotno politiko 
telesne vzgoje na območju občine. Morda bi bilo v ta namen smotrno, da se v 
priporočilu navede, da občine v občinskih zvezah zaposlijo telesno vzgojne 
strokovnjake, ki bi s svojim znanjem in praktičnimi izkušnjami lahko uspešno 
vodili in usmerjali celotno fiskulturno dejavnost v občini. V zvezi s tem se 
porajajo finančne težave tako, da se v marsikateri občini to ne bi dalo izvesti. 
Tu pa naj bi same šole zaposlile res usposobljenega telesno vzgojnega učitelja, 
ki bi s čutom odgovornosti delal z mladino in pomagal tudi društvu pri raz- 
vijanju telesne kulture. Pomagal bi uvajati nove metode in bi v lokalnem merilu 
lahko organiziral tečaje ter posvete za obstoječi vaditeljski kader. Tak človek 
pa ne bi smel biti zadolžen še z različnimi drugimi funkcijami, temveč samo s to 
dejavnostjo. 

Se en problem se javlja pri podeželskih društvih, ki je pogojen s finančnimi 
težavami. Društva del svoje aktivnosti in pozornosti usmerjajo na dejavnosti kot 
so: kino, veselice in podobno. Tako ta društva ne morejo uspešno izvrševati vseh 
nalog, pred katere so postavljena. Na drugi strani pa so primorana organizirati 
take dejavnosti, ker bi drugače ostala brez osnovnih materialnih sredstev. 

V športnem življenju pogrešamo množičnost. Nujno je, da občinske zveze 
pristopijo k takemu načinu programiranja telesno vzgojne dejavnosti, da se v 
njih najde tako delo šol, kot delovnih organizacij in društev. Delo bi se moralo 
nekako prepletati. Govorimo, da naj društva nudijo mladini nadaljevanje telo- 
vadne ure iz šole. Hkrati pa bi moralo društvo nuditi delovnemu človeku po kon- 
čanem delu sprostitev in razvedrilo. Ali niso že tu nakazane istovetne smernice 
telesno vzgojnega dela, ki gotovo vodi k množičnosti. 

Prej nakazana trdna povezava bi morala izhajati iz šol, kjer naj bi bili za- 
metki telesne kulture. Vendar prevladuje dejstvo, da fiskultura tudi v šolah ni 
našla tistega mesta, kot bi ga morala. Telovadne ure se poučujejo kot ostale ure, 
brez zavesti, da je telesna vzgoja tisto, kar otroku širi duh in krepi telo. 

Ob tem se poraja še en problem, ki pa je bolj objektivnega značaja, namreč 
da nimajo vse šole enakih možnosti. Obstoja razlika med višje organiziranimi 
in podružničnimi šolami. Zdi se mi, da bi te razlike lahko ublažili nekako s šport- 
nimi dnevi, za katere pa mislim, da so šli jalovo pot. Sprevrgli so se v izlete, 
ki prinesejo morda več sprostitve učiteljem, kot pa otroku, ki vsak dan že tako 
po dve uri hodi do šole in nazaj. Treba bi jih bilo organizirati tako, da bi bili 
športni dnevi nekakšna športna srečanja med šolami ali razredi, da bi bili vse- 
binsko premišljene športne manifestacije, ki bi v obliki tekmovanj poživljale in 
širile telesno kulturo med mladino. Te izkušnje pa bi potem vaditelji lahko pre- 
našali tudi v društva in delovne organizacije. Obenem pa bi lahko s športnimi 
dnevi seznanjali mladino tudi z drugimi panogami, s katerimi se v svojih vaseh 
ali manjših krajih ne more seznaniti. Teh nekaj misli bi morda lahko podkrepile 
priporočilo, saj izhajajo prav od tam, kjer so ti problemi najbolj pereči. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Kdo želi 
besedo? 

Stane Vrhovec: Samo nekaj besed o telesni vzgoji v občinah. Da je 
za načrtno dejavnost telesne vzgoje potreben stalen dotok sredstev, bi to pod- 
krepil samo s skromnimi podatki o dosedanji višini'teh sredstev v posameznih 
občinah. To je v poročilu priloženo. Omejil se bom samo na okraj Ljubljana. 

Ze zadnjič smo videli, da občine Grosuplje, Kočevje, Novo mesto in Trebnje 
dajejo povprečno največji procent narodnega dohodka za šolstvo, da pa pride 
kljub temu na učenca povprečno najmanj izdatkov. Podatki o finančnih sred- 
stvih za telesno kulturo pa kažejo, da so od teh tri občine Grosuplje, Novo mesto, 
Trebnje zopet precej na repu glede razpoložljivih sredstev za te namene, namreč 
s 63, s 133 in z 29 dinarji na prebivalca. V Kočevju pa je povsem drugače in je 
druga občina v republiki, ki namenja največji znesek za telesno kulturo, in sicer 
čez dva tisoč dinarjev. 

Zaključek je naslednji: Načenja se zopet vprašanje nerazvitih občin, kaže 
pa se hkrati veliko slučajnost v dodeljevanju oziroma zbiranju sredstev za te- 
lesno kulturo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Janez Kambič. 

Janez Kambič: V nekaj stavkih bi se rad dotaknil vprašanja učnega 
kadra za telesno vzgojo na šolah. 

V službeni dobi in v različnih krajih, kjer sem bil, sem opazil naslednje: 
V majhnem kraju z 2000 prebivalci je že tretji predmetni učitelj oziroma 

profesor za telesno vzgojo zapustil prosvetno službo, in sicer že po nekaj letih 
službovanja, in se vpisal na višjo oziroma visoko šolo. To je ena ugotovitev. 
Druga ugotovitev pa je ta, da so učitelji za telesno vzgojo ne glede na naziv 
želeli in tudi nekateri dokončali na ustreznih šolah za učitelje, ali za predmetne 
učitelje ali profesorje, še drug predmet. Iz tega bi lahko sklepali, da nekaj pri 
pouku telesne vzgoje ni v redu. To se pravi, da je za učitelja zelo težko in pro- 
blematično, kako bo lahko poučeval, oziroma podajal telesno vzgojo, ko bo star 
40—50 let. To je eno. Drugo pa je to, da se pri učni obveznosti 20—22 ur tudi 
fizično veliko bolj utrudi, kakor pa učitelji drugih predmetov, ker je pravzaprav 
učitelj telesne vzgoje tudi neke vrste fizični delavec. Morda bi bilo koristno, če 
bi premislili o tem, da bi za učitelje telesne vzgoje na vseh stopnjah šol uvedli še 
sličen predmet, tako da bi lahko učitelj telesne vzgoje mogoče že od začetka, 
zlasti pa pozneje po nekaj letih službe, oziroma po 15 ali 20 letih službe lahko 
poučeval tudi kak drugi predmet. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, kdo še želi razpravljati? Prosim tudi 
goste, da posežejo v razpravo. Za besedo je zaprosil tovariš Janez Zemljarič, 
predsednik Zveze za telesno kulturo. 

Janež Zemljarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se 
najprej zahvalim Skupščini in pa posebej vam, Prosvetno-kulturnemu zboru, 
da ste sredi obilice dela in perečih nalog našli možnosti in pokazali razumevanje 
za to področje naše družbene dejavnosti. Prepričan sem, da bo obravnavanje 
telesne kulture v Skupščini naletelo na najboljši odmev med našimi telesno- 
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kulturnimi delavci in jih predvsem spodbudilo za še večje napore pri delu na 
tem področju. 

Iz poročil je razvidno, da je bilo na področju telesne kulture mnogo na- 
rejenega. Upoštevati namreč moramo, da naša družba doslej ni mogla mnogo več 
dajati za to dejavnost in tudi to, da je teža dela slonela le na amaterskih de- 
lavcih, to je na ljudeh, ki so predvsem v svojem prostem času imeli voljo in 
čutili potrebo, da delajo z mladino. S tega vidika so torej uspehi in stanje, o 
katerih je govora v poročilu, realno ocenjeni in mislim pozitivni. 

Danes imamo vsekakor mnogo boljše pogoje za delo, kot smo jih imeli prej. 
To je razvidno tudi iz samega poročila. Predvsem imamo danes mnogo boljšo 
materialno osnovo — tu mislim predvsem na zgrajene objekte — mnogo več 
lahko dajemo, kot smo dajali prej in čedalje bolj tudi prevladuje spoznanje, da 
je telesna kultura sestavni element našega življenja, da brez nje ni večje proiz- 
vodnje in večje produktivnosti, da brez nje ni zdravega življenja in ni razvedrila 
po delu. To so vsekakor činitelji, s katerimi danes moramo računati, in ki nas 
obvezujejo, da pregledamo, ali so napori, ki jih vlagamo v telesno-kulturnih or- 
ganizacijah, adekvatni temu, kar resnično zmoremo in ali smo organizacijsko 
dovolj sposobni, da bi se sproprijeli z nadaljnjimi nalogami na tej boljši in ugod- 
nejši osnovi, kot smo jo imeli prej. Mislim, da ne bom pretiraval, če rečem, da 
tu v nekem smislu nekoliko zaostajamo. Ze poročilo predsednika komisije ozi- 
roma njegova razprava to potrjuje in se strinjam z vsemi njegovimi ocenami. 
Mislim namreč, da smo se zaradi prizadevanj za materialna sredstva, z ureja- 
njem notranjih problemov v telesno kulturnih organizacijah in zaradi nepre- 
stanih problemov glede tekmovalnih sistemov itd., do neke mere premalo 
angažirali z reševanjem osnovnih problemov, ki so sedaj pred tem zborom raz- 
grnjeni. 

Mi se teh problemov zavedamo in smo v glavnem tudi ves čas sodelovali pri 
izdelavi tega poročila, in mislim, da nam bo to v marsičem pomagalo progra- 
mirati nadaljnje delo. 

K temu, kar je bilo rečeno, imam še nekaj misli. Želim zlasti razpravljati 
o stvareh, ki zadevajo predvsem nadaljnje naloge in vlogo družbenih organizacij 
na področju telesne kulture. 

Rekel sem že, da smo morda danes nekoliko premalo organizacijsko sposobni 
za to, da naloge, ki nam jih dbjektivni pogoji sedaj že omogočajo, uspešneje 
izpolnimo. Predvsem mislim tu, da moramo začeti vsaj v družbenih organizacijah 
več razmišljati o ustreznejšem sistemu telesne kulture. 

Nam je jasno, da je na prvem mestu šola odgovorna in zadolžena za zdravo 
in harmonično rast mladine, — šola, ki ima ustrezne objekte in ki zna ceniti 
in pojmovati vrednost telesne kulture. V tem pogledu je v poročilu dosti pri- 
pomb, in mislim, da je priporočilo ustrezen apel, ki bo spodbudil tudi družbene 
organe v šolah k nadaljnjemu razmišljanju in k nadaljnjim iniciativam. 

Drugo področje v sistemu telesne kulture morajo biti delovne organizacije. 
V tem pogledu smo znatno, znatno za razvitejšimi državami v svetu, kjer so 
spoznali, da ni mogoče dosegati večje produktivnosti, če hkrati ne rešujejo pro- 
blemov rekreacije, razvedrila itd. 

Gledal sem neke podatke, po katerih so recimo v Sovjetski zvezi že v 
75 °/o delovnih organizacij uvedli aktivno rekreativno dejavnost med delovnim 
časom. Mi nimamo želja, da bi te stvari organizirali na isti način, vendar 
mislimo, da je bilo doslej izredno malo storjenega za razvoj telesne kulture 
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v delovnih organizacijah. Tudi ne mislimo, da bi bilo treba ponavljati stare 
napake, ki smo jih delali s tisto obvezno gimnastiko. Vendar pa smatramo, da 
je nujno potrebno v delovnih organizacijah vsaj za mlajše proizvajalce najti 
ustrezne oblike, ki bodo pripomogle k njihovi večji delovni,sposobnosti. 

V sistemu telesne kulture imajo pri nas posebno mesto družbene organi- 
zacije za telesno kulturo. Mislim, da bi morali predvsem tu popraviti nekatere 
stvari in jih uskladiti, z danimi pogoji. Razmišljamo o tem, da bi morali nasloniti, 
vezati in organizirati mladino in vse, ki se hočejo aktivno ukvarjati s telesno 
kulturo, predvsem pri športnih objektih in da ne ustvarjamo nekih posebnih, 
ločenih, vase zaprtih organizacij. Telesno kulturni objekt naj postane središče, 
pri katerem se zbira mladina, pri katerem se zbirajo strokovni kadri in pri 
katerem se organizira društveno življenje. Morda bo kdo rekel, da je to samo 
po sebi umevno, vendar naši podatki kažejo, da temu ni tako. 

Navedel bom nekaj številk! V Sloveniji imamo sedaj 56 plavalnih bazenov. 
Plavalnih klubov imamo 14 in od teh 14 klubov nekateri nimajo bazenov. Smu- 
čarskih skakalnic imamo v Sloveniji 106, smučarskih klubov pa 80, in še od 
teh jih ima manj kot polovica v 'svojem programu skoke. Takih primerov bi 
lahko navedli še več in zato se mi zdi, da je upravičena zahteva, da v bodoče 
ustanavljamo nove organizacije predvsem pri obstoječih objektih. To bi imelo 
dve prednosti. Prvič, smo sedaj že dosegli, da občine in krajevne skupnosti 
prevzemajo skrb za vzdrževanje in upravljanje objektov. Mislim, da bi bilo 
treba v priporočilu še bolj podčrtati to odgovornost, ker nam sedaj dobršen 
del te družbene lastnine propada zaradi neodgovornega odnosa. Druga prednost 
take orientacije bi bila v tem, da bi s formiranjem organizacij okrog objektov 
omogočili mnogo boljše upravljanje in vzdrževanje, saj bi lahko organizirali 
samoupravo aktivnih športnikov, s čimer bi znatno počenih vzdrževanje pa 
tudi znatno izboljšali obstoječe stanje objektov. To bi dalo tudi znatno večje 
rezultate za našo telesno kulturo. Primer za to so prav gotovo šolska športna 
društva. V zelo kratkem času smo uspeli pri šolah formirati preko 300 društev, 
ki dopolnjujejo šolsko telesno kulturno delo in so dala izredno dobre rezultate, 
ker smo imeli na eni strani urejeno vzdrževanje objektov, mladina pa se je 
rade volje prav v teh oblikah udejstvovala. 

Zdi se mi dalje zelo važno, da bi ob objektih nastavljali tudi strokovnjake. 
Morda bo ponekod treba nastavljati strokovnjake še pri občinskih zvezah ali 
celo pri zvezah višjih teritorialnih enot oziroma družbeno-političnih skupnosti. 
Vendar se mi zdi, da bi bilo najbolj prav, da začnemo strokovnjake nastavljati 
pri objektih, da so ti ves dan tam, zbirajo mladino in delajo z njo, ter da so 
za to delo tudi plačani. Mislim, da bi s tem najbolj rešili njihov nesrečni status 
in materialni položaj, ki je danes zares problematičen. Poznam probleme in vem, 
da je od 16 strokovnjakov profesionalcev v Sloveniji nekaj takih, ki po 3, 
4 mesece ne dobivajo plače od svojih društev oziroma klubov in se človek 
naravnost čudi, kako sploh morejo živeti. Ce bi tako uredili vzdrževanje ob- 
jektov in to sprejeli kot odgovornost krajevnih skupnosti in občinskih skupščin 
in s tem jasno postavili, da spada v sklop vzdrževanja objektov tudi skrb za 
položaj strokovnjakov, mislim, da bi nam potem vsaj ta skrb lahko odpadla. 
Drugič, pa bi imela vsa ta naša dejavnost mnogo bolj realno osnovo, kot jo 
ima včasih v nekaterih organizacijah. 

Naša praksa je zdaj žal malo drugačna. Mi imamo vrsto zelo kvalitetnih 
organizacij, zelo velikih društev in klubov, ki visijo v zraku in se bore za 
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sredstva pri eni, drugi ali tretji občini. Mislim pa, da bi predlagana ureditev 
lahko v marsičem pomagala rešiti te probleme. 

V sistemu telesne kulture bi moralo pripadati drugačno mesto našim vi- 
sokim in višjim šolam. Mislim, da tukaj najbolj zaostajamo, kar je do neke 
mere najbrž posledica nerazumevanja pomena telesne kulture na tej stopnji 
šolanja. Povsod v svetu so visoke šole središče in-nosilci tudi vrhunskega športa. 
Recimo v ZDA je 95 °/o vsega vrhunskega športa na univerzah. Pri nas pa 
poglejte: v naši republiki smo dosegli zaenkrat to, da imamo samo na dveh 
fakultetah fakultativno telesno vzgojo, na ostalih pa nobene aktivnosti. Hkrati 
imamo v Ljubljani Bloudkov park, ki pa spet živi sam za sebe brez mladine, 
brez aktivnega članstva. Na drugi strani pa imamo veliko študentskih organizacij 
oziroma interesentov med študenti, ki pa nimajo na razpolago objektov. Zato 
mislim, da bi morali problemom telesne kulture na univerzi posvetiti mnogo 
več pozornosti in morda tudi v priporočilu malo bolj poudariti to nalogo. To 
bi bilo koristno za samo delo in življenje na univerzi, predvsem pa bi s tem 
naš vrhunski šport lahko dobil realnejše osnove, kot jih ima sedaj. 

To so nekatera vprašanja, ki zadevajo sistem telesne kulture. O tem na- 
meravamo temeljiteje razpravljati in v zvezi s tem ugotoviti, kakšne so potem 
naloge in odgovornosti društev in klubov, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom. 
Mislimo, da bi moral vrhunski šport sloneti samo na tem sistemu in da bi ta 
sistem moral dajati kadre za vrhunsko kvaliteto, ne pa tako,, da se — žal 
tudi pri nas poslužujemo cele vrste drugih oblik. 

Drugo vprašanje, o katerem bi rekel nekaj besed in pojasnil naše stališče, 
je vprašanje financiranja telesne kulture. Menim, da ni pri nas problem, da 
veliko premalo dajemo, marveč je osnovni problem gospodarjenje s sredstvi, ki 
jih dajemo za telesno kulturo. Ni problem samo v tem, da opažamo v naših 
vodstvih slabo gospodarjenje oziroma nesmotrno trošenje. Sami viri financi- 
ranja telesne kulture so tako različni, in tako široki, da praktično ni mogoče več 
imeti nad njimi pregleda. Zato se mi zdi sedaj primarna naloga, kako zagotoviti 
smotrnejše izkoriščanje in nalaganje sredstev. Opravka imamo s celo vrsto 
deformacij v naši sedanji in pretekli praksi glede trošenja sredstev. Nekatera so 
bila že navedena, strinjam se z njimi, nekatera bi pa še dodal. Tak problem 
je izgradnja objektov. Za objekte trosimo zelo veliko sredstev, moramo pa reči, 
da zelo veliko objektov, ki jih zgradimo, kmalu ne ustreza več svojemu namenu, 
ker imamo službo projektiranja na nizki strokovni stopnji, ki ne ustreza za- 
htevam, zaradi česar se nam napake vedno znova in znova ponavljajo. Nekateri 
objekti ne ustrezajo niti temu, da bi jih lahko funkcionalno uporabili za tre- 
ninge, kaj šele za kakšne večje prireditve, za katere se zahtevajo določeni stan- 
dardi in določena kvaliteta. 

Druga taka vrsta slabosti se odraža v deformiranju posameznih panog, 
kjer se iz vseh mogočih virov dajejo sredstva, ne da bi to mogli preprečiti. Kon- 
kreten primer, nogomet. Iz republike ne gre danes za slovenski nogomet kon- 
kretno niti dinar. Kje pa so potem ti viri? Mi jih na žalost ne moremo ugotoviti 
ali pa celo reči, kdo in koliko je dal. Lahko samo ugotavljamo, da se ne strinjamo 
z načinom, kako se rešuje slovenski nogomet, več pa ne moremo storiti, ker 
regulativne in izvršilne funkcije naša organizacija nima. Nismo še uspeli, da 
bi ljudem, ki v teh organizacijah delajo, pokazali in dokazali škodljivost take 
politike. 
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Naš predlog je, da bi bila osnovna zahteva glede financiranja telesne kulture 
popolna legalizacija vseh njegovih virov. Morda je sklad ena od rešitev, najbrž 
pa tudi ni najboljša. Naše stališče je, da sklade zares ne kaže vsiljevati. Za- 
htevamo pa predvsem to, da se vse, kar se daje, daje javno in da se za to ve, 
bodisi da gre to preko skupščin, ali preko delavskih svetov, da ljudje v občini 
in v delovnih organizacijah vedo, koliko se daje. Prosim, da nas zbor, morda 
s priporočilom, v tem pogledu še posebej podpre, da poskušamo vsaj na tak 
način izsiliti legalizacijo financiranja. 

Menimo, da bi morali pri financiranju zares izhajati od programov dejav- 
nosti, kar je že predlagal predsednik komisije tovariš Polak. Zdaj imamo v 
vsaki občini in v vsakem okraju možnosti — pa tudi v republiki — pripraviti 
program dela, ki naj vsebuje izgradnjo objektov in ostale potrebe. Mislim, da 
bi bilo zelo pametno, če bi v take programe le začeli zapisovati — kot je bilo 
predlagano — določene prioritetne naloge in predvsem tudi panoge. V tem 
pogledu imamo izredne težave, ker je vsak takoj prizadet, če njegove panoge 
ne vidiš, če je ne podpiraš, ali ne kažeš za njo razumevanja itd. Vendar 
mislimo, da bomo morali s tem prenehati in se bo treba odločiti, da nekatere 
panoge, ki imajo poseben značaj zaradi koristi ali pa zaradi razvedrila, ob- 
ravnavamo drugače kot tiste, ki takih elementov nimajo. Menimo, da bi morali 
v naši republiki mnogo bolj podpreti dejavnost partizanskih društev kot osnovnih 
nosilcev splošne telesne vzgoje, da bi morali mnogo bolj podpreti in pokazati 
razumevanje za planinstvo, za smučanje, za atletiko in še za nekatere druge 
panoge. Predvsem pa smatramo, da bi morali preko legalnih virov financiranja 
zagotoviti tudi več sredstev za šole. Gre tu za šole vseh stopenj, posebej pa 
tudi za šole, ki vzgajajo strokovne kadre za telesno kulturo v šolah, in ki 
vzgajajo naše bodoče strokovnjake, ki nam jih danes tako manjka. 

V razvoju telesne kulture smo še na zelo, zelo nizki stopnji in ni čudno, da 
včasih tudi vrhunskih rezultatov ni, kjer bi jih lahko dosegli. Mi smo recimo 
včasih zelo ogorčeni nad rezultati v našem smučanju, in se hočemo primerjati 
s celo vrsto drugih narodov in držav, ki so dosegle uspehe. Toda res je, da 
nimamo temeljnih organizacij in društev v krajih, kjer obstajajo objekti za 
smučanje, ali pa nam število teh društev celo pada. V takih pogojih pa res ne 
moremo napredovati. Imamo izredno malo strokovnjakov. Tako imamo za smu- 
čanje v vsej republiki samo enega plačanega' strokovnjaka, ki dela poklicno. 
Z uspehi pa se hočemo primerjati z vzhodnimi Nemci, pri tem pa pozabljamo, 
da so tam organizirali poseben inštitut za skoke, ki dela vse leto z ljudmi, ki 
so vse leto na plačnih spiskih vojske, milice, carine itd. Odtod seveda tudi 
tako odlični rezultati. 

Pri vrhunskih rezultatih je razvoj privedel danes do tega spoznanja, da je 
treba v ta namen več vlagati in da je treba razvijati predvsem znanstveno 
raziskovalno delo, hkrati pa na solidnejši način spremljati rezultate, kot pa to 
delamo mi. Pogoj za nas je, da naši visoki šoli za telesno kulturo, ki začenja 
te zametke realizirati, mnogo bolj pomagamo kot smo to doslej. 

Na kratko bi opozoril še na problem, ki je morda v priporočilu malo premalo 
poudarjen, to je problem telesno-kulturne dejavnosti med ženskami. V tem 
pogledu smo vsako leto na slabšem. Vedno več žena imamo v proizvodnji in 
v družbenem delu, v naših telesno vzgojnih organizacijah pa jih je vedno manj. 
Kot veste predstavljajo ženske danes že 41 % vsega aktivnega prebivalstva naše 
republike. V naših organizacijah pa mislim, da imamo komaj 3% žensk. Da 



7. seja 141 

bi to stanje popravili, moramo zato dati veliko več poudarka tistim panogam, 
v katerih se zbira ženska mladina, pri čemer je treba tem panogam omogočiti 
znatno boljše pogoje. Marsikaj pa bo treba narediti tudi izven naših organizacij, 
predvsem pa v tistih delovnih organizacijah, pri katerih se vedno številne je 
zaposluje ženska delovna sila. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Besedo ima 
tovariš Miro Posega iz Maribora, predsednik Okrajne zveze za telesno kulturo. 

Miro Posega: Oprostite prosim, da se javljam k razpravi po razpravi 
tovariša Janeza Zemljariča, on je pač prej dvignil roko kot jaz. 

Rad bi v svoji razpravi dal še poudarka zlasti osrednjemu problemu, ki se 
pojavlja v naši telesni kulturi, to je problemu financiranja telesne kulture. 

Najprej bi rad informiral ta forum, da je razprava na terenu, ko smo 
zvedeli, da bo slovenska skupščina razpravljala o telesni kulturi, bila usmerjena 
tako, da smo vsi pričakovali, da bo ta analiza, ki je bila zelo skrbno izdelana, 
naletela na tak odmev, da bi se poleg priporočila, ki ga bo danes sprejel ta 
zbor, sprejel tudi zakon o financiranju telesne kulture. To smo pričakovali! Raz- 
prave so namreč tekl'e takole: Ljudje pravijo, da je samo po sebi umevno, da 
dobi šolstvo določena sredstva, ki iz leta v leto rastejo v skladu s porastom 
narodnega dohodka. Enako velja to za zdravstvo, za komunalo in druge družbene 
službe. Edino telesna kultura iz leta v leto ne ve, od kod se bo financirala. 
V celoti se strinjam z ugotovitvijo tovariša Zemljariča, da ni malo sredstev 
na področju naše republike in tudi ne na področju mariborskega okraja, ki jih 
dajemo za telesno kulturo. Mi smo jih v lanskem letu uspeli zbrati približno 
250 milijonov. To so tako imenovana legalna sredstva, namenjena za funkcio- 
nalne izdatke naših telesno-vzgojnih organizacij. Da jih je bilo porabljenih še 
več, je prav tako jasno. Vendar se tako neurejeno in tako nekontrolirano zbirajo 
in troši j o, da smo lahko zaskrbljeni. Ker ni nobenega predpisa, ki bi urejal 
financiranje, je jasno, da se telesno-vzgojni delavci borijo na star način naprej 
tako, da hodijo od podjetja do podjetja in da še naprej kot pravimo temu po 
domače »žicajo« po zvezah in poznanstvu. To pa še vedno cvete! 

V Mariboru smo poskusili iti dosledno na občinske sklade financiranja 
telesne kulture. Imeli smo široke razprave, sestanke in podobno ter smo prosili 
predsednike občin, da so sodelovali. Vsi so se strinjali, da bi se tak sklad 
pri občinski skupščini formiral. Dejansko so se ti skladi tudi formirali. Ko 
smo preračunavali možnosti, koliko bi se lahko v enem letu zbralo sredstev, 
smo ugotovili, da bi se, če bi prispevale vse gospodarske organizacije in občinska 
skupščina iz proračuna, v enem letu v občini Center nabralo 110 milijonov 
dinarjev. Občinska skupščina je o tem razpravljala in sprejela odlok o formi- 
ranju sklada. Potem pa, ko je bilo treba začeti vlagati, je v sklad prišlo vsega 
400 000 din. Na področju občine Tabor so izračunali, da bi se z minimalnimi 
prispevki gospodarskih organizacij lahko nabralo 60 milijonov, nabrali pa so 
komaj 15 milijonov. 

Kakšna pa je situacija zdaj. Da bi sklad mogel delovati, nam pokaže na- 
slednji primer: Pred kratkim je predsednik ene mestne občine osebno obiskal 
vse gospodarske organizacije in razpravljal z njimi o stanju telesne kulture ter 
uspel nabrati 30 milijonov. Zdaj pa se postavlja vprašanje, ali bomo vedno 
zahtevali, da bodo predsedniki občinskih skupščin hodili iz leta v leto od vrat 
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do vrat ali pa se bomo enkrat dogovorili, da bodo gospodarske organizacije 
in tudi ostali redno dali vsako leto svoj prispevek, s čimer bi bil problem 
rešen. Skladi bi lahko začeli delovati, prenehalo bi tako imenovano »žicanje«, 
prenehale bi razne »zveze« tovarišev in tovarišic, ki nam s tem bolj škodujejo, 
kot pa koristijo, kljub temu, da za klub ali društvo nekaj zberejo. Skratka 
lahko bi vsa ta sredstva podvrgli družbeni kontroli, o kateri danes še ne 
moremo govoriti. Potem bi se lahko za območje enega mesta ali pa ene občine 
uredil tudi finančni servis, kajti sedaj noče nihče biti blagajnik, ker mora 
voditi dvojno knjigovodstvo, z vsemi konti, tako kot v gospodarski organizaciji. 
Razumljivo je, da smo se podredili družbenemu knjigovodstvu in se moramo, 
toda nekoliko težko je, če si mora vsak, tudi najmanjši klub, organizirati tako 
finančno knjigovodstvo. Za sklade pa bi lahko — oprostite, če so to podrobnosti, 
tovariši, toda na terenu je tako stanje — uredili skupno knjigovodstvo. Poglejte 
primer nogometnega kluba Maribor. Splošno je znano, da ljudski odbori treh 
mestnih občin in okrajna skupščina dajo letno 25 milijonov nogometnemu 
klubu kot dotacijo. S tistim trenutkom, tovariši, ko je bil klub javno financiran, 
kar pomeni, da se o teh 25 milijonih vodi knjigovodstvo in se odvajajo vsi 
družbeni prispevki, ki gredo iz osebnih dohodkov itd., je bil ta klub praktično 
rešen. Prej pa je bilo tako, da je ravno ta klub pobiral neurejeno največ sred- 
stev gospodarskih organizacij, in nobena finančna kontrola ni bila v stanju raz- 
vozljati tisto njihovo evidenco. Danes je to urejeno in Maribor zavestno in javno 
iz leta v leto podpira ta klub v taki obliki, ker smo se tudi zavestno odločili, 
da bomo ta nogomet imeli. 

Kaj pa v ostalih društvih? Zadnji, letošnji občni zbori društev so pokazali, 
da skoraj povsod obstoja predlog za razpust in to v naših najmočnejših društvih, 
kot je na primer Branik in Zelezničarsko športno društvo Maribor, da ne govo- 
rimo o Kovinarju na Teznem, ki samo še životari. Če so ta društva, ki so imela 
vedno toliko nabiralcev in svoj štab za zbiranje sredstev, prišla v tako težak 
položaj, potem si lahko zamislite, v kako težkem položaju so vsa druga množična 
društva, kot so Partizan in šolska društva. 

Ce bo danes sprejeto priporočilo tudi glede financiranja, potem bi predlagal, 
če to smem, da bi se pri alinei: »Za uresničevanje teh programov je treba 
zagotoviti ustrezne materialne pogoje in stalna finančna sredstva, tako za 
osnovno dejavnost, kakor za izgradnjo in vzdrževanje objektov ter njihovo 
opremo in za izobraževanje strokovnih kadrov,« poudarila tudi vloga sklada. 
Strinjam se, da bi ne imelo smisla ustanavljati sklade v tistih občinah, ki imajo 
tri ali štiri društva, in ki jih lahko občinska skupščina neposredno obravnava, 
ne da bi bilo treba imeti za to poseben sklad. Predlagam pa to vsaj za tiste večje 
občine, ki imajo po 10 do 15 000 mladih aktivnih športnikov, in bi potem lahko 
iz teh skladov izločili določena sredstva tudi za razvoj kvalitetnega športa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo še želi razpravljati pri tej točki? Prosim, 
tovariš dr. Marijan Brecelj, podpredsednik Skupščine. 

Dr. Marijan Brecelj: Želel sem se na kraju razprave oglasiti k be- 
sedi samo o dveh konkretnih vprašanjih. 

Prvo vprašanje je naslednje: V priporočilu predvsem apeliramo na občinske 
skupščine za izdelavo konkretnega programa nadaljnjega razvoja telesne kulture 
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v občini. Mislim, da je tako priporočilo absolutno na mestu in je vsekakor treba, 
če gledamo bodoči razvoj telesne kulture, da se občinske skupščine oziroma 
komune z vsemi svojimi faktorji angažirajo čimbolj za rešitev tega vprašanja. 
Zdi se mi pa potrebno, čeprav se morda to samo po sebi razume iz vseh dose- 
danjih gradiv in iz razprave, da s strani skupščine apeliramo tudi na organi- 
zacije, na društva in njihove zveze. Mislim namreč, da morajo prav te, tako 
pri programiranju nadaljnjega razvoja telesne kulture, kakor tudi pri realizaciji, 
vendarle odigrati svojo osnovno vlogo. Biti morajo praktični nosilci telesne 
kulture in tudi tisti zainteresirani faktorji, ki bodo vse druge družbene činitelje 
neprestano spodbujali k reševanju mnogih vprašanj, ki so prav na tem pod- 
ročju, začenši od vprašanja financiranja, o čemer je brez dvoma upravičeno 
dovolj govora in tudi dovolj skrbi, do vprašanja, ki mislim, da je bilo zelo pra- 
vilno poudarjeno v poročilu in tudi v današnjem referatu predsednika komisije, 
namreč vprašanja pravilnega družbenega položaja tistega našega človeka, ki 
kot amater dela v različnih društvih. To, da damo delavcu ■— amaterju v resnici 
pravilno mesto v naši družbi, pravilen in potreben družbeni ugled, je seveda, bi 
rekel, skoraj ključno vprašanje nadaljnjega uspešnega razvoja na tem področju. 

Zato mislim, da bi bilo prav, da se v priporočilu konkretno obrnemo na vse 
te nosilce našega telesno-kulturnega življenja, da bi s svojo aktivnostjo prav 
sedaj, ko pripravljamo družbene plane bodočega razvoja, res čim bolj aktivno 
in tudi avtoritativno sodelovali pri tem delu. 

In drugo vprašanje: Na kraju tega priporočila se zavzemamo za potrebno 
znanstveno raziskovalno delo na področju fizične kulture in priporočamo, naj 
pristojni republiški organi prouče možnosti za ustanovitev ustrezne institucije. 
Vsekakor se strinjam s tem, da tako, kot na vseh drugih področjih, tudi razvoj 
telesne kulture spremljamo z načrtnim znanstveno raziskovalnim delom. Mislim 
pa, da bi bili lahko v priporočilu nekoliko konkretnejši, namreč v tem, da naj 
se to delo ustrezno organizira, v okviru že obstoječe Visoke šole za telesno 
kulturo, ker morda iz priporočila izhaja, da plediramo za neko posebno insti- 
tucijo, za nek poseben zavod. 

Osebno se sicer ne morem opredeliti, ali je eno ali drugo ,edino pravilno, 
vsekakor pa bi priporočal, da iščemo možnosti za organizacijo znanstveno raz- 
iskovalnega dela v obstoječi instituciji. To bo vsekakor bolj ekonomična rešitev; 
pred očmi moramo namreč imeti tudi pomanjkanje sredstev na mnogih pod- 
ročjih, ki terjajo izpopolnitev znanstveno-raziskovalnega dela. Zato je, kot 
rečeno, kriterij ekonomike na mestu; mislim pa, da ni samo ta razlog. 

Smatram, da je zelo potrebno, ko se na celotnem področju telesne kulture 
kaže potreba ne samo po pedagoškem delu, marveč po usmerjanju telesne 
vzgoje z nekega strokovnega, znanstvenega kriterija, da ti dve instituciji več ali 
manj delata skupaj. To se pravi, da se pod isto streho hkrati rešuje problematika 
pedagogike in znanstveno-raziskovalna funkcija na področju telesne vzgoje. 

To ni nič novega, saj imamo na naših univerzah, pa tudi drugod po svetu, 
skoraj običajno obliko, da se ob najvišjih pedagoških ustanovah kreirajo tudi 
adekvatne institucije za znanstveno-raziskovalno delo in obratno. 

Zato s svoje strani vsekakor priporočam, da bi te pobude, ki jih danes daje 
Prosvetno-kulturni zbor, vendar šle v tej smeri, da ustrezni organi raziščejo, 
kakšni so pogoji in možnosti, da se v okviru Visoke šole za telesno kulturo, ki 
deloma že vrši to funkcijo, znanstveno-raziskovalna dejavnost tudi organizira. 
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Predsednik Ivo Tavčar: S tem pravzaprav že prehajamo na nepo- 
sredno razpravo o predlogu priporočila. Ima morda še kdo kakšne predloge v 
zvezi s predlaganim priporočilom, razen teh, ki so bili že dani v razpravi? (Ne 
javi se nihče.) Predlagam, da začasni odbor za telesno kulturo, upoštevajoč 
razpravo, v kratkem odmoru, ki bo zdaj, prouči te predloge, jih po svoji presoji 
upošteva in priporočilo ustrezno prilagodi. 

Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.55.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo razpravo o priporočilu in prosim 
poročevalca oziroma predsednika začasnega odbora za telesno kulturo, da pove 
svoje mnenje o predlogih, danih k priporočilu. 

Jože Sturm: Tovarišice in tovariši poslanci! Začasni odbor za telesno 
kulturo je razpravljal o mnenjih, ki so bila izražena v razpravi, in sklenil na- 
slednje: 

Glede financiranja naj se ne konkretizira oblik, kako naj bi se ustvarila 
sredstva, kajti odbor sodi, da je to prepuščeno samoupravnim organom, v pripo- 
ročilu pa je že jasno nakazano, da morajo biti zagotovljeni ustrezni materialni 
pogoji in stalna finančna sredstva. Zaradi tega odbor glede tega ni sprejel 
kakih dopolnil ali sprememb besedila priporočila; pač pa je sklenil, da se predla- 
gajo naslednje spremembe k priporočilu: 

1. Na 2. strani v drugi alinei naj se vstavi v tretji vrsti za besedico »orga- 
nizacije« manjkajoča beseda »premalo«, kar je bilo v besedilu pomotoma iz- 
puščeno. 

2. V tretjem poglavju se vstavi nov drugi odstavek, ki se glasi: »Telesno 
kulturne organizacije naj načrtujejo svojo dejavnost na osnovi ugotovljenih 
potreb občanov ter se pri tem najtesneje povezujejo z vzgojnimi in zdravstve- 
nimi ter delovnimi organizacijami. Prevzemajo naj ustrezno vlogo pri sestav- 
ljanju sedemletnih načrtov razvoja telesne kulture v občinah. V večji meri 
naj bodo pobudniki za izoblikovanje dolgoročne politike izobraževanja stro- 
kovnih kadrov.« 

3. V petem poglavju priporočila se črta zadnji odstavek, ki se nadomesti 
z naslednjim besedilom: »Glede na nalogo in vlogo, ki jo ima Visoka šola za 
telesno kulturo, je treba omogočiti, da se vse bolj razvija tudi kot znanstveno- 
raziskovalna ustanova.« 

4. Odbor še predlaga, da se predlog priporočila dopolni z novim, 6. poglav- 
jem, ki se glasi: »Da bi se zagotovil čim uspešnejši razvoj telesne kulture, je 
treba spodbujati kar najširše javne razprave o vseh vprašanjih s tega področja 
in zagotoviti javnost pri razporejanju in trošenju sredstev v te namene.« 

Predsednik Ivo Tavčar: Ima kdo kake pripombe k predlaganim spre- 
membam? (Ne.) Če ne, dajem priporočilo s predlaganimi spremembami začas- 
nega odbora za telesno kulturo na glasovanje. Kdor je za tako dopolnjen predlog 
priporočila, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je priporočilo o nadaljnjem razvoju telesne kulture sprejeto. 
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poro- 

čila o prosvetno-pedagoški službi v SR Sloveniji. 
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Gradivo za to točko dnevnega reda je pripravil Republiški sekretariat za 
šolstvo. Ali želi republiški sekretar za šolstvo dati še ustno obrazložitev? 

Boris L i p u ž i č : Tovarišice in tovariši poslanci! Republiški sekretariat 
za šolstvo je v sodelovanju z Zavodom za napredek šolstva in z Zavodom za 
strokovno izobraževanje izdelal za Izvršni svet in Skupščino poročilo o stanju 
prosvetno-pedagoške službe v SR Sloveniji. 

To poročilo daje prikaz organizacijskih in kadrovskih problemov v zvezi 
z razvojem te službe v preteklih treh letih. Ti problemi se izražajo v okikah, 
metodah in vsebini dela te strokovne službe na področju šolstva. Vlogo pro- 
svetno-pedagoške službe si ponekod zmotno razlagajo in iščejo vzroke za to v 
različnih interpretacijah določb zakona o prosvetno-pedagoški službi. Različno 
pojmovane določbe tega zakona so povzročile v preteklih letih večkratno reorga- 
nizacijo v zavodih za prosvetno-pedagoško službo in odrekanje kompetenc, ki 
jih ima pri spremljanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah; to je povzročilo 
fluktuacijo prosvetnih svetovalcev in slabilo splošni družbeni ugled te službe. 

Čeprav splošni zakon o šolstvu samo v 18. členu govori o nalogah prosvetno- 
pedagoške službe, povsem jasno opredeljuje njeno vlogo v šolstvu, ko pravi: 
»Za napredek vzgoje in izobraževanja, za pomoč učiteljem pri pouku in nji- 
hovem strokovnem izpopolnjevanju, za pedagoško nadzorstvo nad vzgajanjem in 
izobraževanjem in za nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov o organizaciji in 
izobraževalnem in vzgojnem delu šol se organizira v skladu z določbami zakona 
prosvetno-pedagoška služba.« 

V tej zgoščeni formulaciji je zajeto bistvo prosvetno-pedagoške službe, ki 
ima v prvi vrsti naloge svetovanja in pomoči učiteljem pri pouku in pri njiho- 
vem strokovnem izpopolnjevanju, ima pa hkrati tudi funkcijo pedagoškega nad- 
zora nad uresničevanjem vzgojno-izobraževalnih smotrov. Dolžna je torej inter- 
venirati in ukrepati tedaj, ko gre za očitno odstopanje od teh smotrov, ko se 
ne spoštujejo predpisi in smernice predstavniških in drugih organov. Ta služba 
je torej poklicana in dolžna, da posreduje strokovna poročila, analize in ocene 
o uresničevanju vzgojno-izobraževalnih programov šol. Na podlagi študij in 
analiz prosvetno-pedagoške službe, ki dajejo predloge za ustrezne ukrepe, se 
lahko pristojni predstavniški, izvršilno-politični in upravni organi seznanijo 
s problematiko v šolstvu, sprejemajo stališča ter določajo ukrepe in konkretne 
smernice. 

Dosedanje izkušnje so pokazale, da je treba kljub določeni vlogi še bolj 
jasno in precizno opredeliti naloge občinskih oziroma medobčinskih zavodov za 
prosvetno-pedagoško službo, prosvetno-pedagoške službe v Zavodu za napredek 
šolstva in v Zavodu za strokovno izobraževanje t§r zagotoviti njihove med- 
sebojne obveznosti. 

Republiška zavoda bosta morala z ustrezno metodologijo zagotoviti perma- 
nentno spremljanje dela šol po enotnih vidikih, ki bodo omogočili vrednotenje 
in primerjanje rezultatov vzgojno-izobraževalnega dela, posplošitve in stvarne 
ugotovitve. Le tako lahko pridemo do določenih republiških elaboratov, študij 
in analiz, ki zadevajo vsebino dela v šolah. 

Ce je zavod osnovna organizacijska enota prosvetno-pedagoške službe, ki 
bo na podlagi spremljanja dela v šolah zmogla proučiti določene probleme, jih 
strokovno interpretirati, formulirati ugotovitve in predlagati ustrezne ukrepe, 
potem morajo biti prosvetni svetovalci po svojih strokovnih, pedagoških in 
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družbeno-moralnih kvalitetah solidni strokovnjaki iz pedagoške prakse, ki imajo 
potrebno izobrazbo in določene sposobnosti tudi za teoretično proučevalno delo. 

Kriteriji za izbor prosvetnih svetovalcev niso bili vedno najbolj dosledni 
in dovolj strogi. Zaradi premajhnega ugleda te službe so si ponekod pomagali 
s sodelavci, ki niso izpolnjevali potrebnih pogojev za to delo. Zato menimo, 
naj se v prihodnosti zboljšujeta in izpopolnjujeta sestav in mreža zavodov za 
prosvetno-pedagoško službo v skladu z določenemi minimalnimi pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati glede notranje organizacije in profila prosvetnih svetovalcev. 

Izvršni svet je pooblastil Republiški sekretariat za šolstvo, da na podlagi 
19. člena zakona o prosvetno-pedagoški službi izda o tem strokovno navodilo. 
Zato predlogov za konkretno reorganizacijo mreže zavodov ni treba razumeti kot 
nekaj, kar je vsiljeno in vnaprej določeno, marveč je to le predlog sekretariata 
in obeh zavodov, ki temelji na študiju te problematike, in naj služi kot osnova 
za razpravo o čim boljši organizaciji te službe z vsemi družbeno-političnimi 
skupnostmi. Bodoča organizacija te službe naj bo torej postavljena v skladu 
s potrebami in določenimi pogoji, ki bodo zagotavljali kvaliteto njenega dela. 

V zvezi z nadaljnjim izboljševanjem dela prosvetno-pedagoške službe in 
krepitvijo njenega strokovnega ugleda, želim poudariti, da so ta prizadevanja v 
mnogočem odvisna od pravilnega razumevanja in vrednotenja šolstva v občinah. 
Nujno je treba razviti prosvetno-pedagoško službo za področje strokovnega 
izobraževanja, izpopolniti mrežo svetovalcev za večino splošno-izobraževalnih 
predmetov, za posebno šolstvo itd. Znova je treba postaviti mrežo eksperimen- 
talnih osnovnih šol in nadalje razvijati eksperimentalno delo na gimnazijah in 
poklicnih šolah, pa tudi na drugih vrstah šol. Uveljavljati bo treba tudi medse- 
bojno pogodbeno sodelovanje med posameznimi večjimi in manjšimi občinskimi 
in medobčinskimi "zavodi, ki si lahko uspešno porazdelijo posamezne naloge. 
Tudi v obeh republiških zavodih bo treba še okrepiti prosvetno-pedagoško 
službo in strokovno proučevalno celo s strokovno publicistiko, za kar bodo 
potrebna dodatna finančna sredstva. 

Hkrati je treba tudi omeniti, da je treba po večletnih razpravah nujno 
realizirati ustanovitev pedagoškega inštituta, ki naj kot osrednja republiška 
raziskovalna ustanova na področju vzgoje in izobraževanja prispeva svoj delež 
v prizadevanjih za napredek šolstva in si zastavi med raziskovalnimi nalogami, 
ki jih ni malo, tudi take, ki bodo pripomogle k izboljšanju dela v šolah in k 
solidni znanstveni utemeljitvi ukrepov, ki jih zahteva razvoj šolstva. 

Predsednik Ivo Tavčar: Poročilo odbora, ki je proučeval predloženo 
gradivo, vam je bilo dostavljeno, zato ni potrebno, da ga beremo. Zato na 
temelju tega gradiva in ustne obrazložitve republiškega sekretarja pričenjam 
razpravo. K razpravi se je pismeno prijavil poslanec Slavko Smerdel. 

Slavko Smerdel: Tovarišice in tovariši poslanci!'Iz poročila o pro- 
svetno-pedagoški službi v Socialistični republiki Sloveniji je razvidno, da se- 
danja organizacijska mreža prosvetno-pedagoške službe v Sloveniji ne ustreza, 
tako glede pomanjkljivosti, vsebine in metod dela, kakor tudi po nizkem številu 
pedagoških svetovalcev, ki zaradi obsežnih nalog ne zmorejo na svojem območju 
dela v zadovoljivi meri študijsko obravnavati šolske problematike. Zato se je 
njihova dejavnost omejila predvsem na nadzor šolskega dela učiteljev ter na 
izvajanje predpisov. 
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Zaradi navedenih vzrokov se brez pomoči in sodelovanja drugih zavodov 
ni moglo izvajati tudi strokovno izpopolnjevanje učiteljev. Povrhu vsega pa so 
bili ti zavodi občinam v veliko finančno breme. V poročilu so navedeni skoraj 
vsi zavodi za prosvetno-pedagoško službo v Sloveniji, za katere veljajo pravkar 
navedene pomanjkljivosti. 

Iz poročila je tudi razvidno, da od sedanjih sedemnajstih zavodov za pro- 
svetno-pedagoško službo, 7 zavodov nima pogojev za nadaljnje samostojno delo, 
med katerimi je tudi Zavod za prosvetno-pedagoško službo v Vidmu-Krškem'. 
Ker je prosvetno-pedagoška služba v naši občini že precej utrpela na svoji 
dejavnosti zaradi pogostih reorganizacij, smatram za potrebno, da osvetlim 
nekatera dejstva, ki jih je treba upoštevati, preden bi se dokončno odločili reor- 
ganizirati prosvetno-pedagoško službo v Posavju oziroma naš zavod združiti 
z Zavodom za prosvetno-pedagoško službo v Celju. 

Naš zavod opravlja svoje delo v treh občinah, v Sevnici, Brežicah in Krškem. 
V pričetku šolskega leta 1963/64 je bilo v vseh teh občinah 52 osnovnih šol, od 
teh 23 popolnih, 24 podružničnih in 5 nepopolnih. Vseh oddelkov je 373, od 
tega samostojnih 324, kombiniranih pa 49. Skupno število vseh učencev od 1. dO 
8. razreda je 10 585. Poleg osnovnih šol so še gimnazije — 10 oddelkov, tehnična 
srednja šola — 11 oddelkov in 4 reformirane vajenske šole s praktičnim poukom 
— 18 oddelkov. Vseh učiteljev v osnovnih šolah je 406. 

V nadaljnji razpravi se bom omejil le na delo zavoda za prosvetno-peda- 
goško službo z osnovnimi šolami v letu 1963, vključno oktober, z namenom, da 
osvetlim oblike in metode dela zavoda ter uspehe, ki jih je dosegel pri svojem 
delu in ki utemeljujejo upravičenost njegovega obstoja. 

V letu 1963 so opravljali delo prosvetno-pedagoške službe 3 svetovalci, ki 
so si razdelili delo po občinah. Poleg rednih svetovalcev pa je zavod pritegnil 
k sodelovanju še 12 zunanjih honorarnih sodelavcev, to je, predmetnih sveto- 
valcev za matematiko, fiziko, slovenski jezik, kemijo, biologijo, tuje jezike, 
likovni, glasbeni in tehnični pouk ter za gospodinjstvo, svobodne aktivnosti ter 
prometno in telesno vzgojo. 

Prav zaradi pravilnega pojmovanja nalog prosvetno-pedagoške službe je 
uspelo zavodu organizirati na svojem območju po 5 razrednih aktivov v vsaki 
občini. Poleg teh pa delujejo še predmetni aktivi za vsak predmet za celotno 
območje zavoda. Razredni aktivi so se sestali v letu 1963 v Brežicah 14-krat, 
v Krškem 15-krat in v Sevnici 14-krat. Predmetni aktivi pa so se sestali pO 
3-krat, spomladi, ob koncu šolskega leta in ob začetku letošnjega šolskega leta. 
Poleg navedenih aktivov delujejo v vsaki občini tudi aktivi šolskih upraviteljev 
in aktiv učiteljev za kombinirani pouk. 

Zavod je organiziral tudi 3-dnevn.i seminar za učitelje kemije, 1-dnevni 
seminar za uporabo avdiovizualnih sredstev, šest 1-dnevnih seminarjev za 
učitelje glasbenega pouka na nižji, srednji in višji stopnji, tri 1-dnevne semi- 
narje za učitelje likovne vzgoje, 2-dnevni tečaj za tehnični pouk, poleg tega pa 
še več izletov in ekskurzij za aktive z namenom, da se čimbolj seznanijo z 
bližnjo in daljno okolico ter z industrijskimi in ostalimi objekti. 

Navedene številke zgovorno dokazujejo, da je bilo delo zavoda za prosvetno- 
pedagoško službo dokaj obširno in zahtevno in da je bilo zasnovano na pravilnih 
načelih, namreč, da morajo zavodi v okviru instruktivno-pedagoške službe imeti 
tudi ustrezno sistemizacijo za prosvetne svetovalce v osnovnih šolah za razredni 
in predmetni pouk in da se morajo v skladu s spremembami, ki jih doživlja 

10» 
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šola pri svoji strukturi in vsebini, spremeniti tudi vsebina, vloga, oblike in 
metode dela prosvetno-pedagoške službe. 

Dovolite mi, da povem nekaj podatkov še iz anonimne ankete, ki jo je 
v juniju leta 1963 razpisal zavod za vse učno-vzgojno osebje našega območja. 
Na anketo je odgovorilo 239 tovarišic in tovarišev. Na vprašanje, ali je pro- 
svetno-pedagoška služba v Posavju ustrezna, je odgovorilo 51 anketiranih z 
»da, v celoti«, da je ustrezna 109, »delno« 46, »premalo« 9, »nič« 4, ni odgovorilo 
20. Na vprašanje, ali je prosvetno-pedagoška služba dovolj uspešna, je odgo- 
vorilo 156 anketiranih z »da«, 16 z »ne«, 67 jih ni odgovorilo. Na vprašanje, 
ali učiteljstvo vrednoti svetovalčeve nasvete, je odgovorilo z »da« 213 anketi- 
ranih, z »ne« 8, »delno« 3, 15 jih ni odgovorilo. Na vprašanje, ali je prosvetno- 
pedagoška služba potrebna, je odgovorilo z »da« 228, z »ne« 2, 9 oseb pa ni 
odgovorilo. In še vprašanje, ali je način dela razrednih svetovalcev ustrezen; 
z »da« je odgovorilo 173 anketiranih, z »ne« 18, 38 oseb ni odgovorilo. 

Ti podatki potrjujejo, da učno-vzgojno osebje na našem področju dobro 
ocenjuje delo prosvetno-pedagoške službe. Med letom so svetovalci obiskali šole 
vsaj dvakrat, po potrebi pa tudi večkrat; predmetni svetovalci pa so obiskovali 
šole po potrebi. Opravljeni so bili tudi skupinski ali ekipni pregledi skoraj 
vseh večjih šol. 

Se bi lahko navajal številne metode dela zavoda oziroma pedagoških sveto- 
valcev, vendar menim, da je že iz navedenega razvidno, kako je zavod za 
prosvetno-pedagoško službo opravljal svoje delo. Naši stalni prosvetni svetovalci 
so sicer, teoretično vzeto, usposobljeni le za področje razrednega pouka v osnovni 
šoli, praktično pa so usposobljeni tudi za vodenje dela na stopnji predmetnega 
pouka, saj imajo za seboj nad 20 let aktivnega dela v šoli in so poučevali največ 
predmetno. Da imajo po tolikih letih aktivnega dela -priznano le strokovnost 
učitelja razrednega pouka v šoli, je kriv sistem izobraževanja, ki ni priznal 
učiteljem pridobljenega znanja v času njihovega aktivnega dela. Sicer pa je 
bilo v zadnjem času o tem problemu že precej žolčnih razprav. 

V zvezi s kadrovsko, zasedbo na našem zavodu želim povedati še naslednje: 
Ce je na 60 oddelkov nižje organiziranih osnovnih šol potreben vsaj en prosvetni 
svetovalec in zadošča en svetovalec za 100 oddelkov z razrednim poukom, kot 
je navedeno v poročilu, potem je v našem primeru stanje zadovoljivo rešeno, 
saj pride na enega svetovalca povprečno 108 samostojnih in 16 kombiniranih 
oddelkov. Ce pa profesionalnim pedagoškim sodelavcem dodamo še 12 hono- 
rarnih sodelavcev, potem dobimo še zadovoljivejšo sliko. 

Na seji sveta zavoda za prosvetno-pedagoško službo, ki je bila 9. novembra 
1963 in sta ji prisostvovala tudi predsednik občinske skupščine Krško in direktor 
zavoda za prosvetno-pedagoško službo iz Celja, smo razpravljali tudi o even- 
tualni združitvi našega zavoda s celjskim. Po obširni razpravi se člani sveta 
in predsednik skupščine niso strinjali s priključitvijo. Svoja mišljenja so podprli 
z naslednjimi ugotovitvami: 

1. Posavje je geografska celota; 
2. Celje je preveč odročno za naše kraje; 
3. bližina in neposredni stik ugodno vplivata na učiteljstvo; in' 
4. delo zavoda je bilo plodno, svojo dolžnost je uspešno opravil. 
Zavod pa naj bi še nadalje tesno sodeloval s celjskim zavodom, kakor tudi 

z ostalimi sorodnimi institucijami, ki mu lahko nudijo pomoč, npr. z izdelavo 
poglobljenih analiz ipd. 
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Celjski zavod za prosvetno-pedagoško službo naj bi še naprej opravljal 
nadzor nad srednjimi in strokovnimi šolami in nad varstvenimi ustanovami, 
in sicer na podlagi čvrsto sklenjenih pogodb. Razumljivo pa je, da bo moral 
tudi celjski zavod urediti kadrovsko zasedbo za pedagoški nadzor nad strokov- 
nimi šolami in šolami druge stopnje. Sklenjeno je bilo tudi, da bo moral naš 
zavod za prosvetno-pedagoško službo čimprej namestiti še analitika in dokumen- 
tatorja ter še enega pedagoškega svetovalca, ki bo razbremenil direktorja 
zavoda. 

Na koncu svoje razprave želim povedati še naslednje: Vsako združevanje 
zavodov za prosvetno-pedagoško službo, ki ni dovolj proučeno, oziroma ki ne 
daje garancije za še uspešnejše pedagoško delo, je lahko bolj škodljivo kot 
koristno. Ce upoštevamo dejstvo, da je uspelo našemu zavodu za prosvetno- 
pedagoško službo v razmeroma kratkem času svojega obstoja tako vsestransko 
razviti svojo dejavnost, ki.se bistveno razlikuje od nekdanjega inšpektorskega 
dela, da je vključil v aktivno pedagoško delo širok krog strokovnih sodelavcev, 
ki ima jasen program dela in nadaljnjega razvoja, da opravlja svoje poslanstvo 
na območju, ki tvori geografsko celoto in je odročno od Celja in da ni izgledov, 
da bi se po združitvi s celjskim zavodom delo odvijalo vsaj v tem obsegu, 
kot se je doslej, potem res ne vidim potrebe po združevanju in menim, da bi 
taka združitev le ohromila prosvetno-pedagoško službo na našem območju. 
Namen združevanja sedanjih zavodov za prosvetno-pedagoško službo pa prav 
gotovo ni v tem, da bi prešli iz boljšega na slabše. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Prosim za nadaljnjo razpravo. 
Besedo ima poslanec Ivo Sčavničar. 

Ivo Sčavničar: Tovarišice in tovariši poslanci! Oprostite, če se bom 
tudi jaz priključil mnenju mojega predgovornika in dal nekaj misli o delu 
prosvetno-pedagoškega zavoda na Jesenicah. 

Celotno poročilo o prosvetno-pedagoški službi v Sloveniji je grajeno na 
osnovni misli, da je treba 7 zavodov ukiniti, oziroma, kot pravi poročilo, reorga- 
nizirati. Ce je osiiovno težišče poročila na tem, potem bi bilo treba to na vsak 
način v poročilu utemeljiti. Poročilo pa to utemeljuje s tem, da vseh 7 zavodov 
uvršča v isto kategorijo, ne glede na kadrovsko zasedbo posameznih zavodov 
in ne glede na dejavnost posameznih zavodov, ki se pa po mojem mnenju le 
razlikujejo. Vrednost zavoda je označena po velikosti, po teritoriju, ne pa po 
resnično opravljenem delu. Vsem tem zavodom pripisujejo iste slabosti. Skratka, 
poročilo je zelo posplošeno in ni grajeno na poprejšnji raziskavi ali konsultaciji 
na terenu, ker, vsaj kolikor mi je znano, doslej nihče od zavodov za prosvetno- 
pedagoško službo ni zahteval poročila o njihovem delu, razen občin   usta- 
noviteljic. Obiski iz republiških organov v teh zavodih pa so bili tudi zelo redki. 

Razen tega je misel o ukinitvi sedmih zavodov stara že več kot eno leto,, 
saj je o tem razpravljal Svet za šolstvo Ljudske republike Slovenije februarja 
in marca 1963. leta. Ali res po enem letu obstoja zavodov lahko zanesljivo 
trdimo, da je oblika manjših zavodov nesprejemljiva in da je treba izoblikovati 
večje zavode? Menim, da je to prekratko obdobje, da bi lahko eno ali drugo 
obliko zagovarjali, posebno, če nimamo za to dovolj tehtnih argumentov. Ob 
tem pa celo v poročilu ugotavljamo premajhen ugled te službe, ki ga je izgubila 
zai adi prepogostih reorganizacij in premalo jasnih kompetenc in odgovornosti, 
ki naj bi jih imela. Torej je republiški organ tudi sam vplival, da se zavodi 
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;niso dovolj razvili in krepili, ker jih je po enem letu obstoja že zapisal v seznam 
za. reorganizacijo. Menim, da smo na Slovenskem že preveč grešili zaradi pre- 
malo preštudiranih reorganizacij. 

Ko se je prosvetno-pedagoška služba bivšega kranjskega okraja razdelila 
na dva dela in šla v meje prvih gorenjskih okrajev, je bilo to utemeljeno: 
1. s preobsežnim območjem in preveliko odmaknjenostjo od terena in od živ- 
ljenja, tako od šole, kot od vseh drugih faktorjev, ki vplivajo na razvoj šolstva 
in učinkovitost dela šol in šolnikov; 2. zelo otežkočenim načinom strokovnega 
izpopolnjevanja učiteljskega kadra; tu mislim na strokovne aktive, seminarje, 
tečaje, posvete itd., ki so preveč obremenjevali redno šolsko delo in časovno tudi 
učitelje — učitelj iz Kranjske gore ali Bohinja je porabil 4 ure za vožnjo — 
in ki so bili preštevilni, tako kot tudi ostala združevanja; in 3. tudi s finančnimi 
razlogi. Pot svetovalca iz Kranja v Kranjsko goro ali Bohinj je prav gotovo še 
enkrat dražja kot pot z Jesenic v te kraje, razen tega pa tudi enkrat daljša. 
Stroški strokovnega aktiva, seminarja ali posveta, sklicanega v Kranju, so poleg 
večje časovne zamude tudi več kot še enkrat dražji, kot če bi bili na Jesenicah. 

v.,«■ Prav o teh elementih poročilo ne govori ali pa govori v negativnem smislu, 
kot na primer, da so ti zavodi občinam v veliko finančno breme. 

Popolnoma se strinjam s tezami v gradivu, da je treba z minimalnimi pogoji, 
ki jih morajo izpolnjevati zavodi za prosvetno-pedagoško službo, urediti to 
vprašanje, ne strinjam pa se s tem, da se v gradivu že vnaprej postavijo teze, 
kateri zavodi naj se ukinejo. Kaj pa, če bodo nekatere občine smatrale za 
smotrno in ekonomično te minimalne zahteve izpolniti tudi pri nekaterih za- 
vodih, ki so na seznamu za reorganizacijo? Kakšno levjo uslugo smo naredili 
tem zavodom? 

V poročilu je poleg pavšalnih ugotovitev nekaj netočnih podatkov, nikjer 
pa ni govora o uspešnih oblikah dela nekaterih manjših zavodov. Izhajam iz 
dejavnosti jeseniškega zavoda, ki ima poleg direktorja dva strokovna svetovalca 
z višjo izobrazbo za osnovne šole, enega sodelavca z višjo izobrazbo za strokovne 
šole, učitelja za pedagoško dokumentacijo in statistiko ter psihologa, o katerih 
poročilo sploh ne govori, čeprav si brez njih težko predstavljamo študijsko 
obravnavanje šolskih problemov; poleg tega ima še administrativno moč oziroma 
statističar j a za zbiranje razne dokumentacije. Razen stalnih strokovnih usluž- 
bencev s povprečnim stažem v pedagoški stroki preko 10 let in povprečno 2 leti 
in 2 meseca dela v zavodu, zavod izboljšuje svoje delo s pomočjo enajstih 
zunanjih sodelavcev. Vsi zunanji sodelavci so sporazumno z vodstvi šol po en 
dan v tednu prosti, svetovalka za matematiko in fiziko ima zmanjšano učno 
obveznost in je dva dni v tednu prosta, enako pa bo z novim šolskim letom 
urejeno tudi za svetovalca tujega jezika in slovenščine. 

V svoji dejavnosti zajema zavod vzgojno-varstvene ustanove in domove, 
osnovne šole od prvega do osmega razreda, strokovne šole in gimnazije pa pro- 
blemsko. Za svetovanje po predmetih zavod že drugo leto sodeluje z zavodom 
Ljubljana I.; nadalje skrbi za strokovno izpopolnjevanje učiteljev preko stro- 
kovnih aktivov, seminarjev, tečajev in posvetov ter za pedagoško dokumentacijo. 
Opravlja tudi določene študijsko-proučevalne naloge, bodisi samostojno, bodisi 
v povezavi s posameznimi zavodi, nekaj celo v republiškem merilu. Vse to je 
razvidno iz dokumentacije zavoda, navajam pa nekaj podatkov iz leta 1963: 

Svetovanja v vzgojno-varstvenih ustanovah: povprečno 2-krat vse ustanove; 
osnovne šole: razredni in predmetni pouk povprečno 2-krat vse ustanove ozi- 
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roma učitelje; v gimnazijah: 1-krat vsa predmetna področja; v strokovnih šolah 
1-krat splošno. Skupaj: 220 svetovanj. Vsa svetovanja so bila izvedena po dolo- 
čenem sistemu, petdeset strokovnih aktivov ali povprečno trije za eno predmetno 
področje, 17 seminarjev od 1 do 4 dni, povprečno 32 ur na enega prosvetnega 
delavca iz območja zavoda, 3 strokovne ekskurzije, 13 raznih študij in raziskav, 
200 strani raznih lastnih publikacij in 79 raznih posvetov, in tako dalje. Ne 
omenjam številnih nalog, od kadrovskih do materialnih, ki jih zavod rešuje in 
jih bo moral reševati, če bo hotel pospeševati skladen razvoj šolstva v obeh 
občinah, številnih sodelovanj v smislu drugega odstavka 2. člena zakona o pro- 
svetno-pedagoški službi, na desetine raznih predlogov in preko 400 strani raznih 
tipkanih poročil. 

Teh podatkov ne bi navajal, če poročilo temu zavodu ne bi odvzelo dve 
tretjini opravljenega dela in ga posplošilo v kategorijo zavodov, ki so v svoji 
dejavnosti omejeni predvsem na nadzor šolskega dela, učiteljev in izvajanje 
predpisov. Razen tega pa poročilo enostransko omenja samo negativne primere 
zunanjih sodelavcev, ki pa so se ne samo v jeseniškem, temveč tudi v nekaterih 
drugih zavodih obnesli. To so najboljši strokovnjaki — praktiki, ki pedagoške 
izkušnje s terena in nove pedagoške dosežke uporabljajo in preizkušajo tudi 
sami v praksi in ki stojijo sredi življenja, sredi dogajanja. Razumljivo pa je, 
da jih je treba razbremeniti učnih in drugih obveznosti na matični šoli in 
prmerno finančno stimulirati. 

V gradivu ni prepričljivih argumentov o tem, ali bo situacija v slovenskem 
šolstvu boljša, če bomo imeli zavode za 13 občin ali pa, če bomo imeli manjše 
zavode. Poročilo sicer omenja trdnejše sodelovanje vseh zavodov z obema repu- 
bliškima zavodoma v bodoče, fiikjer pa ne govori o sedanjem sodelovanju. 
Osebno menim, da je to eden pomembnih vzrokov, da ni bilo večjega učinka 
dosedanjega dela zavodov, ko je vsak zavod zase opravljal študije in raziskave, 
konstruiral teste, izdajal publikacije in podobno, ne da bi vedel drug za drugega 

.in ne da bi pozitivne izkušnje in dosežke prenašal na druge zavode. 
Ce k temu dodamo še to, da so se navodila republiških organov o posamez- 

nih vprašanjih zelo pogosto spreminjala in bila bolj za razvojem, namesto- pred 
njim, potem menim, da iz poročila lahko res utemeljeno povzamemo troje misli: 
1. treba je izdati navodila o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati za- 
vodi za prosvetno-pedagoško službo, 2. doseči je treba trdnejše sodelovanje vseh 
zavodov z obema republiškima zavodoma, in 3. doseči je treba, da se, ali pri 
obeh republiških zavodih, ali pri večjih zavodih za prosvetno-pedagoško službo, 
uredi instruktivna pedagoška služba za vse šole II. stopnje, pa tudi za posebne 
šole. K temu še dodajam, da je potrebna tudi korektura zakona o prosvetno- 
pedagoški službi. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Stojan Požar. 

Stojan Požar: Zdi se mi, da so dnevni redi naše Skupščine, kadar- 
koli razpravljamo in govorimo o problematiki šolstva in še posebej osnovnega 
šolstva, morda malce zgrešeni, usmerjeni predvsem na različna obrobna prav 
tako pomembna področja, vendar brez obravnave tistih fundamentalnih vpra- 
šanj, ki tarejo naše šolstvo; brez tega, da bi pogledali v bistvo našega osnovnega 
šolstva, našega reformiranega ah reformirajočega se šolstva, in ugotovili, kaj 
smo doslej dosegli in kaj ter kako nameravamo doseči. Posledica tega, se 
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mi zdi, je današnja razprava, ko se vrtimo okoli tehnike, okoli manjših ali 
večjih zavodov, ne da bi pri tem kakorkoli upoštevali potrebe šolstva in 
njegovega vsebinskega preoblikovanja, kateremu naj ti zavodi služijo. Morda 
ravno zaradi tega, ker je to vprašanje omejeno na obrobno področje, ki pa je 
izredno bistveno, ne bi mogel določene argumente tako posplošiti, predvsem 
pa prezentno prikazati. Zdi se mi pa nujno spregovoriti o problemu stro- 
kovnega dela v našem šolstvu. 

Občutek imam, da je vsa borba okoli zavodov in proti zavodom v pre- 
cejšnji meri še ostanek tistega starega šolskega sistema, ko smo imeli šole 
posebej, nad njimi pa neko strokovno, predvsem inšpektorsko službo. Ko 
smo stopili v reformirano šolstvo, smo upoštevali, da inšpektorska nadre- 
jenost ni več mogoča in da jo moramo preoblikovati v neke vrste servis. Ti 
naši zavodi so zdaj deloma servis, deloma neke strokovne službe, deloma in- 
špektorske službe, vsebinsko precej ločene od naših šol. Na drugi strani pa 
so naše revne šole z upravitelji, takšnimi ali drugačnimi, s strokovnim delom, 
takšnim ali drugačnim in strokovnim svetovalcem, ki ga vidijo vsako leto 
enkrat, kar je povsem razumljivo, saj ima 200 in tudi preko 200 oddelkov. 
Na tretji strani pa je naša celotna družba, ki pritiska na šole in šolnike z 
novimi in novimi zahtevami. 

Občutek imam, da pred naše šole, predvsem pa pred osnovne šole, postav- 
ljamo nemogoče zahteve. Upoštevati moramo, ko smo učiteljem povedali, kaj 
od njih hočemo, da bodo avtomatično to storili; skratka, učitelj bo avtomatično 
tako psiholog kot pedagog, socialni delavec, estet, poklicni svetovalec in ne vem 
še kaj vse bo v tej osnovni šoli upravljal. Seveda to opravlja pač na način, ki ga 
zmore in posledica tega se vidi na šolskih uspehih. 

Ko prosvetno-pedagoška služba te rezultate proučuje, seveda takoj ugotovi, 
da je na primer premalo ponavljanja v šoli, ne gre pa v bistvo vprašanj, 
namreč, da je šolska ustanova danes- samostojna družbena ustanova in da 
moramo strokovno delo zagotoviti znotraj te ustanove. Ce govorimo o pe- 
dagogih, psihologih in socialnih delavcih, če govorimo o vseh teh področjih, 
na katere bi morala seči šola, potem je razumljivo, da tega ne bo mogla 
doseči z zavodom, ki je še vedno več ali manj naslednik nekdanje inšpekcije, 
ampak bo lahko segla na ta področja le z ljudmi, ki jih bo imela, ali šola, 
ali pa združenje šole. 

In tako danes ugotavljamo, da smo v zadnjih letih uvedli množico re- 
formnih ukrepov, da na te reformne ukrepe naši učitelji zelo različno reagirajo 
in da povsem različno nanje reagira prosvetno-pedagoška služba, oziroma bolje 
povedano, da o vseh teh ukrepih prosvetno-pedagoška služba večkrat ne spre- 
govori. Ali morda tudi ona smatra, da so ti ukrepi vsiljeni od zunaj in da 
zato o njih ne more dati svojega mnenja? Vzemimo samo najbolj banalen 
primer: napredovanje učencev s slabimi ocenami; o tem se govori na vseh 
šolah. Prosvetni delavci so vsi proti, prosvetno-pedagoška služba oziroma Zavod" 
za napredek šolstva pa ne spregovori ničesar, vsaj v dovolj argumentirani 
meri ne. 

Meni se zdi, da taka funkcija strokovnega vodenja, močno ločena in 
oddaljena od šol, ustvarja neke vrste prepad med šolo, med prakso in med 
strokovnimi službami, ker so te strokovne službe mnogo bolj navezane na 
razne druge organe, manj pa na šolo, na prakso, na učitelja. Manj so ori- 
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entirane na to, da bi to prakso posploševale in jo zasledovale, bolj pa na to, da 
tej praksi nekaj predpisujejo in ji večkrat nekaj, vsaj tako izgleda, vsiljujejo. 

V reformnem procesu uresničujemo izredno veliko, humano in pedogoško 
zamisel enotne šole, vendar pa opažamo, da je množica prosvetnih delavcev 
ob tem povsem pasivizirana. Posledica te pasivizacije, takega ločenega stro- 
kovnega dela od šole in od prakse je ta, da danes vse bolj naraščajo glasovi 
tistih, ki prav tako povšalno odbijajo misel o enotni šoli in vlečejo spet staro 
nazaj; eni in drugi pa neargumentirano in nestrokovno. Zato pravim, da 
me malce moti dejstvo, da razpravljamo posebej o pedagoški službi in da 
sprejemamo sicer neka stališča, da pa teh stališč morda ne izvajamo zaradi 
kompleksnih problemov, ki so v naših šolah. Tudi ne izhajamo od tega, s 
kakšnim strokovnim delom naj to pedagoško, učno prakso začnemo in kam 
usmerimo. Sele kompleksna ocena bi nam dala mnogo bolj jasno sliko, kako 
to strokovno delo zastaviti, ali z zavodi, ali z občinskimi ali z okrajnimi. 
Moje osebno mnenje pa je, ker je tematika zelo široka, da je treba to stro- 
kovno delo mnogo bolj približati praksi. 

Od manjših zavodov ne pričakujem dosti, ne zato, ker ti ne bi zmogli svo- 
jega dela, ampak zato, ker smo glede našega strokovnega dela v šolstvu še vedno 
v času Franca Jožefa. Zelo dosti znamo govoriti o mojstrski mentaliteti v naših 
tovarnah, toda mojstrska mentaliteta v naših šolah je še desetkrat hujša, saj 
izgleda, da hočemo iz našega učitelja ustvariti mojstra. Pri nas sploh ne mislimo 
več o delitvi dela in da učitelj vseh področij sploh več ne zmore s svojim 
znanjem in s svojo sposobnostjo. Zato bi bilo treba zavode, pa čeprav so manjši, 
prav tako močno strokovno okrepiti in jih približati šolam in praksi. Osebno 
se skoraj bolj ogrevam za združenje šol, seveda s pogojem, da ima to združenje 
svojega pedagoga, svojega sociologa in svojega socialnega delavca. Taka orga- 
nizacija zavodov, kot je danes, pa naj služi predvsem zbiranju podatkov in 
informacij za republiški službe in naj bo podrejene vrste. Osnovno je pribli- 
žanje praksi. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Ivan Bertoncelj. 

Ivan Bertoncelj: Tovariš pred menoj je pravkar omenil zelo po- 
memben problem, to je celovitost pri izobraževanju. To želim poudariti tudi 
jaz, zato mislim, da ne bi smeli prosvetno-pedagoške službe jemati izolirano, 
ločeno od vsega, kar tudi nanjo vpliva. Pri šolah druge stopnje pravkar pro- 
učujemo nekatere probleme, ki so tako nujni in važni, da brez njihove rešitve 
prosvetno-pedagoška služba sploh ne bo mogla funkcionirati. O teh stvareh 
bom skušal nekaj več spregovoriti. 

Ne bom tarnal, da nam danes na zavodih za prosvetno pedagoško službo 
manjka strokovnih svetovalcev. Od 111 na področju republike, jih je samo 5 ali 6 
za področje strokovnega izobraževanja. Več kot jasno je, da je taka situacija 
nemogoča. Ti tovariši dajejo vse od sebe, toda s tako zasedbo ni mogoče ustvariti 
tistega, kar zahteva reforma. 

Kateri so tisti novi elementi, ki vplivajo na prosvetno-pedagoško službo 
in kaj vse je potrebno na šolah druge stopnje vzporedno proučevati in reševati? 

Ena od prvih zahtev so metode dela. Če hopemo na področju šol druge 
stopnje pokazati rezultate, jih je treba izraziti tudi v številkah in prikazati, 
kakšna je kvaliteta izobraženega kadra. Zato potrebujemo metode za objektivno 
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merjenje rezultatov. Le tako bi bilo mogoče posamezne šole, ki izobražujejo za 
iste poklice, med seboj primerjati s kriteriji, ki jih glede normativov zahtevajo 
podjetja. Doleč sem od tega, da bi dejal, da je mogoče vse meriti in tehtati, 
gotovo pa je to mogoče izvesti predvsem pri praktičnem delu. Prav za to pa 
se podjetja najbolj zanimajo, saj je to ozko povezano, š storilnostjo na delovnem 
mestu. Potrebno bo, da bo torej prosvetno-pedagoška služba uporabljala pri 
svojem delu metode, s katerimi bo objektivno merila rezultate v šolah. Le tako 
bo lahko dokazala, da je pripomogla k izobrazbi kvalitetnega strokovnega kadra. 

Drug element, ki neverjetno močno posega v dejavnost prosvetno-pedagoške 
službe, so centri za izobraževanje v delovnih organizacijah. Srečujemo se s 
precej zaostalo miselnostjo, namreč, da je šolstvo sicer treba gojiti; kako pa se 
izobraževanje rešuje v delovnih organizacijah, pa je drugotnega pomena. Toda 
to nikakor ne bo moglo veljati. Sprijazniti se bomo morali z dejstvom, da je 
izobraževanje v strokovnih šolah tudi za prosvetno-pedagoške službe enoten 
kompleks, ki se mora z vso skrbjo obravnavati. V preteklosti smo obravnavali 
šolstvo, ločeno od delovnih organizacij in se nismo intenzivno ukvarjali tudi 
s problemom usposabljanja na delovnem mestu. Seveda me pri tem ne bi 
smeli razumeti tako, da bi se prosvetno-pedagoška služba lahko vtikala v pro- 
blematiko, ki je zadeva delovnega kolektiva, pač pa gre za pedagoške in andra- 
goške probleme, ki jih pri izobraževanju odraslih šele razvijamo. 

Tretji problem, ki ni nov — o njem zadnja leta, odkar obstajajo zbornice, 
precej razpravljamo — je razdelitev dela med zbornico in prosvetno-pedagoško 
službo. Na terenu so večkrat nejasnosti, kaj je delo prosvetno-pedagoške službe 
in kaj delo zbornice, predvsem takrat, ko so učenci na delovnih mestih v 
proizvodnji. Nujno je, da se koordinacija dela zbornice in prosvetno-pedagoške 
službe prouči, ker je ta problem tako pereč, kot je pereča sama prosvetno- 
pedagoška služba. 

Četrti problem, ki posega že danes, v bodoče pa bo še močneje posegel 
v dejavnost prosvetno-pedagoške službe, so kadrovske službe v podjetjih. Ne 
smemo biti pretirani optimisti in misliti, da nam bo izobraževanje na delovnih 
mestih v podjetjih uspevalo, če kadrovske službe ne bodo razvite. Mogoče bo 
kdo menil, da mislim samo na usposabljanje zaposlenih. Nikakor ne. Mislim tudi 
na izobraževanje mladine za poklice, ko iz šolskih delavnic prihajajo na delovna 
mesta in v redni proizvodnji nadaljujejo svoje izobraževanje. Ni šole, od po- 
klicne do fakultete, kjer se prej ali slej, za daljši ali krajši čas, učenec ali 
študent, ne bi srečal že pred zaključkom svojega šolanja z delovno organizacijo, 
čeprav samo na enomesečni praksi. 

Praksa kaže: kjer je kadrovska služba urejena, tam je urejen tudi tisti del 
izobraževanja, ki ga moramo izvesti na delovnem mestu. Mislim, da je to iz- 
redno pereč problem. Ce nanj pozabimo, se mi zdi, da tudi resolucije o izobra- 
ževanju strokovnih kadrov nismo prav razumeli. Izobraževanje strokovnih ka- 
drov se ne zaključi v šolski delavnici, temveč se tam začne, konča pa na delov- 
nih mestih in v učilnici. O tem problemu se razpravlja po vsej Jugoslaviji 
in je le načelno rešen, ni pa rešen v praksi. Zato bo treba precejšnjih naporov, 
da se izobraževanje strokovnih kadrov s tako povezavo bolj približa gospodar- 
stvu. V nasprotnem primeru se nam namreč lahko zgodi, da bo v reformnih 
prizadevanjih prvi del v šolskih delavnicah v redu pripravljen, drugi del, na 
delovnih mestih pa ne. Prav v tem nam lahko v največji meri pomagajo dobre 
kadrovske službe. 
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Naslednji, peti problem je mreža strokovnih svetovalcev in strokovna po- 
moč izobraževalnim ustanovam. To področje strokovnega dela prosvetno-peda- 
goške službe proučujemo, toda glede na finančna sredstva in različne druge 
probleme trenutno za področje šol druge stopnje ni mogoče postaviti solidne 
mreže strokovnih svetovalcev po posameznih predmetih. Samo kratek izračun, 
ki je tudi v poročilu, .kaže, da bi za enkraten pregled po posameznih predmetnih 
področjih, torej ne po posameznih predmetih, potrebovali 10 milijonov. Nastaja 
tudi vprašanje, do kakšne mere naj bi strokovno svetovalsko službo centralizi- 
rali. Ce imamo v Sloveniji na primer pet šol za isti poklic, ne bi imelo smisla, 
da ima vsak zavod svojega strokovnega svetovalca. Lažje bo primerjati rezultate 
med šolami, če bi imeli za pregled uspeha le enega strokovnega svetovalca. 

Šesti problem je sistem izobraževanja učnega kadra. Kaj nam pomaga 
dobro organizirana mreža svetovalcev in prosvetno-pedagoške službe v celoti, 
če pa ne usposabljamo tudi učnih kadrov. Na tem področju smo v izrednem 
zaostanku. V Sloveniji nimamo nobene institucije, ki bi skrbela za izobrazbo 
učnega kadra in zato ne moremo doseči tistih rezultatov, ki jih gospodarstvo 
pričakuje. Mislim, da bo v ta namen nujno potrebno, če ne letos pa drugo 
leto, dobiti sredstva in preiti na sodoben sistem izobraževanja učnega kadra. 

K prvotnemu učnemu kadru sta se pridružila dva nova profila, to je profil 
inštruktorja, ki izobražuje za delovno mesto in profil organizatorja. Slednji 
dela v podjetjih, v centrih za izobraževanje. Njegovo delo je tako zahtevno, 
da je zanj potrebno posebno šolanje. 

Temu se seveda pridružuje še ostalo učno osebje za teoretične predmete. 
Teh je zelo veliko, saj lahko računamo na nekaj sto strokovnih predmetov. Tudi 
te kadre moramo usposabljati ne samo s seminarji, pač pa zanje postaviti po- 
seben sistem šolanja. Ne trdim, da je za vsakega od naštetih profilov potrebna 
posebna šola, potreben pa je sistem, ki pomeni nekaj več kot posamezen 
seminar. 

Ivo Tavčar: Besedo ima predsednik Zveze pedagoških društev, tovariš 
Franc Strmčnik. 

Franc Strmčnik: Dovolite mi, da kot povabljeni predstavnik Zveze 
pedagoških društev povem nekaj misli s področja, ki je danes na dnevnem redu. 
Če bi človek naredil nekakšen mehanski zaključek na osnovi razprav prvih dveh 
govornikov, bi se' preprosto vprašal, čemu se problem prosvetno-pedagoške 
službe danes sploh obravnava. Se več, po prikazu delovanja dveh zavodov in 
ob primerjavi, ki si jo upam storiti, namreč, da so na takem strokovnem nivoju 
tudi ostali, vsaj največji zavodi, za prosvetno-pedagoško službo pri nas v Slove- 
niji — ljubljanski, mariborski in celjski — bi človek moral dobiti vtis, da pri 
nas ni problemov, ki so nerešeni, oziroma katerih ne bi reševali. In vendar 
mislim, da prav tako prikazovanje, tako karakteriziranje posameznih zavodov 
dokazuje, da je na tem področju, kar se strokovnosti tiče, nekaj narobe. Zato 
se povsem pridružujem tovarišu, ki je razpravljal pred menoj prav o tem 
vprašanju. 

Mislim, da je v naši prosvetno-pedagoški službi še vse preveč zakoreninjeno 
prepričanje oziroma koncept individualnega svetovanja, koncept inšpekcije. V 
našo zavest, v naše prepričanje še ni prodrla potreba po drugačnem, strokov- 
nejšem in modernejšem konceptu te službe. Zavodi za prosvetno-pedagoško 



156 Prosvetno-kulturni zbor 

službo bi morali biti žarišča, oziroma centri, kjer bi se zbirale vse najboljše 
izkušnje s področja našega šolstva, kjer bi se te izkušnje usmisljevale in se, 
seveda le najboljše, oplojene in teoretično usmisljene, posredovale množici na- 
šega prosvetnega kadra, naši šoli. 

Prav zaradi tega, ker se dostikrat še ne zavedamo, kakšna naj bi bila ta 
služba, oziroma, kakšne so dolžnosti in strokovne naloge te službe, smo seveda 
dostikrat radi zadovoljni z uspehi, ki jih imamo na tem področju. Brez dvoma 
so določeni uspehi, in bili bi krivični do naših prosvetnih svetovalcev, če bi 
oporekali njihov entuziazem, njihovo pridnost, njihovo zagnanost v delu. Toda 
nihče me ne bo prepričal, da je naša prosvetno-pedagoška služba strokovno 
dovolj kvalificirana in usposobljena za svoje delo. To dokazuje na področju 
našega šolstva veliko problemov, ki ostajajo iz leta v leto neopaženi, neobdelani 
in jih ne spremljamo, da ne govorim, recimo, o pedagoški publicistiki, ki se je 
naša prosvetna pedagoška služba in naši svetovalci skoraj nič ne poslužujejo, 
čeprav je svetovanje v modernejšem smislu, preko tiska, preko publicistike 
najbolj učinkovito in ekonomično sredstvo in tudi najbolj ploden način sveto- 
vanja. Tudi nimamo kritičnih analiz o stanju v našem šolstvu, če pa so, manj- 
kajo prosvetno-pedagoški službi koncepti, kako bi te težave in te probleme rešili. 

Vidite, to zaostajanje naše strokovne službe za neposredno prakso, uhajanje 
te prakse iz rok strokovne službe, me nikakor ne more, in tudi zveze pedago- 
ških društev ne prepričati, da je naša prosvetno-pedagoška služba na zadovolji- 
vem nivoju. Mislim, da smo za to, da pravzaprav nimamo v zavesti nekega 
strokovnega profila svetovalca, kakšen naj bi ta bil in kakšna naj bi bila nje- 
gova splošna strokovna ter pedagoška, psihološka, metodična in metodološka 
izobrazba, deloma krivi sami, torej, tudi pedagoško društvo, pedagogi in, se- 
veda, prav tako tudi naši najvišji organi na področju šolstva. 

Celo v tem elaboratu lahko zasledimo številko, da je preko 60 °/o naših 
svetovalcev strokovno usposobljenih za razredni pouk. In vendar je jasno, da 
so ti svetovalci učitelji, ki imajo sicer izkušnje in rutino, da pa v večini primerov 
niso sposobni za neko organizacijo proučevalnega dela, za vodenje takega dela, 
za posploševanje nekih izkušenj, na katere naletijo itd. Usposobljeni so le za 
stari način individualnega svetovanja, ko povedo učitelju dvakrat na leto, da 
je uvod njegove ure malce predolg, da morda manjka pravljice v začetku, da je 
premalo ali preveč pisal na tablo itd.; toda to ni funkcija svetovalca, kot si ga 
predstavljamo. Za individualno svetovanje moramo usposobiti upravitelje; oni 
so tisti pedagoški vodje, ki bodo neposredno spremljali učitelja na njegovem 
delovnem mestu in ga korigirali ob takih stvareh. Prosvetno-pedagoška služba 
pa naj zajame problematiko kompleksneje in to, seveda, kompleksneje tudi 
rešuje. Pri tem dvomim, da so majhni zavodi, o katerih je že bilo govora, spo- 
sobni zadovoljiti taki funkciji prosvetno-pedagoške službe. 

V tej zvezi ponovno poudarjam, da bi morali posvetiti večjo pozornost 
profilu pedagoškega svetovalca in tudi načinu študija tega poklica. Glede tega 
pogrešam v elaboratu jasnejše opredelitve. Prav tako bi bilo treba danes, ko 
kompleksno obravnavamo vprašanje strokovnosti našega šolstva, sedaj pro- 
svetno-pedagoško službo, pozneje izobraževanje učiteljskega kadra, posvetiti 
vsaj nekaj pozornosti tudi vprašanju usposabljanja vodečega kadra na šoli, to 
je — upraviteljev. Mislim, da smo danes že na dobri poti, kar dokazuje tudi to, 
da se vprašanje strokovnosti v našem šolstvu postavlja pred tako reprezentati- 
ven forum, kot je vaš zbor. To je dober znak, da se bomo tudi na področju 
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šolstva otepli prakse in pojmovanja, da je pedagogika v bistvu politika in mark- 
sizem, da je potemtakem dober družbeni delavec in družbeno osveščen prosvetni 
delavec avtomatično že tudi dober učitelj in dober upravitelj. Upam, da me ne 
boste napačno razumeli, kot da postavljam alternativo: tak ali tak, ampak 
paralelo: da morajo imeti ti ljudje potrebne družbeno-politične in moralne kva- 
litete, hkrati pa tudi temeljito strokovno znanje. Prodirajoča zavest, da brez 
strokovnosti ne moremo naprej, ne da bi naše celotno družbeno življenje utr- 
pelo večjo škodo, je ohrabrujoč znak, da se bodo stvari na tem področju bistveno 
izboljšale. 

Pojmovanje parole, da je šola politikum, nam je že dosti škodovalo; mislim, 
da tudi zaradi tega šele danes prehajamo k temeljitejšemu obravnavanju vpra- 
šanja strokovnosti v naši šoli. Do danes smo zanemarjali znanstveno prouče- 
vanje na tem področju in šele zdaj začenjamo bolj konkretno in jasno govoriti 
o tem, da se je šolska politika in sploh usmerjanje šolstva več ali manj izvajalo 
po laičnih kanalih in po intuiciji in da je vse to prav gotovo škodovalo tudi 
kvalitetnemu dvigu in nivoju naše šole. Temu je treba vsekakor narediti konec 
in dati stroki mesto, ki ji na tem področju gre. V tej zvezi bi bilo zelo potrebno 
okrepiti republiški zavod za napredek šolstva, zlasti raziskovalni oddelek, ker 
bi se po vsej verjetnosti iz tega lahko v bližnji bodočnosti razvil pedagoški 
inštitut, ki bo potem seveda laže obravnaval opisana vprašanja. 

Kar zadeva prosvetno-pedagoško službo na področju strokovnega šolstva, 
bi bilo treba najprej ustvariti trden koncept strokovnega šolstva; šele potem 
bomo lahko o prosvetno pedagoški službi na tem področju bolj konkretno go- 
vorili. Prosvetno-pedagoška služba lahko rešuje oziroma pospešuje nek proces, 
ki že ima trdno izhodišče, ne more pa v osnovi reševati problemov, ki v cen- 
tralnem merilu niso dovolj jasni. 

Na področju šolstva me zelo vznemirja še ena stvar, ki močno duši stro- 
kovnost na tem področju. To je vprašanje operative, oziroma vprašanje admi- 
nistracije. Tega problema nimamo preštudiranega in se z njim premalo ukvar- 
jamo. Spominjam se, da je pred kratkim Socialno-zdravstveni zbor na svoji 
seji obravnaval to problematiko na področju zdravstva, ker jih je administracija 
že dobesedno dušila. Nekaj podobnega se dogaja tudi na našem področju. Sve- 
tovalci, kolikor jih imamo in kolikor imajo sposobnosti in volje, so marsikdaj 
zatrpani s čisto navadnim operativnim, statističnim delom. Temu vprašanju 
bi bilo treba posvetiti več pozornosti. 

Predsednik Ivo Tavčar : Besedo ima poslanec Janez Kambič. 

Janez Kambič: Iz obrazložitve v poročilu in iz debate sledi, da bi bilo 
prav, če bi 17 zavodov skrčili na 7. V tabeli št. 3 jih je naštetih 10; morda bi 
združili še zavoda pod št. 5 in 6, zavod pod št. 9 in 10 pa priključili tja, kamor 
bi bilo najprimerneje. Gre nam za kvaliteto zavodov in mislimo, da bi na kvali- 
teti pridobili, če bi bilo teh zavodov manj. 

Pravzaprav pa je že beseda »zavod« čudna oznaka za dve osebi, kakor tudi 
beseda »direktor« za dva ali tri uslužbence. 

Poleg tega bi bilo mogoče prav, če bi upoštevali pri tabeli št. 3 število 
osnovnih šol. To število je precejšnje, kar pomeni, da so šteli vse osnovne šole 
na določenem področju. Kjer pa reorganiziramo osnovno šolstvo in smo usta- 
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novili popolne osnovne šole, se je število seveda precej zmanjšalo. Tam, kjer 
je prej bilo 25 šol, jih je sedaj mogoče samo 5 ali 6, ostale pa so podružnične 
šole. 

Ravnatelj oziroma direktor — Uradni list ni menda točno prinesel tistega, 
kar smo zadnjič sklenili — je pravzaprav pedagoški vodja in bi moral zato opra- 
viti precejšen del tega, kar zdaj opravljajo svetovalci. 

Predlagam, da bi število zavodov skrčili, ker bi s tem pridobili na kvaliteti. 
Tudi na tabeli bi dobili boljšo sliko, če bi bilo napisano število osemletk. Z 
zmanjšanjem števila zavodov bi se dvignila ne samo kvaliteta dela, pač pa tudi 
kvaliteta seminarjev, ki jih sklicujejo posamezni zavodi za prosvetno-pedagoško 
službo. Ugotovili smo, da so seminarji, ki jih sklicuje Zavod za napredek šolstva 
SRS v Ljubljani, neprimerno kvalitetnejši, kot pa nekateri drugi. 

Predsednik Ivo Tavčar: V razpravi pogrešam pripombe k stališčem, 
ki so bila predlagana. Mislim, da se je razprava preveč omejila na gradivo, 
premalo pa usmerila k izoblikovanju stališč, ki so predlagana. Če jih preberete, 
boste videli, da ni težišče na tem, koliko zavodov bomo imeli na Slovenskem, 
kako bomo reorganizirali te zavode, ali bo v Krškem ali na Jesenicah zavod 
ali ne; težišče razprave smo poskušali prenesti od organizacije na funkcijo za- 
vodov, na funkcionalna vprašanja zavodov. V tem smislu se je deloma razprava 
odvijala in mislim, da je to dobro. 

Da bi pokazali enotnost prosvetno-pedagoške službe, smo zaprosili za. do- 
datno gradivo o delu obeh republiških zavodov, kar v prvem poročilu ni bilo 
obdelano. 

Ce je razprava izčrpana, prosim, da bi odbor, ki je proučeval gradivo, v 
opoldanskem odmoru, ponovno pregledal stališča in jih morda obogatil z raz- 
pravo. Morda bi bilo koristno, da sodeluje pri tem tudi tovariš Požar, pa morda 
še kdo drug; možnost imajo tudi gostje. 

V poročilu je že povedano, da se je odbor omejil na splošno razpravo o za- 
vodih, ni se pa posebej zadržal pri prosvetno-pedagoški službi z.a strokovno 
izobraževanje. To področje je prav gotovo zelo zahtevno in bo treba zanj po- 
sebnega študija in analize. Verjetno bo tudi pobude za združenja in poudarek, 
da bi lahko tudi ta v določenem smislu prevzemala nase vlogo pospeševalca 
strokovnega dela, treba v prihodnje upoštevati. Na vsak način pa je treba po- 
udariti, da bo o obstoju posameznih zavodov odločal ustanovitelj; tu gre v 
nekem smislu za samostojnost teh zavodov, za samostojnost ustanoviteljev teh 
zavodov in bo zaradi tega treba posamezna navodila, ki jih bo potrebno izdati, 
tako zastaviti, da bodo imela predvsem svoj strokovni smisel. To naj bo v sta- 
liščih tudi poudarjeno. Ne gre za ukinjanje ali združevanje posameznih zavodov, 
ampak za to, da se kakovost te strokovne službe dvigne, poveča in poenoti. 

Prekinjam razpravo in sklicujem sejo zbora ob 15.30. Prosim odbor, da 
medtem stališča ponovno prouči in dopolni. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 15.40.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Sodim, da smo sklepčni, zato lahko nadalju- 
jemo z delom. Prosim poročevalko odbora, da poroča o stališčih odbora oziroma 
o spremembah k stališčem. 
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Truda Zoher-Durjava: Stališča Prosvetno-kulturnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije o prosvetno-pedagoški službi v SR Sloveniji: 

Prosvetno-pedagoška služba naj se razvija v strokovno službo, ki bo uspo- 
sobljena spremljati, analizirati, posploševati in posredovati učiteljem dognanja 
prakse in pedagoške teorije. Za dosego tega cilja naj se poslužuje najsodob- 
nejših metod in naj s svojim delom pospešuje kvalitetnejšo organizacijo stro- 
kovnega dela v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 

Čeprav se vloga zavodov za prosvetno-pedagoško službo po svoji vsebini 
še ni dovolj razvila, se vendar v zadnjih letih krepi v primerjavi s stanjem 
pred sprejemom zakona o prosvetno-pedagoški službi. Zato je treba nadaljevati 
z odstranjevanjem ostankov stare inšpekcijske miselnosti, ki se ponekod še ka- 
žejo v nesodobnih metodah strokovnega dela. 

Nerazvitost stare inšpekcijske službe na področju šol II. stopnje se odraža 
tudi pri sedanji nezadostni usmerjenosti prosvetno-pedagoške službe k šolam 
II. stopnje. Zato naj zavodi povečajo skrb za šolstvo II. stopnje, zlasti za pod- 
ročje strokovnega izobraževanja in tudi za izobraževalno delo med odraslimi, 
tako na šolah kot na drugih ustanovah za izobraževanje in tudi v gospodarskih 
organizacijah. 

Pomanjkanje strokovnih analiz in meril za določene naloge, ki naj bi jih 
opravljali zavodi za prosvetno-pedagoško službo, je doslej otežkočalo smotrno 
graditev in razvoj prosvetno pedagoške službe. Zato bo treba izdelati podrob- 
nejše analize o osnovnih nalogah zavodov, ugotoviti, kakšni kadri so potrebni 
zavodom in kakšne medsebojne povezave med zavodi naj obstojajo, da bi pro- 
svetno-pedagoška služba primerno funkcionirala. Takšne analize bodo lahko 
trdna osnova za nadaljnji razvoj prosvetno-pedagoške službe, tako s pedagoških 
kot tudi z ekonomskih vidikov. 

V statutih zavodov za prosvetno-pedagoško službo bo treba jasno opredeliti 
naloge zavodov, njihov odnos do šol in sodelovanje med zavodi; zlasti bo treba 
določiti ustrezne pogoje za kadre v zavodih, demokratičnost pri sprejemanju 
kadrov in s tem v zvezi tudi proučiti primernost reelekcije za vse strokovne 
kadre v zavodih. 

Pri delu zavodov je treba več načrtnosti, zgraditi je treba ustrezno delovno 
metodologijo in zagotoviti enotnost evidence, statistike in dokumentacije, s 
čimer bo omogočena potrebna povezava med zavodi od občin do republike. 

Za uspešno delo prosvetno-pedagoške službe bo treba bolj razviti razisko- 
valno delo, pri katerem morajo sodelovati-vsi zavodi. Pri kratkoročnih razisko- 
valnih nalogah naj bo težišče tega dela na republiških zavodih (Zavod za napre- 
dek šolstva SRS in Zavod SRS za strokovno izobraževanje), raziskovalno delo, 
ki ima dolgoročnejši značaj, pa naj bo osredotočeno na posebni znanstveni 
ustanovi — pedagoškem inštitutu, katerega ustanovitev bi bilo treba takoj 
proučiti. 

Kot osnovo za raziskovalno in znanstveno delo je poudariti pomembnost 
eksperimentalnega dela, zlasti še, ker se opaža njegov zastoj in celo padec. 
Pristojni republiški organi naj se čimprej dogovore z občinami o organizaciji 
eksperimentalnih šol, oziroma oddelkov ter o financiranju te dejavnosti. 

Glede na velike potrebe po stalnem izpopolnjevanju učnega kadra naj za- 
vodi ob medsebojnem sodelovanju in pomoči šol, ki izobražujejo učni kader 
(pedagoške akademije in univerza), širše organizirajo razne oblike izpo- 
polnjevanja. 
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Skladi za šolstvo, tako občinski kot republiški, naj ustrezno podprejo kre- 
pitev prosvetno-pedagoške službe in ji zagotovijo večja sredstva, da bi le-ta 
lahko izpolnjevala svoje naloge. 

Vlogo in organizacijo prosvetno-pedagoške službe je treba še nadalje in 
kompleksneje proučevati, povezano z razpravami o reformnih prizadevanjih 
posameznih šol (strokovno šolstvo, osnovno šolstvo) in šele potem izoblikovati 
vlogo in organizacijo te službe. 

Predsednik Ivo Tavčar: Na koncu bi dostavil samo tole dopolnitev: 
v zadnjem stavku bi bilo treba reči »... in šele potem podrobneje in trajneje 
izoblikovati vlogo in organizacijo te službe«. 

Ima kdo kakšne pripombe k takim stališčem? Kot vidite, so stališča v 
bistvu v skladu z razpravo, ki je bila dopoldne; seveda pa so hkrati ta stališča 
še tudi nedokončna, ker poudarjajo potrebo še nadaljnjega proučevanja na tem 
področju, tako vloge prosvetno-pedagoške službe, kot njene organizacije. V 
razpravah o posameznih vrstah strokovnih šol bomo imeli možnost, da se po- 
novno vračamo k tem vprašanjem, ko bomo razpravljali o strokovnem izobra- 
ževanju, o osnovni šoli in tako dalje. 

Ce se strinjate s predlaganimi stališči, zaključujem to točko dnevnega reda 
in prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predla- 
gane reforme izobraževanja učiteljev za osnovno šolo. 

Gradivo, ki vam je bilo poslano, je pripravil Republiški sekretariat za 
šolstvo. Zeli republiški sekretar za šolstvo dati še ustno obrazložitev? (Da.) 
Prosim, tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je bila leta 1957 
sprejeta in se je začela uresničevati koncepcija nove osemletne osnovne šole, je 
bilo sprejeto tudi načelo, da mora biti učni kader za to osnovno šolo usposobljen 
za svoje delo z višjo izobrazbo, tako za razredni kot za predmetni pouk. Zahtevni 
vzgojno-izobraževalni program reformirane osnovne šole ter obči dvig civili- 
zacije in kulture terjata od današnjega razrednega in predmetnega učitelja 
temeljito splošno in poglobljeno strokovno izobrazbo. Tako izobrazbo pa si 
lahko učitelj za osnovno šolo pridobi predvsem na štiriletni splošno-izobraže- 
valni šoli II. stopnje in na ustrezni višji šoli oziroma I. stopnji visokošolskega 
študija. 

Ze v 1961. letu je bila v Mariboru ustanovljena pedagoška akademija kot 
višja šola, ki izobražuje učitelje za razredni in predmetni pouk v osnovni šoli. 
V Ljubljani pa od leta 1947 obstoja višja pedagoška šola, ki je bila osnovana 
z namenom, da izobražuje učitelje za predmetni pouk na nižjih gimnazijah, po 
reformi osnovne šole pa je nadaljevala z izobraževanjem takih učnih kadrov 
za predmetni pouk v osnovnih šolah. Še vedno obstojajo tudi učiteljišča kot 
5-letne šole II. stopnje s Splošnim izobraževalnim in strokovnim izobraževalnim 
programom, ki izobražujejo učitelje za razredni pouk. 

Da bi odpravili različne vrste in stopnje izobraževanja učnega kadra za 
osnovno šolo in ustvarili enotne pogoje za izobraževanje učiteljev za osnovne 
šole, je Republiški sekretariat za šolstvo izdelal predlog za dokončno realizacijo 
reforme izobraževanja učiteljev za osnovne šole, da bi odpravili eno izmed 
pomanjkljivosti, ki otežkoča uresničevanje vzgojno-izobraževalnih smotrov re- 
formirane osnovne šole. Zaradi boljšega razumevanja elaborata želim podati le 
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nekaj podrobnejših pojasnil, ki naj prispevajo k čim jasnejši podobi predlagane 
koncepcije izobraževanja učiteljev za . osnovne šole. 

Ze samo ime — pedagoška akademija pove, da gre za povsem določeno 
vrsto višje šole, ki izobražuje pedagoškega delavca. Študijski programi peda- 
goških akademij, ki izhajajo iz zahtevkov profilov učitelja za osnovno šolo, 
so tako zasnovani, da se tesno prepletata strokovna in pedagoška izobrazba. 
Močan poudarek je torej na pedagoško-psiholoških disciplinah in metodično- 
didaktičnem usposabljanju učiteljev. Takšen lik učitelja potrebuje osnovna 
šola, da bi mogla izpolnjevati svoje vzgojno-izobraževalne naloge. 

Pri pedagoških akademijah bo potrebno posvetiti posebno pozornost obli- 
kovanju osebnosti učitelja. S tem seveda ne izključujemo te naloge tudi pri 
drugih višjih in visokih šolah ter fakultetah, ki izobražujejo učitelje za osnovne 
šole in druge vrste šol. Želel sem le poudariti, da bo morala biti pedagoška 
akademija nosilec ustrezne vsebine pri oblikovanju sodobnega učitelja, čemur 
smo doslej posvečali premalo skrbi. Sola ne daje samo znanja, marveč tudi 
vzgaja. Zato je razumljivo, da morajo učitelji kot neposredni organizatorji in 
vodje učnega in vzgojnega procesa imeti določene družbeno-moralne in druge 
osebnostne kvalitete. Pri učiteljih, ki delajo z učenci najmlajše starostne stopnje, 
so te osebnostne kvalitete še toliko bolj pomembne, ker se učenci v tej starostni 
dobi večinoma razvijajo bolj pod vplivom učitelja in manj pod vplivom drugih 
družbenih činiteljev. Zato je toliko pomembnejša naloga pedagoške akademije 
in šol druge stopnje, ki usmerjajo mladega človeka v učiteljski poklic, da skrbe 
za vsestransko oblikovanje učiteljeve osebnosti z ideološkimi, moralnimi, karak- 
ternimi, socialno-komunikativnimi, mentalnimi in drugimi kvalitetami. Od 
ustrezne splošne kulturne, strokovne in pedagoške ravni učitelja in seveda tudi 
od nagrajevanja učitelja je predvsem odvisen družbeni ugled posameznega 
učitelja in učiteljskega poklica sploh, kakor tudi vzgojni učinek izobraževanja. 

Ideološko-politično izobraževanje učiteljev je v šolah za izobraževanje tega 
kadra sestavni del poklicnega izobraževanja. Učitelji, ki neposredno sodelujejo 
pri oblikovanju družbene zavesti učencev in njihovega pogleda na svet, morajo 
imeti širše in jasne teoretične poglede na razvoj naše družbene stvarnosti. 

Ta, nam vsem znani vidik oblikovanja učitelja sem posebej poudaril zato, 
ker v praksi neredko pozabimo nanj ter precenjujemo ožji strokovni vidik, 
kakor tudi izobraževalno funkcijo osnovne šole pred njeno vzgojno funkcijo. 

Določene specifične naloge šol za izobraževanje učiteljev seveda ni treba 
razumeti tako, da je to povsem zaključena, vase zaprta šola. Pedagoška aka- 
demija bo pod ustreznimi pogoji sprejemala absolvente raznih šol druge stopnje 
in ne le gimnazij s pedagoško usmeritvijo. Prav tako pa bo mogel absolvent 
pedagoške akademije nadaljevati pod ustreznimi pogoji študij na drugi stopnji 
visokih šol in fakultet. Jasno opredeljena vloga pedagoške akademije je v tem, 
da predvsem oblikuje kader za osnovno šolo in ga usmerja v učiteljski poklic. 
Določena usmerjevalna funkcija je potrebna zaradi velikih potreb po ustrezno 
strokovno in pedagoško izobraženem učnem kadru. Ne primanjkuje nam le 
veliko število predmetnih učiteljev, marveč je tudi pomanjkanje učiteljev za 
razredni pouk še v marsikateri občini. Ce pa upoštevamo tudi potrebe po 
učiteljih v zvezi s postopnim uvajanjem celodnevnega bivanja učencev v osnov- 
nih šolah, zlasti v mestih in drugih gospodarskih središčih, potem bo v pri- 
hodnjih letih pomanjkanje tega kadra toliko večje. 

11 
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Ponekod slišimo pomisleke, da lahko tako postavljeni sistem izobraževanja 
učiteljev za osnovne šole negativno vpliva na stopenjski študij na fakultetah, 
ki na prvi stopnji med drugimi smermi izobražujejo učni kader za predmetni 
pouk v osnovnih šolah. Pomanjkanje predmetnih učiteljev je tolikšno, da se bo 
lahko s pridom zaposlil vsak absolvent prve stopnje fakultet, ki dajejo iz- 
obrazbo za predmetni pouk v osnovni šoli. Prizadevali si bomo, da bi študijske 
programe prve stopnje ustreznih oddelkov fakultet čimbolj uskladili z zahtevami 
profila predmetnega učitelja za osnovno šolo. 

Koristna bo tudi tesnejša povezava med pedagoškimi akademijami in 
fakultetami ter drugimi visokimi šolami, ki izobražujejo učni kader. S pogod- 
bami lahko ustvarijo koristne oblike medsebojnega sodelovanja visokošolskih 
učiteljev, skupnega izkoriščanja prostorov, opreme itd. Seveda bo treba, kljub 
takemu sodelovanju, ustvariti potrebne materialne in kadrovske pogoje za delo 
tudi na pedagoških akademijah, da bi zagotovili moderne oblike in metode 
študija. Prav pedagoške akademije bodo morale biti s svojo sodobno opremo 
in organizacijo študija vzor za druge šole. Iz takih šol lahko potem pričakujemo 
nosilce modernejših, sodobnejših oblik in metod pouka tudi v osnovnih šolah. 

Za sedaj predlagamo dve pedagoški akademiji v Sloveniji. Mariborski peda- 
goški akademiji naj bi se priključila enaka šola v Ljubljani, ki bi nastala iz 
preosnovane višje pedagoške šole. Hkrati bo treba ustvariti čim ustreznejše 
pogoje za razne oblike izrednega študija. Skromno osnovo takega centra imamo 
že v Novi Gorici, pripravlja pa se tudi ustanovitev centra v Kopru. V teh centrih 
bi morali omogočiti izobraževanje učiteljev ne le za predmetni, temveč tudi za 
razredni pouk. Praksa pa bo pokazala, če bo potrebno ustanoviti pedagoško 
akademijo še kje drugje. 

Hkrati z izgrajevanjem novega sistema izobraževanja učiteljev za osnovne 
šole bo treba omogočiti tudi dosedanjim diplomantom petletnih učiteljišč, da si 
bodo lahko pridobili s študijem dveh semestrov višjo izobrazbo za razrednega 
učitelja po diferenciranem programu, ki bo upošteval strokovno teoretično in 
praktično izobrazbo, pridobljeno med šolanjem na učiteljišču. To se zlasti za 
mlajše učitelje z diplomo učiteljišča postavlja kot zahteva, ki jo bo v tem 
prehodnem obdobju nedvomno treba spregledati pri starejših učiteljih z dolgo- 
letno prakso. 

Nič manj pomembna naloga nas čaka pri preobrazbi sedanjih učiteljišč v 
pedagoške gimnazije, oziroma v gimnazije s pedagoško usmeritvijo. Obstoj takih 
gimnazij je v skladu z resolucijo o vlogi in nalogah gimnazije v vzgojno- 
izobraževalnem sistemu, ki jo je sprejela Ljudska skupščina SR Slovenije, 
in splošnim zakonom o šolstvu, ki v 2. odstavku 29. člena pravi, da so naloge 
gimnazije negovati in spodbujati osebne zmožnosti in nagnjenja učencev tei 
jim pomagati pri izbiri nadaljnjega šolanja in poklica. 

Po predlogu Republiškega sekretariata za šolstvo naj bi pedagoška gim- 
nazija ohranila bistvene značilnosti predmetnika in učnega načrta gimnazije, 
ki daje poglobljeno znanje iz naravoslovnih in družbenih ved ter iz splošne 
tehnične izobrazbe. Svojim absolventom bi odpirala vrata na katerokoli visoko 
šolo in prezgodnja odločitev za šolanje na pedagoški gimnaziji ne bi mogla 
škodovati nikomur, ki bi se po končani pedagoški gimnaziji lahko usmeril 
tudi drugam. Pedagoška usmerjenost teh gimnazij pa bi se izražala ne le v 
oblikah in metodah dela znotraj učno-vzgojnega procesa, v katerem naj bi bila 
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ustrezna pedagoška atmosfera, marveč tudi v drugačni zasnovi in drugih 
vzgojno-izobraževalnih smotrih likovne, glasbene in tehnične vzgoje ter pro- 
stovoljnih dejavnostih učencev. 

Namen omenjenih vzgojno-izobraževalnih področij na pedagoških akade- 
mijah bi se izražal predvsem v vzgoji, izobraževanju in usposabljanju učencev, 
da se bodo lahko uspešno posluževali likovnega in glasbenega instrumentalnega 
izraza ter tehničnih spretnosti pri delu kot bodoči učitelji za razredni pouk. 
Takšno sposobnost si morajo pridobiti dovolj zgodaj in bi bilo vključevanje 
takih predmetov na pedagoški akademiji prepozno. Tudi prostovoljne dejavnosti 
učencev na pedagoških gimnazijah naj bi bile v večji meri usmerjene v pri- 
pravo učencev za organizacijo dela v krožkih in za njihovo mentorstvo, kar je 
ena izmed nalog učiteljev na osnovnih šolah. 

Pedagoška gimnazija bo torej namenjena predvsem usmerjanju učencev 
za nadaljnji študij na oddelku za razredni pouk pedagoške akademije, ne bo pa 
preprečevala svojim absolventom tudi drugačnih odločitev. Vpis na pedagoško 
gimnazijo tudi ne bi smel biti rezultat prenapolnjenih kapacitet ostalih vrst šol 
druge stopnje, marveč rezultat uspešnega dela pri poklicnem svetovanju in 
usmerjanju učencev že v osnovni šoli. Normalen dotok slušateljev na oddelek 
za razredni pouk na pedagoški akademiji, pa tudi na študijske skupine za pred- 
metni pouk, mora biti bolj kot doslej zagotovljen s premišljeno in perspektivno 
kadrovsko politiko štipendiranja učencev že v višjih razredih pedagoških gim- 
nazij in kasneje na pedagoški akademiji. 

V zvezi s preobrazbo učiteljišč v pedagoške gimnazije bo treba takoj pro- 
učiti tudi bodočo mrežo in lokacijo teh šol, njihove organizacijske probleme, 
oblike sodelovanja in povezavo z ostalimi gimnazijami, postopno uvedbo gimna- 
zijskih učnih ■ načrtov in druga vprašanja, da bi v tem prehodnem obdobju 
bilo čim manj motenj in da bi zagotovili kontinuiran prehod na nov sistem 
izobraževanja učiteljev osnovne šole. Pri uresničevanju te naloge bo treba 
ustvariti čim tesnejše sodelovanje vseh prizadetih činiteljev, zlasti aktivno 
angažiranje pristojnih družbeno-političnih skupnosti; urediti bo treba skupno 
financiranje bodoče pedagoške akademije v Ljubljani, ki bo imela v primerjavi 
s sedanjo višjo pedagoško šolo, če upoštevamo oddelek za razredni pouk in 
centre za izredni študij, mnogo širšo osnovno-dejavnost. 

Financiranje snovne dejavnosti in investicij bo moralo temeljiti na načelih, 
po katerih se naj financira tudi pedagoška akademija v Mariboru. Ljubljanska 
pedagoška akademija bo za razliko od mariborske imela tudi defektološki 
oddelek z izobraževanje učiteljev posameznih vrst posebnih šol. Ni izključeno, 
da bi v prihodnje odprle pedagoške akademije tudi druge vrste smeri študija: 
npr. izobraževanje določenega profila vzgojiteljic za varstveno-vzgojne usta- 
nove, za pedagoško-metodično izobraževanje učiteljev praktičnega pouka na 
strokovnih šolah, v Mariboru tudi za telesno vzgojo itd. 

Gimnazije in pedagoške akademije naj bi torej poleg drugih višjih in 
visokih šol ter fakultet odslej tvorile osnovo za izobraževanje učiteljev osnovnih 
šol. Dosedanje skromne izkušnje nas navdajajo s prepričanjem, da je v sedanjih 
razmerah in pogojih ta sistem izobraževanja učiteljev korak naprej v priza- 
devanjih za boljšo kvaliteto osnovne šole. Izvršni svet in Republiški sekretariat 
za šolstvo bosta na osnovi stališč Prosvetno-kulturnega zbora pripravila kon- 
kretne ukrepe, s katerimi bo Skupščina seznanjena in bo o njih odločala. 

ii» 
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.1:.' i Predsednik I v o Tavčar: Poročilo odbora za osnovno šolstvo, ki je o 
tem gradivu razpravljal, ste prejeli, zato pričenjam razpravo. Pri tem opo- 
zarjam, naj razprava upošteva razen gradiva tudi poročilo in stališča, ki so vam 
predložena.. Prosim, poslanec Stanko Vrhovec. 
v; Mi'1'*; i.; 

j, S.jta nk o Vrhovec: Počakati sem hotel z razpravo, da. bi' se še pri- 
pravjil,,. ker- se mi zdi, da nekaj ni bilo v gradivu obdelano. Zato bom s tem 
y,ačel.- upam pa, da bomo lahko še kdaj govorili o tem. Gre za vprašanje pro- 
metne;; vzgoje. Ko obravnavnamo izobraževanje učiteljev za osnovne šole, se 
trii zdi potrebno načeti tudi to vprašanje, s čimer pa ne mislim, da tudi druga 
vprašanja niso prav tako pomembna. 

Zavedati se moramo, da so prosvetni delavci v osnovnih šolah tisti vzgo- 
jitelji mladine, ki so odgovorni za začetno prometno vzgojo prav naših naj- 
mlajš% Osnovno načelo, je. vzgoja previdnosti, ki jo je treba vzgajati v času 
celotnega učnovzgojnega procesa. Ne moremo si namreč privoščiti tako velik 
krvni davek, da bi se ljudje šele ob nesrečah učili, kaj je previdnost, ali pa, 
c(a bi ,samo zavarovalnica krila tisto škodo, ki nastaja v teh primerih. Zato 
nam samo pravočasna prometna vzgoja lahko obvaruje tako ljudi kot tudi 
sredstva. . 

Da jo to res pomembno vprašanje, naj pove podatek, da je bilo na primer 
v letu 1962 registriranih na novo 60% več motornih vozil kot v letu 1961. To 
kaže, kakšna je smer razvoja v tem, in da bo čez nekaj let znanje prometnih 
predpisov in vsega, kar je s tem povezano, res osnovna potreba vsakega povpreč- 
nega državljana. To nam dokazuje tudi,število voznikov motornih vozil, ki jih 
je že danes samo v republiki Sloveniji čez 100 000. 

Ne bom navajal še drugih podatkov, ki utemeljujejo pomembnost vzgoje, 
omenim pa naj samo mimogrede, da je to področje v republiškem merilu še 
neobdelano, da na primer, republiška komisija za vzgojo v prometu ni v sestavu 
Izvršnega sveta, kot na primer v Republiki Srbiji in morda drugod in da se čuti 
pomanjkljivo sodelovanje vseh delujočih činiteljev, posebno pa še pomanjkljivo 
sodelovanje prosvetnih delavcev. Ko smo prirejah po šolah, o prometu razne 
akcije, da bi še prometna varnost izboljšala, prav med učitelji šol ni bilo ljudi, 
ki bi ha tem delali. 

Zato poudarjam, da je nujno treba v predmetnikih, ki se pripravljajo za 
pedagoško akademijo, upoštevati potrebe prometne vzgoje. Ne bi se spuščal 
v podrobnosti in utemeljevanje tega, temveč le načenjam to vprašanje, opo- 
zarjam na to, kar bo nujno. Tudi menim, da morda ne bi bilo pametno v 
priporočilo vnesti kaj s tega področja, to naj se upošteva, kadar bodo prišla ta 
vprašanja v obravnavo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se kdo prosim? Imam vtis, da je naš zbor 
veliko bolj živahen, kadar razpravljamo o denarju, zelo malo pa, kadar razprav- 
ljamo o vprašanjih, ki imajo strokoven pomen in vsebinski značaj. To nam v 
prihodnje ne bo v predober sloves. Zato vas opozarjam, da se resno pripravljate 
na seje zbora in da preštudirate gradivo ter posegate v razpravo. 

Ima še kdo kakšne pripombe k predlaganim stališčem? Prosim, poslanec 
Ivo Orešnik. 

Ivo Orešnik: Lotili smo se zelo odgovorne naloge in upajmo, da je res 
temeljito proučena, tako da čez nekaj let ne bomo ugotavljali neuspehov. Da- 



7. seja 165' 

nes, čez toliko let, na primer, ugotavljamo, da je višja pedagoška šola pr;ivzir - 
prav bila predmetna šola in ne pedagoška. Zato me zanima; ali to. kar.pred- 
videva predmetnik pedagoške gimnazije, opravičuje naziv pedagoška'gimnazija, 
ali ne. Mislim, da bi kazalo to še proučiti, oziroma morda le nar nek način 
pobarvati predmetnik tako, da bodo dijaki, ki bodo končali oddelke oziroma 
pedagoško gimnazijo, resnično šli na akademijo, torej tja, za kar so pravzaprav: 
namenjeni. Tradicija, da je gimnazija hrbtenica našega' šolstva, je še tako rživ&, 
da moramo vse storiti, da tam, kjer bodo oddelki pedagoške smeri, ne pride 
do nekega razcepa. Menim, da k tej pedagoški pobarvanosti gimnazije sodi tudi 
telesna vzgoja, saj bo učitelj na nižji stopnji učil tudi telesno vzgojo; zato 
naj bi pedagoška gimnazija tudi to dajala. 

Po predvidenem predmetniku pedagoške gimnazije je skoraj ena tretjina 
ur namenjena jezikovnemu pouku; poleg slovenskega jezika še dva tuja ježika. 
Na pedagoški akademiji pa je le en jezik in še ta fakultativno dve uri. Menim, 
da bi bil na pedagoški gimnaziji dovolj en tuj jezik, ki naj ga dijaki pošteno 
obvladajo. 

Soboško učiteljišče sedaj vzgaja kadre za dvojezične osnovne šole. Zato 
smo v Prekmurju zainteresirani, da je v dokumentu o feformi izobraževanja 
učnih kadrov to vsaj načelno nekje omenjeno, ker bo to nalogo nekdo fnoral 
nadaljevati. 

Ce prav razumem gradivo, je za izobraževanje učiteljev za telesno vzgojo 
predvidena le višja oziroma visoka šola za telesno vzgojo v Ljubljani. Ta je 
doslej v 8 letih dala 125 diplomantov, povprečno 15 letno. V šole jih je od teh 
šlo 57, kar je manj kot 50 °/o oziroma povprečno 7 na leto. Zanimivo bi bilo 
vedeti še, koliko je od teh diplomantov na odročnih podeželskih šolah. Pri nas 
v Pomurju imamo od 4 občin samo v soboški občini nekaj diplomantov, rad- 
gonska, ljutomerska in lendavska občina pa nimajo niti enega z višjo ali z 
visoko izobrazbo. Zato mislim, da enopredmetna izobrazba za učitelja telesne 
vzgoje, kot je že dopoldne bilo rečeno, za mnogo naših šol ni rešitev, morda 
celo za večino, ker tam, kjer je le ena garnitura oddelkov od 4. razreda dalje, 
bo učitelj telesne vzgoje le polovično zaposlen; dvomim pa, da je utemeljeno 
za nižjo stopnjo uvesti predmetni pouk telesne vzgoje. Težko si zamišljam, da bi 
učitelj telesne vzgoje lahko uspešno učil še kak predmet brez ustrezne kvali- 
fikacije. 

Ce torej želimo imeti na podeželskih šolah te kadre, nanje ne moremo čakati 
desetletja, predlagam, da se prouči, ali sedanja srednja šola za telesno vzgojo 
v Mariboru ne bi mogla postati dvopredmetna skupina v sklopu pedagoške 
akademije. Marsikateri dvopredmetno izobražen učitelj telesne vzgoje bo, 
preden bo izpolnil svojo 40-letno službeno dobo in mu bodo fizične sile pošle, 
s pridom koristil tudi drugi del svoje izobrazbe. 

Za slabo stanje telesne vzgoje, zlasti na podeželju, je vzrok tudi v tem, ker 
ni kadrov in to kljub dolgoletnemu vzgajanju. Če je šola osnova za telesno- 
vzgojno dejavnost, potem ji moramo omogočiti, da bo imela kadre in to tudi 
na odročnih podeželskih šolah. 

In še beseda o prekvalifikaciji. 
Iz gradiva je razvidno, da je na osnovnih šolah nekaj čez 6000 učiteljev, ki 

poučujejo bodisi razredno bodisi predmetno; mislim, da bi se prekvalifikacija 
nanašala vsaj na dobro polovico, če ne na dve tretjini tega števila. Prav gotovo 
si velika večina tega želi. Pedagoška akademija naj zato postavi realne in 
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izvedljive možnosti za prekvalifikacijo z ustrezno organizacijo; morda bi kazalo 
določiti tudi rok za prekvalifikacijo. 

V osnovi je prekvalifikacija v gradivu že nakazana in zelo si želimo, da to 
ne bi ostalo le na papirju. Namreč tako kot prekvalifikacija sedaj teče še 
dolga leta ali pa mogoče nikoli ne bomo prišli na zeleno vejo. Imamo namreč 
primer, ko se učitelj, ki živi in dela v zelo težkih pogojih, trudi za prekvali- 
fikacijo kot izredni študent, toda če mu samo pri enem predmetu predavatelj 
nakaže 10—15 virov, ki jih mora preštudirati, pa še ti niso dosegljivi, potem 
lahko ugotovimo, da je kriterij za izredne slušatelje praktično hujši, kot pa za 
redne slušatelje. 

Menim, da bi kazalo vse storiti, da se v določenem obdobju izvede razredna 
in predmetna prekvalifikacija; po določenem času, ko bo vsakemu, ki bo pokazal 
pripravljenost, prekvalifikacija omogočena, pa bo treba preiti na normalno 
šolanje kadrov za osnovne šole. Sicer pa je v mestih ta problem manj pereč; 
zato skrbneje poglejmo na podeželje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Smatram, da soglašate s^ stališči, ki so vam 
bila predložena; rad bi samo opozoril, da bi bilo treba prvi stavek tretjega 
odstavka tako formulirati, da se ne bo skliceval na peto točko v gradivu, temveč 
preprosto povedati, za kaj gre. Gre namreč za to, da bi absolventom sedanjih 
učiteljišč omogočili, da na pedagoški akademiji nadaljujejo študij za učitelja 
razrednega pouka, pri čemer je seveda treba upoštevati, da so že 5 let študirali 
in da imajo že določeno pedagoško izobrazbo, zaradi česar jim je treba pouk 
primerno skrajšati in ga prilagoditi njihovim potrebam. 

Poleg tega menim, da bi bilo primerno v 5. odstavku črtati besedi »peda- 
goška gimnazija«, ker nas tako lahko zavede k temu, da gre za neko posebno 
vrsto šole. Poudarek pa je na tem, da gre v bistvu samo za gimnazijo, ki je 
pedagoško usmerjena. > 

Pri tem še dodajam, da bi bilo treba, mogoče v naslednji 6. točki povedati, 
da se naš zbor ni podrobno opredelil o predmetniku za gimnazije s pedagoško 
usmeritvijo, niti ni zavzel stališč o predmetnikih in učnih načrtih pedagoških 
akademij, meneč, da je to zadeva, ki terja še nadaljnjo strokovno obdelavo 
in strokovne razprave na pristojnih, strokovnih mestih. 

Ravno tako bi bilo koristno poudariti, da naj pedagoške akademije omogo- 
čijo zaposlenim učiteljem nadaljnje izobraževanje in naj zato organizirajo ve- 
černe in dopisne tečaje ter podobno in se kar najbolj približajo možnostim 
in potrebam zaposlenih učiteljev. Sicer pa mislim, da bi lahko s takšnimi 
dopolnili v celoti sprejeli predlagana stališča. 

Besedo ima še poslanec Janez Kambič. 

Janez Kambi č : Rad bi postavil nekaj vprašanj. Ali bo mogoč prestop 
iz pedagoške akademije na tretji letnik filozofske fakultete? Obtoja namreč 
bojazen, da bi s to reformo, ki jo danes obravnavamo, izgubili učitelje, ker se 
bodo po dveh letih študija v Ljubljani ali Mariboru lahko odločili še za nadaljnji 
študij; tako bomo imeli več profesorjev, učiteljev pa premalo. Več let sem 
poučeval v obrobnih pokrajinah Slovenije in vem, da so se lahko za učiteljsko 
službo odločili tisti, ki so, če tako rečem, mogoče ne bo lepo formulirano, iz 
kmetov prišli pravzaprav v malo boljšo vas, tam dokončali šolo in se vrnili 
nazaj. Bojim se, da se bo mladina, ki bo prišla iz podeželja v Ljubljano, 
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oziroma v Maribor, prevzgojila v tem smislu, da se bo teže odločila za službo- 
vanje na podeželju. 

V gradivu piše: »Vsaka izmed navedenih skupin ima svoj predmetnik in 
učni načrt, ki ju izdela in predpiše pedagoška akademija.« Za osnovne šole in 
za gimnazije predpiše učni načrt za večino predmetov višji forum. Pri pedagoški 
akademiji pa to prepuščamo šoli. Lahko bi se zgodilo, da ga šola prikroji 
po svoje, tako da bo npr. slušatelj imel možnost nadaljevati študij v 3. ali 
4. letniku na filozofski ali kaki drugi fakulteti, znanja pa ne bo imel, podobno 
kot ima precejšnje število naših učencev spričevalo osmega razreda osnovne 
šole, dejansko pa kje drugje ne more nadaljevati šolanja. Zato mislim, da naj 
bi bil informiran o učnih načrtih vsaj nek upravni ali voljeni forum, da se ne 
bi zgodilo to, da bi se študentje ne odločali po svojem zanimanju za predmet, 
pač pa po tem, kar naše šole potrebujejo. 

Po pedagoški gimnaziji se bo lahko slušatelj, učenec, dijak ali študent, 
ne vem, kako ga bomo imenovali, vpisal na pedagoško akademijo. Vprašanje 
je, ali se bodo vpisovali po svoji lastni želji, ali tako kot družba potrebuje kadre. 
Morda bi bilo dobro predvideti to vprašanje in ga regulirati. 

Naslednje, kar sicer ne spada sem, pa bom vseeno omenil, je to: V sloven- 
ščini uporabljamo besedo »učitelj«, ki lahko pomeni kogarkoli od nepismenega 
do tistega, ki je doktor ali inženir in profesor na univerzi. Poleg tega pa upo- 
rabljamo besedo »učitelj« tudi za državljana, ki je končal določeno šolo. Mogoče 
bi bilo umestno, da bi v bodoče premislili, kakšne nazive bi dali našim prosve- 
tarjem, da bi bilo prav. Ravno tako bi mogoče bilo prav, da bi za določene šole 
pustili naziv učenec, dijak, študent, slušatelj, akademik, ki naj bi postali ne- 
kakšni službeni nazivi. 

Na strani 10 so precej optimistična mnenja o prehodu približno 40 000 
učencev od 1. do 5. razreda na celodnevno bivanje v šoli. Ne vem, če so se tisti, 
ki so to sestavljali, posvetovali z vsemi pristojnimi organi o realnosti tega na- 
črte, ki pomeni, da bo v 7 letih treba zgraditi toliko stavb, da bo mogoč prehod 
od treh oziroma dveh izmen na eno izmeno. Zato naj bi bilo navedeno tudi, 
koliko učiteljev bomo potrebovali, ko bomo prešli samo na dopoldanski pouk. 

Predsednik Ivo Tavčar: Na vprašanje bo odgovoril tovariš Boris 
Lipužič, republiški sekretar za šolstvo. 

Bo'ris Lipužič: Mislim, da je bilo že iz moje ustne obrazložitve mogoče 
ugotoviti, da bodo diplomanti pedagoške akademije lahko prestopili na študij 
katerekoli višje šole oziroma fakultete pod določenimi pogoji, ki jih predpisuje 
višja šola oziroma fakulteta. Ker je pedagoška akademija visokošolski zavod, 
torej je kot višja šola adekvatna prvima dvema letnikoma študija na visokih 
šolah in fakultetah, je seveda treba tudi diplomantom pedagoških akademij 
pustiti možnost, da se po končanem študiju eventualno odločijo za nadaljnji 
študij na katerikoli fakulteti oziroma visoki šoli. Razumljivo je, da bo treba 
tistim diplomantom, ki se bodo po končani diplomi na pedagoški akademiji 
takoj posvetili pedagoški praksi, pa bodo imeli nagnjenja in želje za nadaljnji 
študij, omogočiti, da nadaljujejo študij. Mislim, da pri pedagoških akademijah 
ne bi mogli narediti nikakršne izjeme v primerjavi z ostalimi višjimi in visokimi 
šolami in da je to precej odvisno od štipendijske politike in od obveznosti, ki 
jih imajo štipendisti do štipenditorja, oziroma od tega, kolikšno dobo so dolžni 
po diplomi na pedagoški akademiji poučevati na šoli. 



168 Prosvetno-kulturni zbor 

Deloma je opravičljiva bojazen, da se bodo študentje, ki bodo študirali 
na pedagoških akademijah v Ljubljani in Mariboru, neradi vračali na podeželje, 
vendar lahko ugotovimo, da že danes 700 profesorjev — diplomantov filozofske 
in naravoslovne fakultete poučuje na podeželju. Ker se že diplomanti fakultet 
usmerjajo na podeželje, je toliko bolj razumljivo za diplomante pedagoških 
akademij, ki se že ob vstopu na pedagoško akademijo zavestno odločijo za to, 
da se bodo posvetili pedagoškemu poklicu. 

Pedagoška akademija je, kot rečeno višja šola in ji zato ni mogoče s strani 
nekega foruma določati predmetnika in učnega načrta. Predmetnik in učni 
načrt višje šole je sestavni del statuta in preden družbeno-politična skupnost 
potrdi statut, se informira pri prizadetih faktorjih, ki so zainteresirani za 
določene kadre, ki jih daje ta šola, če je njihov učni program v skladu z zahte- 
vami po profilih določene vrste kadrov. Mislim, da je treba že pri izdelavi sta- 
tuta usklajevati učni program pedagoške akademije in da tu seveda tudi Repu- 
bliški sekretariat za šolstvo lahko da svoje mnenje o tem, ali učni program 
pedagoške akademije ustreza zahtevam po profilu kadra, konkretno profilu 
učiteljev razrednega in prometnega pouka. 

Razumljivo je, da je 2-letni študij na pedagoški akademiji adekvaten prvi 
stopnji visokošolskega študija, kar je tovariš Kambič posebej postavil kot vpra- 
šanje. Kar pa zadeva naziv učitelj, menim, da gre tu za poklic in da s tem 
skupnim nazivom zajemamo pedagoški poklic, v katerem pa so po zakonu o 
akademskih nazivih razredni učitelji, predmetni učitelji in profesorji. Eno 
je akademski naziv, drugo pa je naziv za poklic. Splošni zakon o šolstvu prav 
tako določa enoten naziv za vse, ki obiskujejo šole; to so učenci, ne glede na to, 
ali obiskujejo osnovne šole, ali šole druge stopnje. 

Kar zadeva formulacijo na 10. strani elaborata in pomislek tovariša Kam- 
biča o preoptimističnem gledanju na možnosti za realizacijo celodnevnega bi- 
vanja učencev v osnovni šoli, bi omenil, da gre tu pri vsej populaciji učencev 
osnovne šole za 240 000 učencev in da smo od teh v predlogu za 7-letni perspek- 
tivni razvoj šolstva predvideli samo 40 000 učencev, za katere bi bilo treba 
ustvariti pogoje za prehod na celodnevno bivanje v šoli. Tu smo mislili predvsem 
na velika mestna in industrijska središča, kjer si občine že sedaj prizadevajo, 
da bi ustvarile postopoma pogoje za celodnevno bivanje učencev v šoli in s 
tem ustvarile pogoje, da bi osnovna šola opravljala varstveno-vzgojno funkcijo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Ker ta dodatna razprava ni v 
ničemer spremenila predlaganih stališč, smatram, da so predlagana stališča so- 
glasno sprejeta in zaključujem to točko dnevnega reda. 

Ker je s tem izčrpan tudi dnevni red, zaključujem današnjo sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 16.35.) 



socialni pozdrav sive^i,ž.pck: 

5. seja 

(23. marca 1964) 

Predsedovala: dr. Ruža Šegedin, 
predsednik in 

Miro Vesel, 
podpredsednik Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.30. 

Podpredsednik Miro Vesel: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
5. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Odsotnost z današnje seje sta opravičila poslanca Branko Grahek in 
dr. Mirko Birsa. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 4. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. odgovori na vprašanja poslancev; 
3. razprava o problematiki zdravstva in socialnega varstva v letu 1963; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnih odborov 

Socialno-zdravstvenega zbora. 
Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Strinja.) Ima kdo kak pred- 

log za spremembo ali za dopolnitev dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Če nima 
nihče, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, na razpravo o zapisniku 
4. seje Socialno-zdravstvenega zbora. 

Zapisnik 4. seje zbora ste prejeli skupaj z vabilom. Ima morda kdo kake 
pripombe k zapisniku? Zeli kdo predlagati kake spremembe ali dopolnila? (Ne 
javi se nihče.) Ima kdo kak predlog? Ce nima, ugotavljam, da je zapisnik 4. seje 
sprejet in, da ga predsednica lahko podpiše. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na odgovor na 
vprašanje poslanca Staneta Drobniča. 

Poslanec Stane Drobnič je postavil Izvršnemu svetu dvoje vprašanj, in 
sicer: ali so v naši republiki gradbene investicije v zdravstveni službi plansko 
urejene in kateri organ je odgovoren, da ne bo čez nekaj let v posameznih kra- 
jih preveč prostorov, ter drugo vprašanje: vsaka občina po svojih močeh in 
znanju širi mrežo ambulantno-poliklinične službe oziroma razvija zdravstveno 
službo. Kateri organ v republiki je odgovoren, da se bo zdravstvena služba 
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plansko razvijala ne samo v večjih centrih, marveč tudi v manjših občinah. 
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na ta vprašanja. 

Stane Selih: Na obe vprašanji poslanca Staneta Drobniča bi odgo- 
vorili skupaj: Po našem mnenju gre namreč za načelno zadevo, obe vprašanji 
pa načenjata eno samo področje. 

Pri nas doslej ni bilo orientacijskega načrta za razvoj zdravstvene službe, 
še posebej pa smo pogrešali kakršenkoli načrt v republiškem merilu za razvoj 
mreže zdravstvenih zavodov. Sedaj sestavljamo 7-letni načrt razvoja zdravstva 
v SR Sloveniji. V okviru tega bo tudi orientacijski načrt za razvoj zdravstvene 
mreže. Ta naj bi bil vodilo občinam in zdravstvenim zavodom pri sestavi nji- 
hovih lastnih načrtov. Vprašanje odgovornosti za razvoj zdravstvene službe 
je boleče vprašanje. Naloga zdravstvenih centrov je po določilih zveznega za- 
kona o organizaciji zdravstvene službe in tudi republiškega zakona o zdrav- 
stvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe, da usklajujejo razvoj zdrav- 
stvene službe. Toda že iz priporočila, ki ga je sprejel Socialno-zdravstveni zbor 
Skupščine SR Slovenije februarja 1964 izhaja, da te naloge zdravstveni centri 
niso izpolnili. Ne smemo iti tudi mimo dejstva, da se družbeno-politične skup- 
nosti niso v zadostni meri posluževale analiz in mnenj zdravstvenih centrov 
glede razširjevanja zdravstvene mreže. 

Ko proučujemo sedanje stanje zdravstvene mreže in razmestitev zdrav- 
stvenih zavodov po Sloveniji, ugotavljamo, da smo po osvoboditvi in tudi v 
zadnjih letih razvijali hitreje ambulantno-poliklinično kot bolnišnično mrežo. 
To je tudi razumljivo, saj zaradi privatne prakse ambulantno-poliklinični za- 
vodi niso imeli ustrezne materialne osnove. Današnje stanje te mreže ocenju- 
jemo v glavnem kot zadovoljivo, čeprav jo bo treba še izpopolnjevati, rekon- 
struirati in opremljati s tehničnimi pomagali, ki jih nujno potrebuje zdrav- 
stvena služba. Prav zaradi tega predlagamo, da v naslednjih letih pospešeno 
vlagamo v razširitev bolnišničnih kapacitet. Analize namreč kažejo, da te kapa- 
citete zelo zaostajajo za potrebami, da so dotrajale, da so pogosto nefunkcio- 
nalne in da so predvsem po obsegu premajhne. Družbeni plan za leto 1964 
vsebuje ta predlog, ki je tudi našel svojo potrditev. Seveda se bo ta predlog 
uresničil le, če bodo tudi družbeno-politične skupnosti in zdravstveni zavodi 
skladno s tem usmerjali svoja investicijska sredstva. 

Omenil bi v tej zvezi še to, da obstaja študija — financiral jo je »Sklad 
Borisa Kidriča« — o razvoju mreže bolnišnic v Sloveniji. Ta študija seveda ni 
doživela širše razprave in ocene, vendar računamo, da bo •— ob razpravah o 
7-letnem planu — zavzeto tudi določeno stališče do take mreže. Cestokrat se 
meni, češ da preveč investiramo oziroma da gradimo prevelike objekte. Vendar 
menimo, da moramo izhajati iz stanja, kakršno je, se pravi iz stanja, iz kakrš- 
nega so zrastle bolnice in zdravstveni domovi. Če bi vse gradili na novo, bi 
verjetno zgradili marsikaj drugače, kot je. Vsaj v današnjem stanju ni mogoče 
opuščati bolnišnice oziroma jih organizirati nekje drugje. Menimo, da bodo 
morale biti predvsem občine tiste, ki bodo zahtevale mnenje zdravstvenih 
centrov takrat, ko se bodo odločale za izgradnjo določenih zdravstvenih kapa- 
citet. Predvsem menimo, da bi morale občinske skupščine koordinirati med 
seboj takrat, ko gre za izgradnjo nekih večjih bazenskih centrov. 

Na kraju bi povedal še to, da danes pravzaprav nimamo specializiranih 
skupin strokovnjakov, ki naj bi proučevali in iskali najustreznejše rešitve ta- 
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krat, ko se odločimo za izgradnjo nekega novega objekta. Pri izgradnji nove 
mestne bolnišnice obstaja taka skupina. Tisti, ki se odloči za izgradnjo nekega 
objekta, bi pač moral iskati tako skupino, ali pa se povezovati z njo, saj ima 
že določene izkušnje pri izgradnji in pri projektiranju takih kapacitet. 

Podpredsednik Miro Vesel: Je poslanec Stane Drobnič zadovoljen z 
odgovorom, oziroma želi še kakšna dodatna pojasnila? 

Stane Drobnič: Se zadovoljujem. 

Podpredsednik Miro Vesel: Prehajam na 3. točko dnevnega 
reda, in sicer na razpravo o problematiki zdravstva in socialnega varstva 
v letu 1963. 

Uvod v razpravo bosta dala republiška sekretarja za zdravstvo in socialno 
politiko. Poročila sekretariatov za zdravstvo in socialno politiko o tej proble- 
matiki ste že poprej prejeli. Prosim republiškega sekretarja za zdravstvo, da 
bi uvodoma obrazložil poročilo. 

Stane Šelih: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poročilo, ki je pred vami, obravnava stanje in probleme na področju zdrav- 
stvene službe, hkrati pa skuša poudariti tista nerešena, ali ne dovolj rešena 
vprašanja, ki zavirajo hitrejši razvoj zdravstvene službe in s tem seveda tudi 
uspešnejše zdravljenje in ohranjanje zdravja naših občanov. V predloženem 
gradivu smo prikazali tudi delo tistih zdravstvenih zavodov, katerih ustano- 
vitelj je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Sistem samoupravljanja in njegovo 3-letno funkcioniranje v zdravstvu 
lahko ocenimo kot pozitiven, saj smo s prehodom od administrativnega uprav- 
ljanja na sistem samoupravljanja prenesli na zdravstvene delavce vrsto odgo- 
vornih nalog, ki so jih prej opravljali državni organi. Tak način upravljanja je 
vključil zdravstvo v splošen družbeni samoupravni mehanizem. Sprostil je vse 
tiste subjektivne sile, ki so poklicane in, ki tudi najlažje na demokratičen način 
upravljajo zdravstveno službo ter prispevajo k njenemu napredku. To mora biti 
osnovno vodilo vseh naših prizadevanj. 

Uvedba načel delitve dohodka po delu in prosta izbira zdravstvenega de- 
lavca in zavoda je sprožila bogatiš razprave o dejanskem stanju v zdravstveni 
službi, o njenem nadaljnjem razvoju in mestu ter vlogi zdravstvene službe 
v družbenem sistemu. Iz vsestranskih in poglobljenih razprav zaključujemo, da 
je naša družba vlagala precejšnja sredstva v zdravstvo in da so zdravstveni 
delavci pri tako razviti materialni osnovi dosegli nedvomne uspehe pri zdrav- 
stvenem varstvu občanov. Te razprave so tudi pokazale, da je v zdravstvu še 
vrsta nerešenih zadev, ki jih bo treba nujno in hitreje reševati, če želimo skla- 
den razvoj zdravstvene službe. Pri tem mislim na vsestransko razvijanje zdrav- 
stvene službe glede na potrebe zdravstvenega varstva in v skladu z gospodarsko 
zmogljivostjo oziroma z našimi možnostmi. 

Izvedena decentralizacija in demokratizacija zdravstvene službe, vsestran- 
ske razprave o razčiščevanju nerešenih vprašanj in nenehno iskanje ustreznih 
rešitev lahko dajo površnemu opazovalcu vtis, da v naši zdravstveni službi 
nekaj ni dobro in da bi zato bilo treba neke trdnejše roke, ki naj bi vnesla 
red v njeno organizacijo in delo. Menim, da ni rešitve v omejevanju samo- 
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upravljanja in v centralnem reševanju zadev,. marveč samo v pospešenem, po- 
glabljanju sistema samoupravljanja, v izpeljavi našel dohodka, delitve po delu 
in v prosti izbiri zdravstvenega delavca. Prepričan sem, da ni sistem samo- 
upravljanja tisti, ki povzroča vrsto nerešenih problemov; le-ta omogoča, da 
odkrivamo nasprotja, ki so obstojala v administrativnem upravljanju zdrav- 
stvene službe in seveda tudi omogoča njihovo uspešno reševanje. 

Govoril bom o nekaterih določenih problemih, ki so danes v središču 
razprav in terjajo odgovor. 

Najprej nekaj besed o integraciji. 
Tako decentralizirana zdravstvena služba nujno terja koordinacijo in po- 

vezovanje. Danes se v vrstah zdravstvenih delavcev veliko razpravlja o inte- 
graciji, predvsem o tem, kako naj se odvija ta proces. Srečujemo se z dvema 
konceptoma. Nekateri pojmujejo integracijski proces v združevanju posameznih 
zdravstvenih zavodov predvsem v okviru komun, drugi pa opozarjajo, da je 
treba integracijski proces usmeriti predvsem v funkcionalno povezovanje zdrav- 
stvene službe. Menim, da ni nujno govoriti o tem, kateri koncept je boljši, 
marveč, da je treba pri vsakem integracijskem hotenju analizirati in ugotoviti, 
kaj želimo s tem doseči. Osnovno vodilo naj bo, da je treba podpirati vsako 
integracijo, ki vodi k izboljšanju dela zdravstvene službe in k poglabljanju 
samoupr a vlj an j a. 

Večkrat sprašujejo delavci, kdo je dolžan koordinirati delo med zdrav- 
stvenimi zavodi pri tako decentralizirani službi. Menim, da je odgovor jasen. 
Sami zdravstveni zavodi so dolžni med seboj koordinirati delo, predvsem pa 
je to naloga zdravstvenih centrov. Čestokrat ni potrebne koordinacije, ker pač 
še vedno niso zaživeli zdravstveni centri v zadostni meri iz znanih razlogov; o 
tem vprašanju in o vzrokih je ta zbor pred nedavnim že razpravljal in sprejel 
potrebno priporočilo. Zato o delu zdravstvenih centrov ne bom podrobneje 
govoril. 

Skupnost zdravstvenih zavodov. Z uvedbo načela delitve dohodka po delu 
so bili zdravstveni delavci prisiljeni, da poleg svojega strokovnega dela rešujejo 
tudi te stvari. Velika potreba ie po ekonomsko-finančnih in pravno izobraženih 
kadrih. Ce želimo pravilno delitev dela in uspešno delo, potem je nujno, da si 
zdravstveni zavodi poiščejo ustrezen kader, to je ekonomiste, pravnike in druge 
kvalificirane ekonomsko-finančne strokovnjake. Menim, da smo glede tega že 
dosegli določene uspehe. Za uspešnejše delo na tem področju so zdravstveni 
zavodi ustanovili svojo skupnost. Delo skupnosti zdravstvenih zavodov je na 
začetku. Za njeno kvalitetno delo bo treba nujno izdelati določen delovni pro- 
gram in poiskati ustrezne kadre. Preiti bo treba od prakticističnega reševanja 
določenih organizacijskih, ekonomsko-finančnih in drugih zadev, k študijsko- 
analitičnemu delu. Zdravstveni zavodi se vse premalo poslužujejo specializi- 
ranih inštitutov in zavodov, ki se ukvarjajo z organizacijo dela in s podobnimi 
opravili. Opozoril bi na to, da se industrija, ki ima že po kadrovski strukturi 
veliko več ekonomistov, pravnikov, kot zdravstvena služba in, da imamo samo- 
upravljanje v gospodarstvu že štirinajsto leto, veliko bolj poslužuje raznih spe- 
cializiranih inštitutov, ki naj jim pomagajo z nasveti in s predlogi za izboljšanje 
organizacije v podjetju. Na področju zdravstva, kjer je pravzaprav sistem samo- 
upravljanja šele tri leta, opažamo, da čestokrat skušajo zdravstveni delavci, ki 
so zadolženi za reševanje teh stvari, vse preveč prakticistično, brez poglobljenih 
analiz in proučenih predlogov, iskati neke ustrezne rešitve. Te rešitve seveda 



5; seja 173 

čestokrat niso najidealnejše. Recimo konkretno; eden izmed največjih zdrav- 
stvenih zavodov v Ljubljani se danes, ko se pravzaprav bližamo devetemu 
aprilu, ko naj bi bili sprejeti statuti, še vedno ukvarja z vprašanjem, ali naj 
ostanejo skupaj v enem zavodu, ali naj gredo narazen. Stvari se namreč včasih 
postavljajo tako ponesrečeno, da se postavi kot primer kolektivu vprašanje, ali 
bomo skupaj, ali gremo narazen. Menimo, da je to preveč prakticistično in da 
bi morali imeti pravzaprav kolektiv in zdravstveni delavci, ki naj bi o tem 
odločili, jasno prikazano analizo, kaj pomeni sedanje stanje, kaj je — denimo — 
v sedanjem stanju dobrega in slabega in kaj predstavlja novo stanje. Ce jim 
ne damo tako proučeni predlog, potem je jasno, da zahtevamo od ljudi Odgovor, 
na katerega pravzaprav ne morejo dati neke tehtne odločitve. Seveda se ob 
takem postavljanju vprašanj začenja razprava o tem, kako je mogoče, da pro- 
fesor in vratar odločata o neki stvari. Povsem razumljivo, saj je tudi vprašanje 
tako postavljeno. 

Kadri. Čestokrat se sprašujemo, če je sedanji način šolanja in strokovnega 
izpopolnjevanja ustrezen glede na potrebe prakse. Menim, da so medicinska 
fakulteta in druge medicinske šole v prvi vrsti dolžne, da razčistijo te stvari. 
To vprašanje je danes pomembno tudi zaradi tega, ker pripravljamo 7-letni 
program razvoja zdravstvene službe. Vi ste priča, da. je pravzaprav čestokrat 
veliko razprav okrog tega, šli je preveč specialistov in premalo zdravnikov 
splošne prakse ter obratno, da se čestokrat postavljajo vprašnja, kakšen vpliv 
na dovoljevanje specializacije naj bi imel tisti, ki jo odobrava. 

Nedvomno je, da je zdravstvo — vi vsi poznate organizacijo zdravstvene 
službe, ki ima poleg bolnišnic tudi tako. imenovano osnovno zdravstveno ali 
ambulantno-poliklinično mrežo — zelo pomembna veja družbenih služb. Veliko 
je zagovornikov, ki pravijo, da bi bilo treba omogočiti še boljše strokovno izpo- 
polnjevanje zdravnikov splošne prakse. Ti so namreč prepričani, da bi lahko 
z boljšo strokovno usposobljenostjo in z večjim številom zdravnikov splošne 
prakse marsikaj rešili že v ambulantno-polikliničnih zavodih in s tem znižali 
ali vsaj ublažili močan pritisk na posteljni sklad. Drug koncept je, da naj ne 
bi bilo več zdravnika splošne prakse, marveč, da bi zdravili samo specialisti. 
Menimo, da se v današnjih razmerah nikakor ni mogoče zavzemati za likvidacijo 
zdravnika splošne prakse, marveč prav obratno: treba bi bilo podpirati in omo- 
gočiti še boljše strokovno izpopolnjevanje splošnega zdravnika. Samo tako bomo 
lahko čestokrat celo uspešneje in tudi ceneje nudili zdravstveno varstvo 
občanom. 

Mislimo celo, da bi morali bolj odpreti bolnišnice in da bi bili ti zavodi 
tisti, ki bi se tudi usmerjali predvsem v preventivno dejavnost. Čestokrat pri- 
hajamo do zaključka, da je naša zdravstvena služba na taki stopnji razvoja 
verjetno vse premalo usmerjena v preventivno dejavnost in da čestokrat pre- 
malo opozarja na vse tiste stvari, ki lahko doprinesejo k ohranitvi in zboljšanju 
zdravstvenega varstva občanov. Seveda naletimo pri tem takoj na dva znana 
problema in sicer, da nimamo dovolj kadrov, oziroma pravilno rečeno, da ni- 
mamo dovolj ustrezno strokovno usposobljenih kadrov. Ce bi imeli zdravniki 
to ustrezno specializacijo, bi nedvomno tudi že v današnjih razmerah veliko 
aktivneje in več delali v preventivni dejavnosti. To je problem, ki je splošno 
znan. Mislim, da bi se ga dalo mnogo bolj ublažiti, če bi družbeno-politične 
skupnosti namenile več sredstev za štipendije in za razne druge oblike strokov- 
nega izpopolnjevanja. Vi se spomnite, da je takrat, ko na območju določene 
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občine ni bilo zdravnika, bila občina tista, ki ga je stipendirala. Danes bi bilo 
treba nameniti določena sredstva za stipendiranje ustreznih zdravstvenih 
kadrov. 

Drug problem, mimo katerega ne moremo, je način nagrajevanja po delu 
v preventivni dejavnosti. Ta sistem ni tak kot je v tako imenovani kurativi. 
Menimo celo, da ni pravilno, da vedno ločeno poudarjamo kurativo in preven- 
tivo. Meja med tema dvema je pravzaprav samo tekoča. Zato so danes velike 
težave zato, ker je za tako imenovano kurativno zdravljenje in do neke mere 
tudi za individualno preventivo urejen način financiranja s skladi socialnega 
zavarovanja. Ta vedno poudarjena preventiva, ki je zelo nujna in potrebna, 
nima svojega vira financiranja. Eden med predlogi je ta, da bi moralo biti 
socialno zavarovanje tisto, ki ne bi plačevalo samo kurativo, marveč naj bi bilo 
v veliko večji meri zainteresirano tudi za preprečevanje in ohranjanje zdravja 
občanov. 

Dovolite mi še nekaj besed o financiranju zdravstvene službe in o njeni 
razširjeni reprodukciji. 

Kljub veliki angažiranosti zdravstvenih delavcev glede teh vprašanj se 
stvari rešujejo zelo počasi. Zdravstveni zavodi — delno iz objektivnih, delno 
iz subjektivnih razlogov — zelo počasi prehajajo od sedanjega pavšalnega na- 
čina plačevanja zdravstvenih storitev na plačevanje po posameznih storitvah. 

Menim, da je skrajni čas, da si zdravstveni zavodi ustvarijo potrebno evi- 
denco dela in hitreje opuščajo sedanje pavšalne oblike plačevanja zdravstvenih 
storitev. Težko si namreč zamišljamo nagrajevanje po delu pri sedanjem načinu 
formiranja dohodka, ki čestokrat deluje destimulativno, torej obratno kot želimo. 
Zlasti se to opaža pri tistih oddelkih v bolnišnicah, kjer gre za tako imenovano 
operativno dejavnost in kjer pravzaprav pavšalni oskrbni dan deluje destimu- 
lativno. Saj veste, oskrbni dan pomeni za vsak dan toliko in toliko sredstev, 
hitro zdravljenje, ali pa tako obračunan oskrbni dan zmanjšuje ceno vloženemu 
delu pri posameznem pacientu, se pravi, da ni ekvivalenta za opravljeno delo. 

Ne vem, vendar včasih izgleda, oziroma so takšna mnenja, da zdravstveni 
delavci iz nekih subjektivnih razlogov pač zelo oprezno iščejo nove oblike 
formiranja dohodka. Menimo, da je nekaj objektivnih razlogov, zakaj se te 
stvari razvijajo tako počasi. V današnjem času bi morali temeljito proučiti evi- 
denco dela. Ker takšne evidence ni, je razumljivo težko začeti uvajati nov način 
formiranja dohodka, kot je sedanji pavšalni sistem. Vi veste, da imamo tu in 
tam v Sloveniji kak zavod, ki nekaj pripravlja, denimo mariborska bolnišnica. 
Ta ima že enoletne izkušnje v novem sistemu plačevanja zdravstvenih storitev 
in hotelskih uslug. Mislim, da smo grešili tudi v tem, da smo pustili zdravstvene 
zavode, da tavajo in iščejo neke druge ustrezne oblike obračunavanja zdrav- 
stvenih storitev, ki bi bile boljše kot je sedanji način formiranja dohodka. V 
tej smeri bomo morali doseči neko večjo koordinacijo. 

Zdaj pripravljamo študijo, ki naj bi proučila, kateri so objektivni in sub- 
jektivni razlogi, ki zavirajo hitrejši prehod od sedanjega pavšalnega načina 
plačevanja na plačevanje po storitvah. Čestokrat se pojavlja tudi vprašanje, 
kdo je sedaj tisti, ki je dolžan skrbeti za uvedbo novega sistema financiranja 
zdravstvene službe. Predstavniki skladov zdravstvenega zavarovanja pravijo, 
da je to stvar zdravstvene službe. Zdravstvena služba ali posamezni zdravstveni 
delavci pa se čestokrat postavljajo na stališče in pravijo, da je socialno zava- 
rovanje tisto, ki naj pove, kako se bodo obračunavale zdravstvene storitve. 
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Menimo, da te razprave niso pravilne, marveč so eni in drugi dolžni, da poiščejo 
neka ustrezna merila. Zdravstvena služba naj poišče ta merila ob pomoči komu- 
nalnih skupnosti oziroma zavodov za socialno zavarovanje. 

In zadnje vprašanje, o katerem mislim, da bi bilo treba nekaj reči, je 
vprašanje razširjene reprodukcije. Vi veste, da je to zelo boleče vprašanje in 
da se danes, ko se preorientiramo od izgradnje ambulantno-poliklinične na bol- 
nišnično mrežo, precej razpravlja o tem, kako naj bi financirali razširjeno re- 
produkcijo v zdravstvu. 

Sedanji način tega financiranja poznate. Sedaj se sredstva za razširjeno 
reprodukcijo ne morejo vkalkulirati v ceni, marveč se financira izgradnja 
zdravstvenih objektov iz proračunov družbeno-političnih skupnosti, iz sred- 
stev amortizacije, iz morebitnih skladov zdravstvenih zavodov in iz morebitnih 
sredstev, ki jih v ta namen dodelijo delovne organizacije. Cestokrat se vpra- 
šujemo, če je tak način najboljši. Praksa kaže, da ni. 

Ob razpravah okoli 7-letnega plana obstaja nekaj variant. Med drugim je 
tudi ta, ki zagovarja, da bi morale iti investicije za razširjeno reprodukcijo v 
ceno zdravstvenih storitev. Le tako bi namreč ustvarili zdravstvenim zavodom 
pogoje, da bi lahko normalno delali in se seveda tudi normalno razvijali. Pri 
tem se takoj srečamo s težkim problemom in sicer: če bi šli na vkalkuliranje 
investicij v ceno, bi to terjalo spremembo ustreznih predpisov. To je ena ugo- 
tovitev, in druga, da bi1 v tem primeru ne smeli graditi bolnišnic oziroma zdrav- 
stvenih kapacitet sploh s kratkoročnimi oziroma premostitvenimi krediti. Pred- 
pogoj bi v tem primeru bil, da se dobijo vsaj srednje ali dolgoročni krediti za 
izgradnjo. Sedanji premostitveni krediti, ki jih dajejo skladi, so na 5 let in 
sicer z vračilom že takoj naslednje leto, ko se kredit najame in ne takrat, ko 
se objekt zgradi. To bi cene lahko tako dvignilo, da bi prišli do absurdov. Seveda 
se sedaj takoj pojavi vprašanje, kje dobiti dolgoročne kredite. To so stvari, 
o katerih bomo verjetno veliko več govorili ob razpravljanju o 7-letnem planu. 
Menim pa, da bi bilo prav, če bi tudi danes tovarišice in tovariši poslanci po- 
vedali, kaj mislijo glede tega. 

Podpredsednik Miro Vesel: Predlagam, da bi dala poročilo še sekre- 
tarja za socialno zdravstvo in za delo. Nato bi bila skupna razprava o vsej tej 
problematiki. Prosimo tovarišico Nado Majcnovo za poročilo o problemih so- 
cialnega varstva. 

Nada Majcen: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poročilo o problemih socialnega varstva v letu 1963 vsebuje kratek prerez ce- 
lotne dejavnosti službe in tudi njene pomembnejše dosežke in pomanjkljivosti. 
Služba socialnega varstva kot ena izmed družbenih služb, za katere dejavnost 
so v smislu 46. in 47. člena ustave SRS zadolženi občina ter delovne in druge 
organizacije, napreduje v primerjavi z drugim družbenim razvojem zelo počasi. 
Glede na obsežnost in razčlenjenost nalog, tako tistih, ki jih pred službo postav- 
ljajo razni temeljni in splošni zakoni in drugi pravni predpisi, kot tudi tistih, 
ki jih je treba glede na intencije ustave zaradi potreb in zahtev družbe prav 
tako reševati, je nujno, da se ustavim pri nekaterih vprašanjih. Ta vprašanja 
so trenutno najbolj kričeča in njihovo počasno ali nekvalitetno reševanje po- 
meni dokajšnjo družbeno škodo. Zato bom obširneje govorila le o dveh 
področjih. 
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Iz poglavja varstva otrok in družine je razvidno, da o tem vprašanju, kot 
tudi o varstvu mladine, razpravljamo predvsem v dveh smereh. Najprej o splošni 
skrbi za varstvo otrok kot družbeni skrbi in skrbi staršev za pravilno rast mla- 
dine, oziroma o reševanju problema reprodukcije delovne sile ali človeka v naši 
družbi sploh. Te skrbi naj bi bili deležni vsi otroci in mladoletniki, ki so te 
skrb potrebni. In drugič: o posebni skrbi za tisti del otrok in mladine, ki so 
potrebni posebne družbene skrbi glede na vrsto in stopnjo prizadetosti. O sploš- 
ni skrbi za varstvo otrok mnogo razpravljamo in to na različnih forumih. Kljub 
temu pa še vedno nudimo le 2,7 % otrokom starih do 14 let, oziroma 10'% otro- 
kom zaposlenih staršev to skrb. Le 6,5% vseh šolskih otrok prejema kosilo 
izven doma. Zaradi takšnega stanja na področju otroškega varstva niso redki 
težki socialni problemi. Te moramo večkrat obravnavati kot socialne in socialno 
zdravstvene probleme, ki jih pozneje rešujemo z mnogo večjimi materialnimi 
dajatvami. Za takšno stanje vedno iščemo in tudi najdemo vzroke. Ti vzroki 
segajo bodisi od premajhne zainteresiranosti občinskih skupščin in delovnih 
organizacij, do prešibkih organizacijskih in kadrovskih pogojev v krajevni 
skupnosti, od pomanjkanja skupne in dobro proučene ter koordinirane akcije 
oziroma skupnega programiranja do najtežjega problema pomanjkanja finanč- 
nih sredstev. 

Omenjeni vzroki in še mnogi drugi — bodisi objektivne ali subjektivne 
narave — so v resnici tudi zaviralni činitelji, ki postajajo, glede na sedanjo 
situacijo na tem področju družbene dejavnosti, vedno bolj nevzdržni. Nevzdržni 
zato, ker smo imeli v Sloveniji že leta 1961 37,4 % zaposlenih žena. Niso redke 
občine, kjer ta odstotek dosega že 50 '%. Končno so nevzdržni tudi zato, ker bi 
bilo napačno misliti, da gre pri organizaciji otroškega varstva le za porast 
storilnosti zaposlenih žen, kar seveda diskriminira udeležbo očetov pri odgo- 
vornosti in zainteresiranosti za vzgojo in vzrejo otrok. To odgovornost je treba 
seveda prav tako upoštevati pri. razpravah o pomoči otroku in družini. 

Vsekakor moramo pri problemih otroškega varstva računati tudi s podat- 
kom, da je 24'% mater v fertilni to je rodni dobi samskih. To nam jasno nare- 
kuje problem varstva dojenčkov. Zato je vsekakor prav, da se razprave o vpra- 
šanju delitve skrbi za otroka med starše in družbo še bolj poglobijo, da bi lahko 
v razpravah o 7-letnem perspektivnem razvoju te že dobile jasnejšo in popol- 
nejšo obliko. 

Pri kadrovsko-organizacijskih problemih so vsekakor najbolj aktualne raz- 
prave o načinu financiranja. Poleg dosedanjih oblik pridobivanja sredstev iz 
različnih virov se kot najbolj pereče postavlja vprašanje naraščanja skladov 
za otroke. Ni nujno, da ti skladi rastejo samo sorazmerno z drugimi družbenimi 
skladi, marveč lahko rastejo v posameznem obdobju tudi hitreje. Tako bi lahko 
zagotovili načelo, da je otrok skupno bogastvo ne samo staršev, temveč tudi 
družbe, in zato ni izključno skrb zanj dolžnost samo enega ali drugega. Gre 
predvsem za pravilno usmerjanje razprav o delitvi skladov otroških doklad 
v socialnem zavarovanju v smeri odklanjanja delitve po načelu večjih otroških 
doklad posameznikom, marveč, da se sredstva teh skladov dodeljujejo občinam 
po načelu proizvajalčevega prebivališča. 

Drugi del skrbi za otroke in mladoletnike se nanaša na kakršenkoli način 
prizadete otroke, ki so potrebni posebne družbene skrbi. To so otroci, ki so 
vzgojno in zdravstveno ogroženi, vzgojno zanemarjeni, otroci brez staršev ali 
iz pomanjkljivih in dopolnjenih družin. Pri teh zadnjih gre samo za tiste, ki so 
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resnično problem. Dalje se nanaša ta skrb na mladoletne prestopnike, na du- 
ševno ali telesno motene in na druge. 

V Sloveniji je 3,4 o/o vseh otrok pod družbenim varstvom. Vsaka med ome- 
njenimi kategorijami zahteva posebno strokovno in metodološko- pravilno 
usmerjeno delo. To delo naj zagotovi normalen razvoj teh otrok in čimboljšo 
adaptacijo, habilitacijo in resocializacijo v cilju, da jih oblikujemo ali preobli- 
kujemo v družbeno koristne člane. 

Tudi pri tej dejavnosti nastaja vprašanje finančnih sredstev. Ta sredstva 
so nujna tako kot investicijska sredstva za gradnjo specialnih zavodov, socialno- 
zdravstvenega, socialno-vzgojnega ali tudi samo socialnega pomena, kot tudi 
za njihovo funkcionalno poslovanje in delo. Prav tako je potrebno, da zago- 
tovimo sredstva tudi za saniranje stanja družinskih razmer ali za kakršnokoli 
obliko varstva teh otrok. 

Paralelno z vprašanjem finančnih sredstev se postavlja ob družbenem var- 
stvu prizadetih otrok tudi vprašanje strokovnega kadra, ki naj bi izvajal te 
odgovorne in zahtevne naloge. Stanje glede kadra se sicer z ustanavljanjem 
centrov za socialno delo in nastavljanjem socialnih delavcev pri upravnih orga- 
nih socialnega varstva občinskih skupščin počasi zboljšuje, vendar je še vedno 
nerešeno v večjem delu republike. 

Drugo večje področje, ki ga približno enako obravnavamo V dveh stvareh, 
je skrb za starostnike ali širše varstvo odraslih. Skrb za starostnike se odvija 
med drugimi oblikami v okviru pomoči na domu. Ta pomoč je po načelih so- 
dobne socialne medicine in iz mentalno higienskih vzrokov najprimernejša. 
Tako organizirana skrb je v Sloveniji minimalna, z njo se lahko pohvali le 
majhno število občinskih skupščin. Nič bolje ni organizirano tudi oddajanje sta- 
rostnikov v druge družine, ki jo smatramo kot drugo najprimernejšo obliko 
skrbi za starostnike. Obe obliki varstva si v Sloveniji šele utirata pot. Zapo- 
znelost teh dejavnosti nalaga službi socialnega varstva reševanje težkih social- 
nih problemov, ki jih prinaša omejena življenjska moč v starosti. Pri tem delu 
vse bolj čutimo potrebo po tesnem sodelovanju zdravstvene in socialne službe 
prav na območjih krajevnih skupnosti, to je tam, kjer živijo starostniki. 

Kot zadnja oblika dela s starostniki so domovi za ostarele. Teh je v Slo- 
veniji 31 in v njih prebiva 3100 oseb. To število pomeni po mednarodnih nor- 
mah le polovico minimalnih potreb. Ti domovi niso diferencirani glede na po- 
klicno strukturo, izobrazbo in kulturno-civilizacijsko raven njihovih prebival- 
cev. V domovih je precejšno število neprilagojenih, težje ali lažje duševno bol- 
nih in duševno prizadetih oseb. To onemogoča, da bi lahko uredili normalno 
življenje v domovih, kjer bivajo različni starejši ljudje tudi po več zadnjih let 
svojega življenja. 

Diferenciacijo zavodov narekuje tudi zvišanje splošnega življenjskega stan- 
darda, ki oblikuje način življenja posameznikov, primemo njihovim interesom 
in dohodkom. Zato je nujno, da starostnikom omogočimo standard, ki ga zmo- 
rejo, tudi pri organizaciji in oblikovanju življenja v zavodih. Zato moramo vse 
bolj misliti na takšne domove, v katerih bodo prebivalci lahko sami plačevali 
oskrbo s tem, da jim bo potem zagotovljeno življenje, ki so si ga omogočili z 
delom. Mislim, da bo treba pri tem širše govoriti tudi o 4'°/o, ki jih odvajajo 
upokojenci v sklad za stanovanjsko izgradnjo. Iz teh sredstev se do danes ni 
dajalo ničesar za gradnjo stanovanj za upokojence. 
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V okviru problema varstva starostnikov nastopa tudi problem ostarelih 
kmetov. Ta problem je odprto širše družbeno vprašanje. Težko ga bo dokončno 
reševati v okviru posameznih občin, marveč bodo nujna obsežnejša študijska 
dela vseh odgovornih organov, zavodov in drugih institucij, ki se ukvarjajo s 
problemi kmetijstva, financ, skrbi za človeka in drugih. Kljub temu je pa lahko 
tudi ugotavljanje stanja in dajanje sugestij za rešitev tega problema s strani 
občinskih skupščin zelo pomemben prispevek k vsej razpravi o tem vprašanju. 

Poseben problem so tudi posamezne kategorije odraslih oseb, s katerimi se 
srečujejo službe socialnega varstva že vrsto let, ki ga pa dokončno še niso rešile. 
Sem sodijo na primer alkoholiki, večkratni povratniki, storilci prekrškov, delo- 
mrzneži, klateži, povratniki — storilci kaznivih dejanj in drugi, ki s svojim ve- 
denjem nenehno motijo okolje ali slabo vplivajo na oblikovanje mladega rodu. 
Kljub občasnim poskusom še vedno nimamo dovolj izoblikovano sodelovanje 
odgovornih služb, npr. pravosodja, organov za notranje zadeve, sodnikov za 
prekrške in socialno varstvenih organov, da bi odločneje izoblikovale metode 
sodelovanja pri postopkih ter skupno proučile financiranje potrebnih resocia- 
lizacijskih in drugih zavodov. 

Pri skrbi za odrasle je poseben problem tudi družbeno-denarna pomoč, ki 
največkrat ne krije stroškov niti za osnovne življenjske potrebe. Glede na to, 
da gre pri socialnem varstvu za obsežno in razvejano dejavnost, ki jo moramo 
nuino integrirati v splošni razvoj družbe in jo iztrgati iz ozkih ukrepov najbolj 
grobe kurative s tem, da se tudi iz čisto ekonomskih vzrokov vse bolj usmerja 
v preventivno dejavnost, se vse bolj in bolj ostro postavlja vprašanje kadra. Ta 
naj bi bil na eni strani sposoben strokovno opravljati naloge pozitivne zako- 
nodaje na področju socialnega varstva in voditi akcijo za poglabljanje in raz- 
vijanje socialnega dela, na drugi strani pa razvijati in mobilizirati široko druž- 
beno akcijo za izvajanje načela socialne varnosti. Ne samo kadri, marveč je 
tudi organizacija službe socialnega varstva ozko povezana z razvojem socialnega 
dela. Smer organizacije službe jasno začrtujejo naloge in delokrog centrov za 
socialno delo. Organizacija teh centrov in poglabljanje njihove dejavnosti sta 
prioritetni nalogi na področju socialnega varstva. O tem je ta zbor že pred 
kratkim podrobno razpravljal. 

Paralelno z vprašanjem kadra in organizacije službe postaja pereč tudi 
problem financiranja dejavnosti socialnega varstva in investiranja v socialne 
zavode. Financiranje te dejavnosti je sedaj zagotovljeno le s proračunskimi 
sredstvi posameznih občin, in sicer najpogosteje za kritje res najnujnejših so- 
cialnih problemov. 

Razprave naj v smeri reševanja tega problema nakažejo možnosti za ustva- 
ritev sistema financiranja dejavnosti glede na delitev dohodka v okviru druž- 
beno-političnih skupnosti. Le toliko kot osnovo za razpravo o najbolj perečih 
problemih na področju socialnega varstva. 

Podpredsednik Miro Vesel: Prosim še sekretarja Republiškega sekre- 
tariata za delo, tovarišico Erno Podbregarjevo za uvodno obrazložitev, ki naj bi 
služila nadaljnji razpravi. 

Erna Podbregar: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V okviru svoje pristojnosti je Republiški sekretariat za delo v minulem 
letu opravljal naloge in reševal probleme na področju notranje delitve dohod- 
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ka, uvajanja 42-umega delovnega tednika, delovnih razmerij, socialnega zava- 
rovanja, higiensko tehničnega varstva pri delu in na področju zaposlovanja 
delavcev. 

Med temi problemi so predvsem pomembni tisti, ki ostajajo zaradi svoje 
aktualnosti v ospredju nalog tudi v letu 1964. Uvajanje dohodka in uveljav- 
ljanje načela delitve po delu na področju družbenih služb se srečuje z vrsto 
posebnih težav in problemov. Ta razvoj je na tem področju najbolj napredoval 
v zdravstvenih zavodih. Tu je v načelu nesporno, da se dohodek formira po' 
obsegu, vrstah in kakovosti zdravstvenih storitev. Težave pa še vedno obstajajo . 
glede vprašanja: po kakšnih merilih naj se vrednotijo posamezne storitve in 
izkazujejo s posebnim poudarkom njihove kakovosti? Te težave se občutijo 
predvsem pri sklepanju pogodb med zdravstveni zavodi in komunalnimi zavodi 
za socialno zavarovanje. Od tod izvira tudi vrsta težav za zgraditev notranjih 
sistemov delitve in delitve osebnih dohodkov v zavodih. Na ta proces, ki se je 
začel na področju zdravstva leta 1961, ni vplivalo spodbudno navodilo o izva- 
janju načel in splošnih meril na področju delitve dohodka samostojnih zavodov 
iz leta 1962. Zaradi administrativno-intervencijske narave tega navodila je pro- 
ces celo zastal. Namesto, da bi pospešeno izpopolnjevali osnove za stimulativ- 
nejše formiranje dohodka in sistematično izpopolnjevali sistem notranje delitve,' 
so se osredotočile razprave po uveljavitvi tega navodila predvsem na višino 
osebnih dohodkov in na razpone med njimi. Osnove in merila za samo delitev, 
so dobile v takšni situaciji povsem drugoten pomen. Do takšne stagnacije je 
prišlo deloma tudi zato, ker nimajo zdravstveni zavodi — z izjemnimi primeri 
•— ekonomsko in pravno izšolanih kadrov. S problemi notranje delitve se mo- 
rajo večinoma ukvarjati le zdravstveni delavci. 

Z novim navodilom o izvajanju načel za delitev dohodka v zavodih so dane 
možnosti za vsestransko poživitev prizadevanj, da bi se čimprej izpopolnili de- 
litveni sistemi v zavodih. Leta 1962 so dobili tudi zavodi za socialno zava- 
rovanje pravno osnovo za prehod na sistem delitve dohodka. Njihov glavni vir 
dohodka je režijski del prispevka za zavarovanje. V tem okviru torej poteka 
delitev analogno kot v gospodarskih organizacijah. V vseh zavodih imajo ure- 
jeno notranjo delitev s samoupravnimi akti, to je s pravilniki o delitvi čistega 
dohodka in s pravilniki o delitvi osebnih dohodkov. Vendar je tudi v teh za- 
vodih mnogo odprtih problemov, saj so šele na začetku uvajanja lastnih delit- 
venih sistemov. Med take probleme sodijo metode in merila za vrednotenje 
delovnih mest, za vrednotenje in ocenjevanje obsega in kakovosti del, merila za 
formiranje sredstev za osebne dohodke itd. 

Na področju socialno-varstvenih zavodov je problem delitvenih sistemov 
še mnogo bolj pereč. Zaradi neurejenosti samega sistema financiranja teh za- 
vodov — sistem financiranja je sicer urejen analogno kot v zdravstvu, vir do- 
hodkov so oskrbnine, torej plačila za opravljene storitve in usluge — izvirajo 
težave, ki nastajajo za notranji sistem delitve, največ od tod, kjer so zbrana 
sredstva za to vrsto družbene dejavnosti dokaj skromna. Zaradi posebno te- 
žavne problematike na področju'delitve v družbenih službah so delovne orga- 
nizacije toliko bolj potrebne sistematične družbene pomoči. Občinske komisije 
za izvajanje predpisov za delitev dohodka v gospodarskih organizacijah in za- 
vodih doslej niso mogle dajati zavodom podpore pri reševanju zahtevnih in 
perečih vprašanj notranje delitve. Sele v zadnjem času, ko so te komisije dobile 
strokoven značaj, so se začele lotevati tudi teh problemov. Pri tem se tudi same 
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srečujejo z vrsto težav. Gre namreč za vprašanje, kako izkazovati in ocenjevati 
delovni uspeh, ki ga na področju družbenih služb ni mogoče identificirati s 
finančnim uspehom. Manjkajo merila, s katerimi bi bilo mogoče izkazovati in 
ocenjevati uspešnost dela, kakovost opravljenih storitev in uspešnost zadovolje- 
vanja družbenih potreb. Pri urejanju teh vprašanj imajo posebno nalogo resorni 
republiški upravni organi, ki se morajo v skladu z določbami novega navodila 
sporazumevati o pokazateljih delovnega uspeha s posameznimi vrstami novih 
zavodov. Ob doslej zbranem gradivu velja podčrtati, da so to naloge, ki pred- 
stavljajo dolgotrajnejši proces in da jih bo mogoče uspešno reševati le z za- 
vestnim prizadevanjem vseh pristojnih in zainteresiranih družbenih organov. 

Dosedanje izkušnje, ki kažejo na to, kakšen vpliv ima sistem financiranja 
na prizadevanja za uvedbo spodbudnih sistemov notranje delitve in kako 
vpliva na ta prizadevanja obseg razpoložljivih sredstev, opozarjajo, da je treba 
čimprej urediti tudi vprašanje in sicer: kolikšna naj bodo sredstva, s katerimi 
naj razpolagajo ti zavodi, da bodo sposobni in tudi materialno zainteresirani 
čimbolj uspešno zadovoljevati družbene potrebe. 

Uresničitev ustavnega določila o 42-urnem delovnem tedniku pomeni no- 
tranje utrjevanje delovnih organizacij, predvsem pa prizadevanja za moderni- 
zacijo gospodarskih in drugih dejavnosti. V procesu, ki se je s tem določilom 
sprožil, gre za akti viza ci j o čim širšega kroga proizvajalcev in strokovnjakov, da 
se sprosti najširši interes, pobuda in prizadevnost vseh, ki lahko prispevajo k 
uresničitvi pogojev za višjo življenjsko raven. Preizkus, katerega rezultati naj 
bi služili kot osnova za zakon, ki bo predpisal pogoje in roke za prehod na 
skrajšani delovni tednik, bo odvisen od uspehov, ki jih bomo dosegli v času 
samega preizkusa. Ob uvajanju skrajšanega delovnega časa se bodo v delovnih 
organizacijah pojavili — poleg ekonomskih in organizacijskih problemov — 
tudi problemi fiziološke, psihološke in sociološke narave. Torej problemi, ki 
zahtevajo specialna proučevanja in, ki naj predvsem odkrijejo to, kako bo 
skrajšan delovni čas vplival na posameznika, na njegovo okolje in na delovno 
organizacijo kot celoto. 

Vsaka delovna organizacija, ki bo hotela preiti na 42-urni delovni teden, 
si mora sama zagotoviti pogoje in ukrepe, da bo ob skrajšanem delovnem času 
dosegla enako proizvodnjo in rentabilnost poslovanja, kot to dosega pri 48- 
urnem tedniku. To po možnosti ob enaki ali celo zmanjšani potrošnji fizične 
energije. Preizkus skrajšanega delovnega časa bo zajel v Sloveniji približno 
30 000 delavcev, to je približno 7°/o vseh zaposlenih. 

Prizadevanja za zboljšanje higienskega in tehničnega varstva pri delu niso 
brez uspehov. V minulem 5-letnem obdobju je padlo število poškodb na 1000 
zavarovancev in sicer od 112,6 v letu 1959 na 103,4 v letu 1963. Kljub dose- 
ženemu napredku je bilo nesreč v minulem letu še vedno 54 172. To je še vedno 
visoko število, predvsem glede na to, da je udeležen osebni faktor v skupnem 
številu poškodb z več kot 80 °/o. Preventivna dejavnost je bila torej v večji meri 
usmerjena na znižanje poškodb, ki jim je vzrok delovna okolica, manj pa na 
znižanje poškodb, ki jih povzroča človek sam. 

Pomembnost in nujnost preprečevanja poškodb pri delu prihajata še po- 
sebej do izraza, če ugotovimo, da je znašala materialna škoda, ki so jo povzro- 
čile poškodbe pri delu v letu 1963, približno 15 milijard dinarjev. Število izgub- 
ljenih dni na eno poškodbo pri delu je znašalo 15,1, kar predstavlja okoli šest 
in pol milijona izgubljenih delovnih ur. 
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Skrbnejše 'tehnično in zdravstveno varstvo pri delu bi družbi lahko prihra- 
nilo dragocene milijarde, kar bi bilo velikega pomena za izboljšanje življenjske 
ravni. Za znižanje poškodb pri delu, katerih vzrok je osebni faktor, bi lahko 
mnogo pripomogla kvalitetnejša vzgoja tehničnih kadrov v strokovnih šolah. 
Za to bi bilo seveda treba izpopolniti učne programe s področja higienskega in 
tehničnega varstva pri delu. Tehnični kadri, ki prihajajo iz šol v delovne orga- 
nizacije z nezadostnim znanjem s področja varnosti pri delu, ne skrbijo dovolj 
za varnost zaposlenih in za njihovo vzgojo na področju varnosti. To je eden 
izmed vzrokov, da je odstotek poškodb, ki jim je vzrok osebni faktor, tako 
visok. 

Na področju delovnih razmerij je naš sekretariat v minulem letu analiziral 
delo 11 občinskih komisij za ugotavljanje delovne dobe in posebne dobe. Pri 
tem je bilo ugotovljeno, da je poslovanje občinskih komisij zelo pomanjkljivo, 
v posameznih primerih celo nezakonitd. Tako se dogaja, da priznavajo posa- 
mezne komisije neupravičeno prosilcem delovno dobo, kar seveda povzroča ne- 
potrebno obremenjevanje skladov delovnih organizacij in skladov socialnega 
zavarovanja. Hkrati nastaja zaradi tega na terenu tudi upravičeno nezadovolj- 
stvo, saj posamezniki neupravičeno pridobivajo pravice, do katerih pridejo 
drugi državljani le ob izpolnjevanju vseh pogojev zakona. Komisije nimajo 
enotnih meril ter zelo počasi in neekspeditivno rešujejo zahtevke tako, da tudi 
v tem pogledu kršijo predpise. Približno 10 000 zahtevkov ostaja še vedno vsak 
mesec nerešenih. 

Podatki o gibanju zaposlenosti kažejo, da raven zaposlenosti v negospo- 
darskih dejavnostih rahlo pada, nasprotno pa narašča v gospodarski dejavnosti. 
Začasno nezaposlenih je bilo leta 1963 približno enako kot leta 1962. Stroški za 
materialno oskrbo začasno nezaposlenih so se delno povečali, predvsem zaradi 
povečanja osebnih dohodkov in zaradi spremenjene strukture brezposelnih 
oseb. 

Žensko prebivalstvo je v naši republiki edini pomembnejši naravni vir de- 
lovnih rezerv. Ta vir ostaja v glavnem imobilen glede na obstoječo raven druž- 
benega standarda in relativno majhne materialne možnosti za pospešeno inve- 
stiranje v stanovanjske in komunalne kapacitete, zlasti pa v dejavnosti, ki naj 
bi žene razbremenile gospodinjskih in vzgojno-varstvenih dolžnosti. 

Ob takšnem stanju smo krili potrebe po novih kadrih predvsem z delavci 
iz drugih republik. Sezonskih zaposlitev je bilo v Sloveniji v minulem letu 
32 529, od tega 69 %> iz drugih republik. Pri tem pa se poraja vrsta ekonomskih, 
socioloških oziroma socialno negativnih pojavov, ki zahtevajo nujno rešitev v 
smeri ustreznejše ureditve sezonskega zaposlovanja. 

Republiški zavod za zaposlovanje delavcev si je prizadeval, da v čimvečjem 
obsegu rešuje družbeno-ekonomsko problematiko zaposlovanja. V zvezi s tem 
je razvijal študijsko-raziskovalno dejavnost na področju tekočih in perspektiv- 
nih problemov zaposlovanja ter uveljavljanja strokovnega usposabljanja delav- 
cev glede na potrebe po kadrih v gospodarstvu in v družbenih službah. 

V Sloveniji dela danes 37 zavodov za zaposlovanje in 22 izpostav. Ti zavodi 
ne zmorejo niti kadrovsko niti finančno razviti vseh dejavnosti, ki se danes 
zahtevajo od službe. Zato bi bila nujno potrebna za uspešni napredek in afir- 
macijo teh služb takšna ureditev oziroma teritorialna razmestitev in organi- 
zacija zavodov, ki bi bila sposobna te službe kadrovsko in finančno okrepiti. 
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Okrepiti tako, da bi bili zavodi sposobni za naloge, ki jiih imajo v današnjih 
pogojih. 

Za področje socialnega zavarovanja so bila v minulem letu značilna pred- 
vsem prizadevanja samoupravnih organov Skupnosti socialnega zavarovanja za 
uveljavljanje novega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavaro- 
vanja in novega zakona o zdravstvenem zavarovanju. 

Priporočilo o nalogah na področju socialnega zavarovanja, ki ga je sprejela 
bivša Ljudska skupščina februarja lanskega leta, je bilo važno napotilo druž- 
benim organom socialnega zavarovanja za delo v letu 1963. S temi prizadevanji 
in z novimi pogoji organizacije in financiranja je doseglo delo družbenih orga- 
nov komunalnih skupnosti pomemben napredek. Ker je to bilo prvo leto finan- 
ciranja po novem sistemu in so bili nekateri instrumenti predpisani šele konec 
prvega polletja in celo kasneje, ni bilo mogoče že pred koncem leta dati realne 
ocene o delovanju posameznih instrumentov in na osnovi tega predvideti tudi 
ustrezajoče spremembe že na začetku letošnjega leta. To velja zlasti glede meril 
za stopnje dodatnega prispevka v zdravstvenem in dodatnega prispevka v inva- 
lidskem zavarovanju, ki naj bi stimulirala gospodarske organizacije za zniže- 
,vanje stroškov v obeh zavarovanjih. Oba prispevka naj bi nastopala kot eko- 
nomska instrumenta s stimulativnim pomenom. To vprašanje ni bilo v minulem 
,letu ustrezno rešeno in ga bomo zato morali reševati letos. 

V minulem letu ni odigral instrument za določanje namenskih sredstev de- 
lovnim organizacijam za nadomestilo osebnega dohodka za 30 dni bolezenske 
odsotnosti in za stroške zdravstvenega varstva zaradi nesreče pri delu in po- 
klicne bolezni stimulativne vloge. 

Da bi se vključili na osnovi načel zakona o organizaciji in financiranju so- 
cialnega zavarovanja ter načel novega zveznega zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov tudi kmete v sistem zdravstvenega zavarovanja, je bil v 
minulem letu pripravljen osnutek tez za republiški zakon o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov. Pri tem bo treba ustrezno rešiti predvsem vprašanje finan- 
ciranja. V zdravstvenem zavarovanju kmetov rastejo namreč izdatki sorazmerno 
š povečanimi stroški za zdravstveno službo, medtem ko se sorazmerno temu ne 
povečujejo dohodki skladov. Prispevki občin ostajajo namreč isti, oziroma se 
celo znižujejo, zaradi česar rastejo obremenitve kmetijskih proizvajalcev, kar 
še posebno obremenjuje kmete v višinskih krajih. 

Poseben problem na področju socialnega zavarovanja je nastopil v minulem 
letu v pokojninskem in invalidskem zavarovanju prav zaradi nizkih pokojnin 
upokojencev, upokojenih še na osnovi prejšnjih predpisov oziroma v letih, ko so 
bili osebni dohodki še nižji. Padanje realne vrednosti pokojnin je privedlo upo- 
kojence v težak gmotni položaj, ki ga bistveno ni popravil enkratni dodatek 
na pokojnine, izplačan v decembru minulega leta. Nov sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki ga pripravljamo, naj bi zagotovil zboljšanje gmot- 
nega položaja upokojencev in prilagoditev zneskov pokojnin povečanim oseb- 
nim dohodkom zaposlenih. Ker ni pričakovati, da bo nov pokojninski sistem 
uveljavljen že v letu 1964, je nujno, da se vprašanje višine pokojnin uredi vsaj 
začasno, to je še pred sprejemom novega zakona o pokojninskem zavarovanju. 

V ta namen je bil predložen pristojnim zveznim organom predlog za začasno 
ureditev pokojnin, ki zasleduje predvsem izboljšanje gmotnega položaja upo- 
kojencev z nizkimi pokojninami. Predlagano je bilo, da se odobri poseben do- 
datek za pokojnine, kot je bil priznan upokojencem v letu 1962 in povečanje 
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zneskov varstvenega dodatka, oziroma zneskov minimalnih osebnih, invalidskih 
m družinskih pokojnin. 

Ob reviziji vsega pokojninskega sistema moramo opozoriti še na ugotovitev, 
da pada udeležba osebne potrošnje in, da splošna potrošnja stagnira, medtem ko 
raste udeležba investicij. Takšni odnosi prav gotovo ne pogojujejo uspešne revi- 
zije pokojninskega sistema. Zato bo treba v okviru 7-letnega razvoja zagotoviti 
ustrezno spremembo' odnosov v delitvi narodnega dohodka v korist osebne 
potrošnje. 

Novi pokojninski sistem naj bi opravil reformo obstoječega pokojninskega 
sistema tako, da bi bilo zagotovljeno zboljšanje obstoječega pokojninskega zava- 
rovanja in njegovo nadaljnje usklajevanje z družbeno-ekonomskim razvojem. 

Podpredsednik Miro Vesel: Slišali ste poročila republiških sekretar- 
jev. Ker je naš zbor na zadnjem zasedanju imenoval začasne odbore za prouče- 
vanje poročil, prosim poročevalce teh odborov za poročila in sicer po nasled- 
njem redu: prvi naj bi poročal poročevalec odbora, ki je proučeval poročilo re- 
publiškega sekretariata za zdravstvo, zatem za socialno varstvo in končno za 
delo. 

(Poročevalec začasnega odbora za proučitev poročila Republiškega sekreta- 
riata za zdravstvo, poslanec G o j k o Jug prebere ođborovo poročilo. — Glej 
priloge!) 

Prosim poročevalca začasnega odbora za proučitev poročila Republiškega 
sekretariata za socialno varstvo, da da poročilo. (Poročevalec začasnega odbora, 
poslanec dr. Marko P etri č prebere odborovo poročilo. — Glej priloge!) 

Prosim še poročevalca začasnega odbora za proučitev poročila Republiškega 
sekretariata za delo, da da poročilo. (Poročevalec začasnega odbora, poslanec 
Stane Drobnič, prebere odborovo poročilo. — Glej priloge!) 

Podpredsednik Mir o Vesel : Navzoče prosim, da se — kot običajno — 
prijavijo k razpravi z listkom. Prosim, da navedejo vsebino, predvsem temo, o 
kateri želijo razpravljati. Za čas, da bi se lahko pripravili na razpravo, odrejam 
20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.10 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim, če želi še kdo razpravljati, 
da odda prijavni list. Razpravljal bo Vinko Kastelic. 

Vinko Kastelic: Dovolite, da bi na kratko razpravljal o vprašanju 
organizacije komunalnih skupnosti in zavodov za socialno zavarovanje. Spod- 
budilo me je poročilo začasnega odbora, predvsem njegova ugotovitev, da ko- 
munalne skupnosti socialnega zavarovanja ponekod ne obsegajo širših gospo- 
darskih območij, marveč so bile ustanovljene na posameznih območjih le zaradi 
lokalističnih teženj občinskih skupščin in zajemajo torej le območje ene ko- 
mune. Prav ta razdrobljenost otežkoča, dobro poslovanje komunalnih zavodov 
za socialno zavarovanje. Pripominjam, da je izšel predpis, ki določa minimalne 
pogoje za organizacijo komunalnih skupnosti in da zaradi tega predpisa itak 
niso mogle priti do izraza morebitne lokalistične težnje občinskih skupščin. Ta 
predpis namreč določa med drugim potrebno število zavarovancev in podobna 
določila, ki so pomembna za organizacijo teh skupnosti. Hočem reči namreč to, 
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da ni pravilno povezovati organizacijo komunalnih skupnosti z dobrim ali s sla- 
bim delom zavodov za socialno zavarovanje. Ce je bil cilj novega sistema ta, da 
organiziramo socialno zavarovanje kot del komunalnega sistema, ki naj teži k 
temu, da vemo, iz kakšnih sredstev in za kakšne namene se trosijo sredstva so- 
cialnega zavarovanja, potem je to mogoče doseči edinole v okviru komunalnih 
skupnosti, ki zajemajo predvsem območje ene komune. Drugo je seveda vpra- 
šanje, če so komune kot celote dovolj velike gospodarske skupnosti. Če je 
tako, je treba potem reševati to vprašanje tam. Ugotovitev, da služba socialnega 
zavarovanja v sedanji organizaciji ni strokovno sposobna slediti novim predpi- 
som in novim težnjam komunalnih skupnosti — te so predvsem v tem, da 
komunalne skupnosti dobijo točne, operativne in pravočasne podatke tako o po- 
trošnji sredstev v zdravstvu kot tudi v posameznih gospodarskih organizacijah 
ter v vsej komuni — je točna. Konkretno: dodatni prispevek ni odigral svoje 
vloge, prav tako niso odigrala vloge povračila za 30 oziroma za 7 dni. Zakaj 
niso odigrala? Zato, ker komunalne skupnosti socialnega zavarovanja nimajo 
točno analiziranih podatkov o potrošnji sredstev v gospodarskih organizacijah 
niti po posameznih gospodarskih organizacijah niti po skupinah in niti za 
zdravstveno varstvo. Mislim, da taka ali drugačna organizacija komunalnih 
skupnosti v ničemer ne vpliva na to, če se dajo ali ne dajo zbrati točni podatki. 
Mislim, da. socialno zavarovanje ne bo odigralo svoje vloge, če ne bo vsaka 
komuna poznala svojega socialnega zavarovanja. 

Na kratko bi omenil še vprašanje rizičnih skupnosti. Dejstvo je, da so se- 
danje rizične skupnosti zdravstvenega zavarovanja majhne in ne ustrezajo tako 
imenovani zavarovalni tehniki. V potrošnji sredstev so namreč v posameznih 
komunah važni dve okoliščini: objektivne razlike v potrebnih sredstvih in go- 
spodarskih možnostih komune in subjektivni vzroki, zakaj je potrošnja 
sredstev večja. V novem sistemu socialnega zavarovanja se je pokazalo, 
da so zdaj tiste komunalne skupnosti, oziroma bolje rečeno tista območja, ki so 
v stari okrajni organizaciji velikih skupnosti veljala za deficitarna, suficitarna 
ob istih stopnjah in ob manjših sredstvih. Konkretno, na novomeškem območju 
je tedaj Novo mesto samo ugotovilo, da krije, recimo, potrebe socialnega zava- 
rovanja Brežic. V novi organizaciji pa se je pokazalo, da je stvar ravno obratna; 
Brežice so sufioitne, Novo mesto samo je deficitno. Kaj to pomeni? Tam, na 
tistem območju, kjer je bilo manj sredstev, se je z njimi gospodarilo bolj raci- 
onalno. Dokaz temu so tudi podatki o zdravstvenem stanju prebivalstva. Ti 
kažejo, da ni na primer zdravstveno' stanje prebivalca v Novem mestu nasproti 
Brežicam v bistvu nič drugačno, kot v Brežicah. 

S tem hočem reči, da lahko le pravilna organizacija komunalnih skupnosti 
socialnega zavarovanja pripelje do tega, da bomo v perspektivi ugotavljali, katera 
so tista dejstva subjektivnega značaja, ki povzročajo preveliko trošenje sredstev 
zdravstvenega zavarovanja in, da je le sistem pozavarovanja in njegova nadalj- 
nja graditev perspektiva, v katerem lahko ugotavljamo tista objektivna merila, 
ki povzročajo iz različnih objektivnih razlogov na določenem območju večje 
izdatke. 2e lani, ko je socialno zavarovanje popravilo sistem pozavarovanja, 
smo rešili določene zadeve. Zanimivo je to, da niso bile komunalne skupnosti 
v tistih komunah, ki imajo več sredstev, v ničemer proti nadaljnjemu razšir- 
janju pozavarovanja, proti takšnemu razširjanju pozavarovanja, ki naj krije ob- 
jektivne primanjkljaje v deficitarnih skupnostih. Vendar so bogatejše komu- 
nalne skupnosti, če tako rečem, proti temu, da bi pokrivale deficite, ne glede na 
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vzroke njihovega nastanka. Ce sem konkreten: komunalna skupnost socialnega 
zavarovanja občine Ljubljana-Center je sama dala pobudo, da se zgradi in 
dopolni sistem pozavarovanja, čeprav ta občina samo plačuje v sklad pozava- 
rovanje in ne dobi iz njega niti dinarja. Vendar je ta komunalna skupnost proti 
temu, da se združi v večjo komunalno skupnost, v kateri se ne bo vedelo, zakaj 
je nekje manjša potrošnja, oziroma večja. Tudi na primeru komunalne skup- 
nosti Kočevje — ta je v celoti deficitarna, medtem ko je suficitna občina Rib- 
nica — se je pokazalo, da se zavarovanci s tega območja vprašujejo, zakaj 
pokrivajo deficit Kočevja. Mislim, da je to vprašanje upravičeno. Če pa bodo ti 
zavarovanci vedeli, zakaj pokrivajo deficit in da ga pokrivajo iz objektivnih 
razlogov, bodo tudi pravilno reševali vsa ta vprašanja. Zato menim, da takšne 
ugotovitve, kot so na četrti strani poročila, niso v redu. 

Če se dotaknem še organizacije zavodov za socialno zavarovanje, menim, da 
dobra ali slaba organizacija službe socialnega zavarovanja ni odvisna od obsega 
in števila komunalnih skupnosti, saj lahko en zavod za socialno zavarovanje oprav- 
lja delo za več komunalnih skupnosti — marveč je odvisna ta organizacija pred- 
vsem od obsega del, ki jih opravlja zavod za socialno zavarovanje za določeno ali 
za določene komunalne skupnosti. Verjetno je določena organizacija zavodov 
najbolj racionalna in najbolj smotrna ob določenem številu zavarovancev ozi- 
roma ob določenem obsegu območja, za katerega dela. Menim, da moramo stvar 
gledati s tega stališča in, če hočemo, da bo samouprava uspešna v socialnem za- 
varovanju, je nujno, da se služba socialnega zavarovanja prilagodi tem potrebam 
predvsem v točnosti in ažurnosti podatkov, ki jih daje. Če tega ni — imeli smo 
precej primerov v posameznih zavodih, da tega ni bilo in da so bili podatki 
netočni —, potem je samouprava lahko samo suha veja in politično frazarjenje, 
ne pa dejansko upravljanje s sredstvi. 

Omenil bi še nek problem, o katerem menim, da ga je treba reševati hi- 
treje. To je prepozno predpisovanje posameznih instrumentov. Komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja so si prizadevale stvari urejevati čimhitreje in 
so gospodarske organizacije zahtevale, da se že v januarju objavijo instrumenti. 
To smo ugotovili že lani in smo letos znova v isti situaciji. Za takšno stanje sta 
dva vzroka: počasnost dela komunalnih zavodov za socialno zavarovanje in po- 
časnost dajanja soglasja s strani pristojnih republiških organov na te predpise. 
Menim, da ni prav, da smo tudi letos v tem zaostanku. Vse to povzroča nesi- 
gurnost, onemogoča operativno poslovanje tako gospodarskih organizacij kot 
tudi drugih. Zato so tudi težave glede tega velike. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Zeli morda predsednik začasnega od- 
bora kaj pojasniti? (Ne.) Ali morda, kdo drug? Prijavila se je k razpravi Marija 
Miloradovič. 

Marija Miloradovič: V razpravi bi želela govoriti o nekaterih pro- 
blemih dela osnovne zdravstvene službe. 

Čeravno je mreža zdravstvenih domov v naši republiki dobro razvita, pa 
vendar ni ta služba še dosegla svojega namena. Problemi programiranja, pro- 
blemi kadrov, njihovo strokovno izpopolnjevanje, medobčinska sodelovanja ter 
uspešnejše preventivno delo so še vedno nezadostno rešeni problemi. To ovira 
zdravstveno službo, da bi se lahko razvijala uspešno, smotrno in v skladu s 
potrebami. Zdravstveni domovi posvečajo premalo skrbi vprašanju programi- 
ranja zdravstvene službe. Vsekakor je potrebno, da zdravstveni zavodi analizi- 
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rajo in da bolj upoštevajo resnične potrebe občanov po kvalitetnem zdrav- 
stvenem varstvu. Na osnovi takih podatkov naj potem sestavljajo programe 
dela, tako kratkoročne kot dolgoročne, in da skladno s temi programi predvi- 
devajo tudi programe izobraževanja in potreb kadrov. Šele solidna analiza in 
programiranje bosta omogočila, da bo vse delo zdravstvenega zavoda res odraz 
potreb po zdravstvenem varstvu in ne improvizirano, kar seveda samo ovira 
poslovanje zavoda. 

Nujno je, da zdravstvene organizacije do dobra poznajo potrebe, ki jih 
imajo občani glede zdravstvenega varstva in da poznajo tudi naloge v zvezi s 
temi nalogami. Le tako bodo zdravstveni zavodi lahko prilagajali svojo orga- 
nizacijo strukturi, s čimer bodo tudi lahko lažje in bolje reševali vprašanje 
lastne materialne osnove, osnove samoupravljanja in nagrajevanja po delu. 

Na izboljšanje funkcionalnosti zdravstvene službe močno vpliva tudi ure- 
janje kadrovskih problemov. Zdravstveni domovi namreč premalo posvečajo 
skrbi strokovnemu izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev sploh. Večina zdrav- 
stvenih domov niti ne upošteva obstoječih predpisov o strokovnem izpopolnje- 
vanju posameznih profilov zdravstvenih delavcev. 

Zdravstveni domovi so glede tega storili mnogo premalo, saj niti v svojih 
okvirih niso organizirali strokovnega izpopolnjevanja. Tudi izven teh zavodov 
je možnost strokovnega izpopolnjevanja majhna. Izpopolnjevanja, ki jih pri- 
pravijo posamezna strokovna društva in ki trajajo največ do 3 dni, ne pred- 
stavljajo rešitve tega vprašanja. Širša oziroma stalna strokovna izpopolnjevanja 
v obliki postdiplomskega študija, ki so nujna, bi uspešno lahko izvajale le šole 
ali pa višje organizirani zdravstveni zavodi. Danes šole že dajejo okvirno znanje, 
toda znanje je treba nujno občasno dopolnjevati zaradi novih metod dela, nove 
zakonodaje, napredka medicinske znanosti, družbenega in ekonomskega razvoja, 
in podobno. Vsakdanja praksa postavlja pred zdravstvene delavce taka vpra- 
šanja in naloge, ki jim šola in strokovna praksa v šoli nista bili in nista mogli 
biti kos. 

Menim, da je premajhno zanimanje zdravstvenih delavcev za delo v pre- 
ventivi tudi v tem, ker zdravstveni delavci veliko premalo vedo o nalogah, ki 
bi jih na primer opravljali na posameznih delovnih mestih na področju pre- 
ventivne dejavnosti. 

Naj navedem primer zdravstvenega doma, ki dela na območju, kjer je indu- 
strija močno razvita. Delo tega zavoda se je usmerjalo na vlogo preventivnih 
posvetovanj v gospodarskih organizacijah. Te organizacije pa niso zaživele prav 
zaradi nepoznavanja poglobljene dejavnosti s področja dela industrijske preven- 
tive. Usposobljeni kader so poseben problem preventive, saj je prav zaradi ne- 
poznavanja dela na tem področju tudi število kadrov v preventivnih dejav- 
nostih premajhno. Vsekakor bi bilo* treba nujno proučiti sistem strokovnega 
izpopolnjevanja ter najti način, kako povečati število preventivnih zdravstvenih 
delavcev vseh profilov ter hkrati skrbeti tudi za njihovo pravilno strokovno 
usmerjanje in nadaljnje izpopolnjevanje. 

Današnje pomanjkanje preventivnih zdravstvenih delavcev ima za posle- 
dico, da nesmotrno izkoriščamo njihove delovne sposobnosti. V zvezi s tem se- 

i veda nastaja tudi vprašanje kvalitete dela. 
Preventivna dejavnost mora v naši zdravstveni službi zaživeti tako, kot to 

določa zakon o zdravstvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe. Ta 
zakon močno poudarja preventivo, ker jo postavlja v prvo vrsto. 
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Pri nadaljnjem razvoju zdravstvene službe in izboljševanju zdravstvenega 
varstva občanov je treba posvečati tudi posebno pozornost medobčinskemu 
sodelovanju. S prehodom na popolno samostojnost zdravstvenih zavodov zasle- 
dimo namreč tudi pomanjkanje sodelovanja med posameznimi zdravstvenimi 
zavodi. 

Tako delajo npr. zdravstveni domovi popolnoma neodvisno od zdravstvene 
službe stacionarnih zavodov, čestokrat tudi ni nikakršnega sodelovanja z obrat- 
nimi ambulantami z istega območja. Vsekakor bi s takšnim sodelovanjem izbolj- 
šali delo zdravstvene službe in trenutno stanje, ki se kaže ne samo v razdrob- 
ljenosti in nepovezanosti istovrstnih in različnih zdravstvenih zavodov, v 
neekonomičnem vlaganju predvsem dragih investicij, marveč tudi na zdrav- 
stvenem varstvu posameznikov. 

Občinske skupščine in občinski sveti za zdravstvo ter tudi zdravstveni 
zavodi bi morali bolj energično postavljati vprašanje sodelovanja in koordi- 
nacije. Bolj intenzivno bi morali delati pri uvajanju medobčinskega sodelovanja 
v zdravstvu in tudi pri koordinaciji zdravstvene službe v komuni, zlasti še med 
zdravstvenimi domovi in obratnimi ambulantami. Obratne ambulante ne bi 
smele biti tako ločene od terenske zdravstvene službe, zlasti kar zadeva organi- 
zacij sko-str oko vno delo, kjer bi morala biti koordinacija popolnejša. Zlasti bi 
moralo biti tesno sodelovanje med medicinskimi sestrami obratnih ambulant 
z zdravstveno-socialnim oddelkom pri zdravstvenem domu predvsem glede 
enotne metode dela, kajti le tako lahko pričakujemo uspeh te dejavnosti. 

Ista problematika pa se kaže tudi v sodelovanju s klinikami. Prevsem se 
kaže pomanjkljivo sodelovanje v primerih odpuščenih pacientov, ki jim je še 
potrebna domača nega. Vsekakor bi morale bolnišnice v primerih, ko so pacienti 
predčasno ali zaradi neozdravljive bolezni dani v domačo oskrbo, obveščati 
zdravstveni dom. Ta bi s svojimi delavci preveril, če ima tak pacient sploh 
pogoje za zdravljenje in nego na domu. Dogaja se namreč, da prihajajo pacienti 
v skrajno neurejena okolja. Zdravstvena služba na terenu pa ni bila obveščena, 
da bi pacientu lahko pripravila vsaj minimalne pogoje za zdravljenje in nego na 
domu, ali v kakšnem drugem zavodu. 

Sodelovanje, ki naj bi se odražalo v boljšem strokovnem delu, kar bi bilo 
nedvomno v prid občanov, bi prispevalo tudi k boljši funkcionalnosti zdrav- 
stvene službe in k večji strokovnosti. 

Vsekakor bi takšno sodelovanje omogočilo povezavanje posameznih služb, 
predvsem glede nuđenja nekaterih zdravstvenih uslug v bolje opremljenih 
zavodih. To bi imelo za posledico le večjo racionalnost zdravstvene službe in 
boljšo kvaliteto dela. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima poslanec Jože Sile. 

Jože Šile: Razpravljati nameravam o financiranju socialnega varstva. 
Vsekakor je izvajanje nalog socialnega varstva neposredno povezano s 

finančnimi izdatki, tako za opravljanje osnovne dejavnosti, kot tudi za finan- 
ciranje investicij. Potrošnja socialnega varstva raste iz leta v leto. Mislim, da bi 
bilo primerno spoznati pobliže to vejo dejavnosti v skupni potrošnji naše 
republike. Podatki, ki jih imamo, kažejo, da izgleda potrošnja socialnega varstva 
v Socialistični republiki Sloveniji nasproti narodnemu dohodku takole: leta 1958 
so znašali skupni izdatki nasproti narodnemu dohodku 0,68 '%>, 1959. leta 0,64°/», 
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1960. leta 0,58 "/o, 1961. leta 0,63 #/o, leta 1962 pa 0,65'%. Ce primerjamo investi- 
cijske izdatke v korist socialnega varstva z vsemi negospodarskimi investijami 
v Socialistični republiki Sloveniji je stanje naslednje: 1958. leta 2,52 °/o, 1959. leta 
0,55,0/o in 1960. leta 0,63 °/», 1961. leta 0,82 °/o in 1962. leta 0,91 %>. Pričakujemo, 
da bo to razmerje 1963. leta 1,07 °/o, za kar še nimamo točnih podatkov. Te 
investicije smo porabili v naslednje namene: za varstvene zavode, za otroške 
in mladinske domove, posebej za specialne domove za odrasle, za domove za 
odrasle in onemogle in nekaj za socialne centre. 

Viri za te investicije so bili naslednji: sklad republiških negospodarskih 
investicij in sklad za socialne ustanove iz sredstev družbeno-političnih skupnosti. 
Izdatki invalidskega varstva po zvezni ureditvi so bili: 1958. leta 1 milijarda 
490 milijonov, 1959. leta 1 milijarda 541 milijonov, 1960. leta 1 milijarda 842 
milijonov, 1961. leta 1 milijarda 966 milijonov in 1962. leta 2 milijardi 296 mili- 
jonov. Ta sredstva prejemajo vojaški vojni in mirovni invalidi, uživalci sploš- 
nega in posebnega invalidskega dodatka in uživalci otroškega dodatka. K 
izdatkom invalidskega varstva moramo prišteti še izdatke za zdravila, za pro- 
tetične pripomočke, za topliško zdravljenje bolnikov in za rehabilitacijo in- 
validov. 

Ce primerjamo dalje: republiški proračunski izdatki so znašali skupaj iz 
dohodkov republiških proračunskih sredstev, sredstev jugoslovanske loterije, 
Rdečega križa in nekaterih izdatkov v naravi, za 1958. leto 159 milijonov 700 
tisoč, 1959. leta 227 milijonov 700 tisoč, 1960. leta 231 milijonov, 1961. leta 
256 milijonov in 1962. leta 497 milijonov. 

Tekoči izdatki socialnega varstva po ljudskih odborih so bili naslednji: 
1958. leta 1 milijarda 847 milijonov, 1959. leta 1 milijarda 970 milijonov, 1960. 
leta 2 milijardi 107 milijonov, 1961. leta 2 milijardi 700 milijonov, 1962. leta 
3 milijarde 67 milijonov. Vsa finančna sredstva ljudskih odborov in republiška 
sredstva se določijo v letnih proračunih v okviru gospodarskih možnosti občin. 
Ker raste trošenje sredstev za socialne podpirance iz leta v leto, bi navedel rad 
nekaj podatkov. 

Podpore družinam kadrovcem: povprečna mesečna podpora je znašala 1952. 
leta 2884 dinarjev in 1962. leta 6744 dinarjev. Sicer pa število teh podpirancev 
močno pada; celotni izdatki leta 1962 so znašali 51 milijonov, leta 1962 pa še 
samo 24 milijonov dinarjev. Podpore žrtvam fašističnega nasilja: povprečna 
mesečna podpora je znašala 1952. leta 2296 dinarjev in 1962. leta 3359 dinarjev. 
Vsi izdatki so znašali 1952. leta 47 milijonov 600 tisoč, in leta 1962 le še 24 mili- 
jonov 100 tisoč dinarjev. Višina teh podpor je znašala od leta 1959 na mesec od 
1500 din do 4000 din; za osebne žrtve fašističnega nasilja pa 1500 din. Po 1. 1. 1959 
znaša ta podpora mesečno 2500 din. Pri teh podporah izstopa še bolj, kot pri 
podporah kadrovcem, njena višina, ki je celo nižja od povprečnih socialnih 
podpor; sicer pa ta vrsta podpirancev hitro pada. 

Stalne socialne podpore: te vrste izdatkov so močno narastle. Leta 1952 je 
bilo teh izdatkov le 179 milijonov, leta 1962 pa že 529 milijonov dinarjev. 
Povprečna mesečna podpora je znašala 1952. leta 1100 din in leta 1962 3564 
dinarjev. Podatki kažejo, da se ta vrsta podpirancev manjša, povprečna mesečna 
podpora pa raste. Padanje števila socialnih podpirancev je pozitivna posledica 
našega ugodnega ekonomskega razvoja. 

Ravno tako rastejo začasne socialne podpore. Leta 1959 je bilo izplačanih 
27 milijonov 100 tisoč din, povprečna mesečna podpora je znašala 2847 din, leta 
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1962 pa je bilo izplačanih za tovrstne podpore 73 milijonov 500 tisoč din, kar 
je v mesečnem povprečju 7700 dinarjev. Povečanje absolutnih zneskov in pove- 
čanje enkratnih podpor od leta 1950 dalje raste na račun poglobljenega dela 
občinskih organov za socialno varstvo. 

Finančni podatki nam kažejo, koliko je bilo danih sredstev za neposredno 
skrb človeka, ki je socialno ogrožen. Dobro vemo, da je višina sredstev za po- 
trebe socialnega varstva odvisna od gospodarskega uspeha, predvsem od uspeha 
posameznih občin. Močnejše občine dajejo več finančnih sredstev za socialne na- 
mene. Vemo tudi, da obstojajo občine, ki imajo sorazmerno mnogo več socialno 
ogroženih ljudi, njihov narodni dohodek na prebivalca pa je mnogo manjši. 
Analize kažejo, da je pri povprečju mesečnih socialnih podpor med občinami 
veliko odstopanja pri nekaterih vrstah socialnih podpirancev. Smo v času, 
ko raste število socialno ogroženih ljudi, predvsem z ostarelimi kmeti. 46. člen 
ustave Socialistične republike Slovenije določa v zadnjem odstavku: »občanom, 
ki niso sposobni za delo in nimajo za preživljanje potrebnih sredstev, zagotavlja 
družbena skupnost pomoč«. Pri tem sistemu financiranja se bo v nekaterih 
občinah že v tem letu pojavilo vprašanje: kako kriti najnujnejše potrebe socialno 
ogroženih ljudi? Občinske skupščine sicer ustanavljajo sklade za zbiranje sred- 
stev za preživninsko varstvo kmetov in navajajo v odlokih, iz kakšnih virov 
naj se zbirajo ta namenska sredstva. Navajajo, da so dohodki sklada za preživ- 
ninsko varstvo kmetov tudi prispevki, volila, darila in drugi dohodki. Pri tem 
lahko ugotovimo, da ti dohodki tem ljudem ne bodo zagarantirani. Omenil bi 
še to, da je treba nujno izenačiti socialne podpore enakih kategorij v Socia- 
listični republiki Sloveniji. Sedaj so te podpore odvisne od gospodarskih mož- 
nosti posameznih občin, kar — po mojem mnenju — ni pravilno. 

Predlagam zboru, da se izdela nov sistem financiranja socialnega varstva. 
Ta naj bi odpravil razlike, višine podpor pa naj zagotavljajo povprečno živ- 
ljenjsko raven. Pripravi naj se tudi republiški zakon, ki bi zagotovil potrebna 
finančna sredstva za socialno varstvo. Prav tako naj bi tudi republiški zakon 
urejal potrošnjo teh sredstev. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: K razpravi se je prijavila Minka Ster- 
lekar. 

Minka Sterlekar: V razpravi bi predvsem govorila o socialno-druž- 
benem problemu alkoholikov. 

Mnoge dosedanje razprave na raznih mestih in strokovne analize o stanju 
in problemih, ki jih povzroča alkoholizem, so po oceni »Informacije« št. 9 še 
vedno zadele na nerešena vprašanja. Informacija še posebej poudarja, da pred- 
stavljajo alkoholiki poseben družbeni problem. Individualno delo socialne službe 
za njihovo resocializacijo, ki je zelo dolgo in drago, daje le minimalne rezultate. 
Nujna je potreba po posebnih zavodih za zdravstveno in delovno terapijo alko- 
holikov. Dalje ugotavlja informacija, da ne ustvarjajo kronični alkoholiki samo 
težkih družinskih in socialnih problemov, marveč prizadevajo tudi široko 
okolico. Zato je nujno potrebna izolacija teh ljudi. Obstoječi predpisi predvide- 
vajo obvezno zavodsko zdravljenje le za alkoholike, ki so storili kazniva dejanja. 
Nujno bo treba sprejeti zakonite ukrepe tudi za obvezno zdravljenje vseh kro- 
ničnih alkoholikov. 

Zelo zanimiva je v okviru problematike, o kateri danes razpravljamo, ugo- 
tovitev iz poročila o stanju psihiatrične službe v Socialistični republiki Sloveniji, 
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iz julija 1959. leta. To poročilo ugotavlja, da je alkoholizem pri mnogih duševnih 
bolnikih vzrok njihove bolezni. Mimo tega vpliva alkoholizem tudi na rast 
kriminala, posebno kaznivih dejanj zoper življenje in telo, zoper splošno varstvo 
ljudi in premoženja, zoper osebno dostojanstvo, moralo itd. 

Za boj proti alkoholizmu bi bilo interniranje teh bolnikov najbolj uspešen 
ukrep. Za to so seveda potrebni ustrezni predpisi in zavodi. Ker imamo le nekaj 
zavodov za varstvo in zdravljenje alkoholikov, je razumljivo, da ne moremo 
zaradi objektivnih okoliščin zadovoljivo uporabljati že obstoječih zakonitih 
predpisov. Res je, da se sedaj alkoholiki zdravijo v bolnišnicah za duševne 
bolezni, čemur se pa upirajo, češ da niso duševni bolniki. 

Večina teh alkoholikov takoj zapije svoje prejemke in nato s svojimi dru- 
žinami životari, strada, prosjači itd. Porazne posledice alkoholizma se kažejo 
predvsem v njihovih družinah. Nastajajo prepiri, pretepi, telesne poškodbe, 
seksualne anomalije itd., pri čemer najbolj trpi vzgoja otrok. Otroci takih staršev 
so največkrat moralno ogroženi, če že ne pokvarjeni. Ponovno moramo ob teh 
ugotovitvah citirati ugotovitve Informacije št. 9, in sicer, da »zakonodaja na 
področju socialnega varstva več ne ustreza družbenemu razvoju in jo bo treba 
nujno uskladiti z dejanskim razvojem in ustavnimi načeli. Spomniti je treba, da 
izvira večina socialne zakonodaje izpred leta 1957 in ni torej sledila dinamič- 
nemu družbenemu razvoju. 

Ob vseh teh ugotovitvah se moramo resno vprašati, če je še vedno umestna 
toleranca družbe do tako perečega problema, ki tako globoko posega v njeno 
jedro, v družino in njene odnose. Mar ni zelo zaskrbljujoča ugotovitev Lidije 
Sentjurčeve na posvetovanju leta 1960 o družbeno negativnih pojavih, ko je 
dejala, da so se doslej borile proti njim in proti alkoholizmu le dve organizaciji 
in sicer organizacije Rdečega križa in Zveza društev za borbo proti alkoholizmu. 
Ali ni dovolj zaskrbljujoča ugotovitev v poročilu Republiškega sekretariata za 
socialno varstvo za leto 1963, da je pod družbenim varstvom v SR Sloveniji 
17 300 otrok, oziroma 3,41 °/o; od tega števila moramo prav gotovo pripisati velik 
odstotek prav alkoholizmu. 

Končno je — po istih ugotovitvah — v Socialistični republiki Sloveniji 
od 9900 pregledanih otrok na habilitaciji nad tretjino, oziroma 3250 otrok. 

To je le nekaj najbolj značilnih ugotovitev, ki dajejo misliti, če smo napra- 
vili vse, da bi zaščitili pred negativnimi posledicami alkoholizma predvsem 
otroka in družino. < Izdelane so podrobne analize o vzrokih, pogojih in družbeni 
škodi, ki jo povzroča pri nas alkoholizem. Pri takih analizah ponovno ugo- 
tavljamo, da so posvečene prav razširjenosti alkoholizma med otroki in šolsko 
mladino — podatki iz referata o alkoholizmu kot negativnem družbenem pojavu. 
Ali smo s tem v resnici analizirali in odkrili prava vzroke tega družbenega 
zla? In končno, dejala sem že, da nimamo za zdravljenje alkoholikov ustreznih 
ukrepov niti zavodov, pri tem pa hkrati ugotavljamo, da imamo v Sloveniji 7 
disciplinskih centrov za mladino, — letno poročilo Republiškega sekretariata za 
socialno varstvo — medtem ko za alkoholike takih zavodov praktično nimamo. 
Menim, da je treba zdraviti družbeno zlo, ki ga povzroča alkoholizem pri nje- 
govem izvoru, to je pri alkoholikih, nad katerimi moramo izvajati strog režim 
zdravljenja oziroma terapije. 

Ustava daje naši družbeni skupnosti nove naloge, pred delovnega človeka 
pa mimo pravic tudi dolžnosti. Republiška ustava jasno postavlja v 46. členu 
pred družbeno skupnost skrb za posebno varstvo matere, otroka in družine. 
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Na osnovi teh in drugih ustavnih načel je dolžna družba sprejeti čimbolj 
ustrezno zakonodajo, ki bo izpeljala ustavna načela v življenje. Ali ne kršimo 
s tem ustavnih načel, ko dopuščamo, da so zaradi alkoholizma kršene osnovne 
ustavne pravice prizadetih družin in otrok oziroma občanov in družbe. Dovolj je 
tehtnih razlogov in dana je tudi osnova na podlagi ustavnih načel, da oprav- 
ljamo z učinkovitejšimi ukrepi ta družbeno-negativni pojav. 

Zato predlagam, da posebna strokovna komisija prouči s sodelovanjem 
raznih zainteresiranih institucij, družbenih organizacij in občanov, pogoje in 
možnosti sprejema ustreznih zakonskih predpisov. Ti predpisi naj bi po eni 
strani omogočali učinkovitejše zdravljenje alkoholikov, na drugi strani pa zašči- 
tili pravice in interese njihovih družin. Ena med temi oblikami je internacija 
in zavodsko obvezno zdravljenje alkoholikov na podlagi delovne terapije. Tera- 
pija naj bi omogočila pripraviti in vključiti alkoholika v normalno življenje, 
seveda s tem, da ne preneha tudi v času zdravljenja in terapije njegova ob- 
veznost in skrb za obstoj in preživljanje njegove družine. 

Predsednik dr. Ruža Segedin : Razpravljal bo Gojko Jug. 

Gojko Jug: Govoril bom o problematiki duševno defektnih v domovih 
za starostnike. 

Poročilo Republiškega sekretariata za socialno varstvo za leto 1963 obširno 
omenja tudi varstvo starostnikov, problematiko zavodov za te starostnike, 
vprašanje razvoja geriatričnih centrov itd. V zvezi s tem bi želel spregovoriti 
o enem zelo pomembnem in perečem pojavu, ki spremlja razvoj domov počitka. 
Pri tem mislim predvsem na zasedbo teh domov s tistimi oskrbovanci, ki niso 
vsi starostniki, ki pa so bili sprejeti v te domove zaradi teh ali drugih vzrokov. 
To so osebe različne starosti od 25. leta dalje, ki imajo duševne, telesne ali 
obojestranske motnje. Ti defektni zelo motijo normalno življenje drugih oskrbo- 
vancev v domovih. Ta problem še posebej poznam zato, ker sem imel kot več- 
letni član in predsednik upravnega odbora doma počitka v Metliki priložnost 
spremljati njegov razvoj. Ta dom lahko sprejme 70 ljudi. Trenutno ima kar 
22 oskrbovancev, to je okrog 30 "/o takih, ki so več ali manj duševno ter telesno 
prizadeti in glede na leta niso starostniki. Poleg teh je v domu še 30 takšnih 
starostnikov, ki so v večini kronični bolniki in deloma priklenjeni na posteljo. 
V domu je samo 8 takih, ki so popolnoma normalni starostniki. V ilustracijo 
naj povem, da noben od teh oskrbovancev ni sposoben sodelovati v svetu zavoda. 
Lahko si torej mislimo, da je vzdušje v takem domu vse prej kot prijetno. 
Ti defektni žive dan in noč z drugimi starostniki, ker pač ni drugega izhoda. 
Dom ima namreč poleg spalnic samo eno jedilnico, kopalnico, ambulanto in 
skupne sanitarije. Osebje, ki je že tako deficitarno, mora polovico delovnega 
časa posvetiti defektnim in se zato ne more posvečati drugim oskrbovancem v 
tolikšni meri, kot bi to bilo potrebno. Pri tem ne smemo pozabiti, da je delo 
s starimi ljudmi, ki so prišli v dom iz raznih krajev in različnih poklicev, zelo 
naporno. Predvsem zahteva veliko truda nega kroničnih bolnikov. Težko bi 
bilo v takem stanju zahtevati od osebja, da se strokovno izpopolnjuje, da bi 
lahko nekoč obvladalo vse posebnosti, ki spremljajo starajočega človeka. Na- 
dalje je skoraj nemogoče, da bi se moglo pri tako velikem odstotku defektnih, 
kot je npr. v domu počitka v Metliki, več skrbeti za razvedrilo starostnikov in 
za njihovo zaposlitev. Pri tem seveda mislim na zaposlitev po njihovi želji in 
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veselju, to je v domu samem. Težko je skrbeti za to, da bi v vseh prostorih 
gojili sobne rastline, da bi imel vsak svojo omarico in pri roki garderobo, 
da bi se shajali v dnevni sobi, gledali televizijo, skratka, da bi bilo v takem 
domu res ugodno, da ne bi imel nihče, ki gre na starost v tak dom, neprijet- 
nega občutka. Mislim, da ta problem ni edinstven samo v domu počitka v 
Metliki, marveč je več ali manj pereč tudi v nekaterih drugih 31 tovrstnih za- 
vodih v Socialistični republiki Sloveniji. 

Res je, da imamo v naši republiki dva doma, ki sta specializirana za du- 
ševno defektne starostnike in ki lahko sprejmeta 560 oskrbovancev. Toda zdi 
se mi, da je to premalo, glede na problematiko tistih defektnih, o katerih sem 
govoril prej. Življenjska doba raste iz leta v leto, starajočih kmetov je vsak 
dan več in obolevanja v starosti so vse pogostejša. Da je temu tako, kažejo 
statistični podatki. Vse to narekuje, da bo prihajalo v domove za starostnike 
vse več ljudi iz raznih poklicev in zato bodo mnogi tudi zahtevnejši. Zaradi 
tega bo treba dom v Metliki in tudi drugje čimprej sanirati in usposobiti za 
sprejem le normalnih starostnikov. 

Iz zgoraj navedenih razlogov menim, da bo nujno treba zgraditi v Sociali- 
stični republiki Sloveniji še več domov za starostnike, povečati kapacitete ob- 
stoječih in rešiti vprašanje tistih defektnih oseb, ki ne sodijo v te domove. 
Tako bodo dobili domovi za starostnike tisto mesto, ki jim pripada zaradi 
hitre spremembe socialne strukture prebivalstva naše socialistične skupnosti. 

Predsednica dr. Ruža Segedin: K razpravi se je prijavila Karmen 
Laingus. 

Karmen Langus: Dovolite, da govorim o socialnem delu v reformi- 
rani šoli. 

Iz poročila Republiškega sekretariata za socialno varstvo za minulo leto 
je razvidno, da namerava izdelati tudi analizo socialnega dela v šolah v letu 
1964 in izdati na osnovi te strokovno navodilo za organizacijo socialnega dela 
na področju šolstva. Ni mi znano, kakšno je to stanje v drugih okrajih. V našem, 
mariborskem okraju ima doslej le ena občina strokovno usposobljeno socialno 
delavko tudi v šoli. Temu je do neke mere vzrok to, da nimajo šolanih socialnih 
delavcev niti občinske službe socialnega varstva. Potrebno je opozoriti občinske 
skupščine in njihove svete, da upoštevajo pri politiki štipendiranja kadrov 
potrebe, ki se že in se bodo vedno bolj javljale v razvoju družbenih služb, še 
posebej tudi v reformirani osnovni šoli. Ko poudarjamo, da je treba začeti 
delovati preventivno na področju socialnih služb, ne moremo mimo socialne 
službe v šoli. Ta služba naj bi pomagala urejevati skupne in posamezne 
potrebe in probleme, ki se pokažejo sprva marsikje v komaj zaznavni obliki. 
Bolj opazni so le ob rednih dnevnih stikih in opazovanjih. Pogosto se ti pro- 
blemi razrastejo in poglobijo ter povzročijo ne samo več dela in stroškov star- 
šem in družbi, marveč pogosto vplivajo na razvoj osebnosti otroka in mladost- 
nika ter lahko povzročijo pri njem trajnejšo ali celo trajno duševno motnjo. 
Zelo majhno število predšolskih otrok se načrtno pripravi v vzgojno-varstvenih 
zavodih za vstop v šolo. Nekateri so zaradi zaposlenosti staršev precej osamljeni 
in imajo potem težave, ko se vključijo v novo razredno skupnost in ko spreje- 
majo dolžnosti, ki jim jih ta nalaga. Teh otrok ni tako malo in toliko 
lažje se jim bo pomagalo, čimbolj bo razrednik poznal njihovo življenje. Zato 
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je važno, da zve učitelj poleg generalij že ob otrokovem vstopu v šolo kaj več 
o njem. Tako učitelj ve, kateremu otroku je potrebno glede na domače razmere 
posvetiti več pozornosti in kateremu manj. Tu se začenja prva naloga, prvo 
sodelovanje socialnega delavca in razrednika, ki se pozneje dopolnjuje in pre- 
pleta v primerih, ko razrednik opazi kakršnekoli odklone in motnje pri svojih 
učencih. 

Ze ob prvem neopravičenem izostanku iz šole, prvi prisvojitvi tujega pred- 
meta, več slabih ocenah, otrokovih izpadih ali tudi ob pretirani zaprtosti poleg 
somatskih znakov, kot stalne utrujenosti in bledice, motoričnega nemira itd., 
lahko razrednik vključi v vzgojni proces tudi socialnega delavca. Ta ustvari stik 
s starši, s sošolci in po potrebi še s sosesko. 

Doraščajoči učenci višjih razredov osnovne šole imajo tudi lastne probleme, 
ki so v zvezi z njihovim razvojem in osebnostnim zorenjem in o katerih se 
težje pomenijo s svojimi starši ali razrednikom. Tu jim lahko socialni delavec 
priskoči na pomoč na nevezan in prijateljski način. Tako se lahko le včasih 
z malimi ukrepi in nasveti odpravijo vzroki otrokovih težav. Včasih pa je seveda 
potrebno dolgotrajnejše sodelovanje s starši, ki ga opravlja socialni delavec 
skupaj z razrednikom; včasih se je treba poslužiti tudi še drugih služb, da se 
zavro nastajajoče težave pri otroku. 

Primeri posameznih otrok kažejo skupne probleme na področju šole in 
vzgojno-varstvenega zavoda. Otroci zaposlenih staršev so brez redne prehrane 
in nadzorstva, izpostavljeni so negativnim vplivom ceste, čestokrat nimajo 
možnosti priprave za pouk, mnogi nešolam ali brezbrižni starši jim ne nudijo 
pomoči pri domačem učenju in podobno. Vsem tem otrokom je treba pomagati, 
zajeti njihove potrebe in opozoriti na vse to merodajne činitelje. Pri tem je 
nujno načrtno in strokovno delo socialnega delavca šole, ki naj sodeluje z 
njenim delovnim kolektivom in družbenimi organi. S sodelovanjem vseh teh 
lahko uredimo v šoli varstveni oddelek, kjer se pripravljajo otroci za pouk 
in se udejstvujejo v raznih dejavnostih v okviru krožkov. V primeru, da 
je v šoli kuhinja, prejemajo toplo malico ali kosilo. Morda zveni to do neke 
mere kot pesem bodočnosti, toda z dobro voljo in iznajdljivostjo se da marsikaj 
narediti tudi že v današnjem stanju. Spominjam se primera v občini Maribor- 
Tabor, kjer deluje šolana socialna delavka na 8-letki z oddelki posebne šole. 
S predavanji so usposobili na drugih osnovnih šolah — ob zmanjšani učni 
obveznosti — povsod po enega učitelja za socialno delo, posamezne težje primere/ 

pa odstopajo šole v obravnavo strokovno usposobljeni socialni delavki. To je 
začasna rešitev, ki pa že daje uspehe. 

Delo socialnega delavca v šoli je predvsem preventivno in zato v mnogih 
primerih odpade posredovanje občinskega socialno-zdravstvenega organa, ki 
bi moral morda zaradi že ustaljene motenosti otroka ali mladostnika odrediti 
in urediti njegovo oddajo v vzgajališče. Tak ukrep ni samo drag, marveč je 
včasih tudi neuspešen. 

Dokumentirana obdelava te problematike s strani študijske skupine Re- 
publiškega sekretariata za socialno varstvo bo opozorila občinske skupščine 
in njihove svete za šolstvo in socialno varstvo, da je treba pripraviti in na- 
mestiti kader tudi za to področje socialnih služb. To je še predvsem pomembno 
ob 7-letnem programiranju družbenega razvoja. Mimo organiziranja socialnih 
služb v zdravstvu, šolstvu in gospodarskih organizacijah, je zelo pomembno, 
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da se te službe razvijejo tudi v šolah, saj si reformirane šole skoraj ni mogoče 
zamisliti brez urejene socialne službe. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Razpravljal bo Miro Steržaj. 

Miro Steržaj: V svoji razpravi bom govoril o socialnem problemu 
ostarelih kmetovalcev, ki je več ali manj enak v vseh komunah naše republike. 
Zaradi lažjega prikazovanja tega problema bom navedel podatke ljutomerske 
komune, saj je pri nas ta dokaj specifičen. 

Odlive delovne sile iz kmetijstva v nekmetijske dejavnosti in pospešena 
socializacija vasi ogrožata bodoči razvoj kmetijske proizvodnje v zasebni lasti, 
zato se postavlja v ospredje vprašanje ostarelih kmetov kot pereč socialno- 
ekonomski in politični problem, ki slabi ekonomsko moč komune in ustvarja 
socialno ogrožene prebivalce. 

Zaradi pomanjkanja delavcev na zasebnih kmečkih gospodarstvih vabijo 
kmetje na delo prizadete odrasle osebe in nedoletne otroke, kot. pastirčke iz 
drugih občin. Odrasle osebe nekaj časa delajo, nato obnemorejo in preidejo 
v breme občine, ker socialno in zdravstveno niso zavarovane. Pastirčki pri- 
hajajo večinoma iz prizadetih in socialno šibkejših družin. Kljub temu, da so 
v teh kmečkih družinah materialno bolje oskrbljeni kot v lastnih družinah, 
se stanje teh pastirčkov navadno še poslabša. Preveč jih namreč izkoriščajo 
za vsestransko fizično delo. Večinoma teh prihaja v poštev za kategorizacijo 
in za šolanje v posebni osnovni šoli za duševno prizadete. Ti izdatki bremenijo 
sklade za šolstvo in za socialno varstvo, ki imata že tako minimalna sredstva 
za zadovoljevanje raznovrstnih potreb. Tako tudi raste že tako visok odstotek 
pasivnega prebivalstva in zahteva še vedno več družbenih sredstev in ustreznih 
služb za reševanje socialnih, zdravstvenih in vzgojnih problemov. 

Skrbstveni organi občine so meseca decembra 1963. leta popisali kmetije, 
na katerih živijo ostareli, za delo nesposobni ali le delno sposobni družinski 
člani. Takih kmetij je v občini 180 s 341 prebivalci. Glede na velikost kme- 
tijskih površin so predvsem mali kmetje, ki imajo 1 do 3 ha zemljišča. Da bi 
dobili toonejši vpogled v to problematiko, so anketirali 15 najbolj socialno 
ogroženih kmetij. Zbrani podatki kažejo, da živi na 15 kmetijah 22 oseb na 
površini komaj 23 ha zemlje. Povprečna površina gospodarstva znaša le nekaj 
nad 1 ha. Povprečna starost oseb, ki živijo na anketiranih gospodarstvih, 
znaša 64 let. Večina zemljišč je slabe kakovosti in so v 5., 6. ali 7. bonitetnem 
razredu. Ta podatek kaže, da moramo pri odkupu zemljišč računati v glavnem 
z manjšimi hektarskimi površinami. To potrjuje tudi podatek o odkupljenih 
kmetijskih površinah v občini za leto 1963. Povprečje odkupljenih površin 
na eno gospodarstvo znaša le 1 ha 9 a. Večji kmetje si še sami pomagajo iz 
gospodarskih težav, oziroma jim v večji meri pomagajo otroci, ki so jih iz- 
šolali in zdaj delajo na delovnih mestih z višjo in visokošolsko izobrazbo in 
imajo tudi temu primerne osebne dohodke. 

Glede na to je računati z nižjimi dohodki od prodanih zemljišč v sklad 
za preživninsko varstvo kmetov, kolikor bi bil ta ustanovljen. Povprečna 
renta od prodanih zemljišč anketirancev bi znašala od 1000 do 3300 dinarjev 
na mesec, ali povprečno 2414 din, če upoštevamo dobo 11 let. Razliko od 
eksistenčnega minimuma, ki bi znašal 11 000 din na mesec v znesku 8586 din, 
bi morala komuna nakazovati v sklad za preživninsko varstvo. Preživnina za 
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300 oseb bi znašala na leto približno .30 milijonov dinarjev, to je delež, ki bi 
ga morala občina nakazovati v sklad, računajoč, da ima 41 oseb druge dohodke, 
pokojnino ali invalidninske prejemke. Te osebe ne bi prišle v poštev za dode- 
litev preživnine iz sklada za socialno varstvo. 

Večina teh oseb je zaradi starostne onemoglosti nesposobna za koope- 
racijsko sodelovanje s kmetijskimi zadrugami. Sprejem odloka o preživninskem 
varstvu kmetov bi pomenil dodatno obremenitev proračunskih izdatkov občine 
za omenjenih 300 oseb v znesku 30 milijonov na leto, kar pa ekonomsko in 
industrijsko nerazvite občine ob sedanji delitvi dohodkov med družbeno po- 
litičnimi skupnostmi s pretežno kmečkim prebivalstvom ne morejo uresničiti. 
Zato bo morala oskrbo kmetov in kmečkih delavcev rešiti širša družbena 
skupnost, to je federacija ali republika z zakonom o starostnih pokojninah 
kmetov. 

Trenutno so v naši občini še bolj kot kmetje ogroženi kmetijski delavci. 
Ti imajo nekaj zemlje in se zaradi posesti, starosti ali delne prizadetosti v 
povojnih letih niso vključili v industrijsko proizvodnjo. 

Dohodki od dela v kmetijstvu so jim še vedino glavni vir za preživljanje. 
Zaradi navedenega. predlagam, da se uvedejo starostne pokojnine. Te naj 

bi se priznavale kmetom in kmetijskim delavcem, in sicer moškim starim nad 
65 let in ženskam starim nad 60 let. Pokojnina naj bi znašala vsaj toliko kot 
minimalna pokojnina zaposlenih socialnih zavarovancev. Sredstva za takšno 
kmetijsko zavarovanje naj bi zagotovila širša družbena skupnost. To je le eden 
izmed predlogov, ki sicer mogoče ni najboljši, vendar ne moremo odlašati z reši- 
tvijo tega problema in je zato potrebno, da v tej smeri pospešimo izdajo ustrez- 
nih predpisov. 

Predlagati, da bi nosile breme oskrbe ostarelih kmetov občinske skupščine, 
je nemogoče. Le-te namreč ne morejo zagotavljati socialne varnosti osebam, 
ki so zaradi starosti brez premoženja in sredstev za preživljanje. Z materialno 
oskrbo tudi še ne bomo rešili vprašanja ostarelih kmetov. Socialno službo pri 
občinskih skupščinah je nujno okrepiti, da bo sposobna organizacijsko in me- 
todološko organizirati takšno službo tudi v krajevnih skupnostih. Ta služba 
naj bi urejala sodobnejše oblike pomoči starim in onemoglim s pomočjo na 
domu, v klubih itd. Tudi ekonomsko varstvo ne bo moglo reševati problemov 
ostarelih kmetov, saj je predrago in zaradi psihološko-socialnih vidikov ver- 
jetno tudi neprimerno. Izdelati bi bilo treba skupai z zdravstveno službo in 
zavodom za napedek gospodinjstva program usposabljanja kadrov pri kra- 
jevnih skupnostih za pomoč na domu. 

Predsednik dr. Ruža S e g e d i n : Besedo ima dr. Marko Petrič. 

Dr. Marko Petrič: Ob robu razprav o poročilih Republiških sekreta- 
riatov za delo, zdravstvo in socialno varstvo bi razpravljal o nekaterih proble- 
mih, ki se pojavljajo v naši občini. 

Najprej bi govoril o otroškem varstvu. V naši občini, to je v Kranju, so. 
za osvetlitev tega vprašanja pripravili anketo, ki je zajela 6030 družin z 10 650 
otroki od skupno 7760 družin s 13 650 otroki, kolikor jih je v komuni. Od 
anketiranih družin je 90 °/o popolnih, 10 "/d pa nepopolnih. Po socialnem sestavu 
je večina staršev delavcev. Skoraj pri polovici družin, to je pri 2900 družinah, 
sta oba starša zaposlena, nekateri v izmenah, drugi tudi samo v dopoldanskem 
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času. Prav tu nastane torej vprašanje varstva njihovih otrok. Anketa je po- 
kazala, da je v varstvu 9300 otrok, večina njih je pri članih gospodinjstva, 
to je 8150 otrok, pri sosedih jih je 700, v varstvenih zavodih pa le 400 otrok. 
Ostane torej še 1160 otrok brez vsakega varstva. Ti otroci se zadržujejo v 
stanovanjih, to je 730 otrok, na cesti 30, na vrtu 400. Ni osamljen primer, 
da pustita oče in mati zjutraj ob 5. uri 3 otroke v starosti od 2 do 8 let 
zaklenjene same doma v stanovanju in jih odkleneta, ko prideta z dela domov, 
to je ob 3 popoldne. Lahko si mislimo, da sta starša ves delovni čas v nenehnem 
strahu, kaj počno otroci doma. Koliko je zaradi tega tudi nižja njihova 
delovna storilnost in kvaliteta opravljenega dela. Še slabše je z otroki, ki jih 
starši puste na cesti, prav tako tudi s tistimi, ki so brez varstva doma na 
vrtu, saj vemo, da pot z vrta na cesto ni dolga. Mimo tega, da so ti otroci 
stalno izpostavljeni raznim nevarnostim, so ta čas vzgojno prepuščeni cesti. 
Ne smemo se zato čuditi, če bomo nekatere od teh srečali na zatožni klopi 
kot mladostne prestopnike. Anketa je pokazala, da želijo starši dati otroke v 
varstvo. To željo so izrazili skupno za 1620 otrok v kakršnikoli obliki otroškega 
varstva, najsi bi to bilo v šoli, v varstvenem zavodu, v skupnih prostorih v 
bloku, na igriščih in podobno. 

Vzporedno s temi željami po varstvu je odbijajoča njegova materialna 
stran. Cena v varstvenem zavodu znaša pri nas zdaj od 3800 do 4500 din na 
mesec, to je dejansko le približno 40 °/o> vseh stroškov. Teh stroškov velika 
večina staršev ne zmore in zato ne morejo dati otrok v varstveni zavod. 
Kapacitete teh zavodov so tudi premajhne za vse otroke zainteresiranih staršev. 
Velika pomanjkljivost varstvenih zavodov je tudi ta, da sprejemajo otroke 
šele po 3. letu starosti, medtem ko sprejema dojenčke in otroke do 2 let pri 
nas le en varstveni zavod. Anketa je dalje pokazala, da je v naši občini 90 otrok 
do 2. leta starosti brez varstva odraslih in da jih varujejo doma le malo 
starejši bratci in sestrice. 

Drug problem, ki skoraj ne bi smel biti problem, je slaba hranjenost ali 
pa celo podhranjenost šoloobveznih otrok. Šolski dispanzer pri našem zdrav- 
stvenem domu vseskozi spremlja s sistematskimi pregledi telesni razvoj otrok. 
Pri teh pregledih so pediatri ugotovili, da je približno 70 "/o ali mogoče še nekaj 
več šoloobveznih otrok slabo hranjenih ali celo podhranjenih. Ne smemo misliti, 
da gre to na račun slabih gmotnih razmer staršev. To ima povsem druge 
vzroke. Osebni dohodki v naši občini so kar primerni, lahko bi celo trdili, da 
so nadpovprečni. To toliko bolj, če upoštevamo, da ima skoraj polovica družin 
dva hranilca in da je mnogo takih družin, ki imajo samo enega aktivno pri- 
dobitnega člana in še nekaj zemlje. To jim je neke vrste dodatni zaslužek, 
posebno še, ker absorbira trg v industrijskem središču vse kmetijske pridelke. 
Slaba hranjenost otrok gre bolj na račun tega, da ljudje varčujejo pri hrani, 
da si lahko s tako prihranjenim denarjem ustvarjajo, če lahko tako rečemo, 
tehnični standard. Kupujejo televizorje, motorje, avtomobile in tako dalje. 
Ker to presega njihove plačilne možnosti, morajo nekje dobiti sredstva in ta 
se najlaže dobijo z varčevanjem pri hrani. Zdravniki, ki imajo mnogo hišnih 
obiskov, mi povedo, da niso osamljeni primeri, ko bolnik leži v bomi postelji 
v slabo opremljeni sobi, vendar s televizorjem na mizi ali celo z avtomo- 
bilom v garaži. 

Ko analiziramo prehrano otrok, opažamo posebno pri tistih družinah, kjer 
sta zaposlena oče in mati, največji deficit v prehrani. Take družine imajo 
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precejšnje mesečne prejemke in prav zato se večajo tudi njihove potrebe po> 
raznih tehničnih predmetih. Ker ni nikogar, ki naj bi pripravil doma otrokom 
hrano, so ti več ali manj navezani na suho hrano.. Zato imajo tudi precej pre- 
bavnih motenj. Pri družinah, kjer je v službi samo oče in so materialno precej 
na slabšem, kot prej omenjene družine, je stanje glede prehrane otrok boljše. 
Ker imajo relativno nizke mesečne dohodke, so temu prilagojene tudi njihove 
potrebe. Mimo tega je doma še mati, ki gospodinji. Tako imajo otroci, čeprav 
morda ne ravno obilne, pa vsaj redne tople obroke. Čestokrat se dogodi, da 
ne ve otrok, materialno dobro stoječih staršev, ko pride v ambulanto zaradi 
prebavnih motenj, povedati zdravniku, kaj je toplega jedel prejšnji dan. V 
glavnem povedo vsi ti otroci, da je bil topel obrok hrane le topla malica v 
šoli, medtem ko je doma jedel le suho hrano ali morda nekaj na hitro shukano, 
vendar kalorično manj vredno. 

Problem slabega prehranjevanja otrok bomo najlaže rešili, če se bo po- 
večalo število varstvenih zavodov in uvedlo obvezno varstvo za otroke. To 
predvideva tudi 7-letni načrt otroškega varstva v naši občini. Financiranje 
varstvenih zavodov bi bilo treba urediti tako, da se nameni del otroškega 
dodatka, ki je dan staršem namensko, prav za varstvo v varstvenih zavodih. 
Mimo tega naj bi prispevali še starši glede na svoje dohodke, torej ne linearno. 
Le tako bomo lahko omogočili res vsem otrokom vsaj enkrat na dan pravilno 
prehrano in vzgojno varstvo. 

Naslednji problem, ki je problem zase, so kronični alkoholiki. V indu- 
strijsko dobro razvitih krajih, kjer ni ovir za primerno zaposlitev, dela je 
dovolj tudi za sezonske in podobne delavce in tudi mesečni prejemki so pri- 
merni, je prav alkoholizem eden važnih socialnih problemov. Alkoholu vdan 
oče porabi za pijačo večji del mesečne plače in zato družina strada. Vendar 
to še ni najhuje. Kako naj se v taki družini, ko vsi njeni člani stalno tre- 
petajo pred očetovim nasiljem, ko jih sredi noči meče iz postelje in pri tem 
uporablja za človeka neprimerne izraze, otroci normalno razvijajo? Takšni 
otroci niso samo podhranjeni, marveč zaradi neznosnih razmer živčni in v 
šoli zato slabo napredujejo. Zato menim, da bi morali prav takim družinam 
nuditi temeljito socialno varstvo in pomoč. Veliko bi bilo že storjenega s tem, 
da bi iz take družine izločili očeta alkoholičar j a in ga poslali na obvezno 
zdravljenje. Za to bi bili seveda potrebni posebni zavodi zaprtega tipa iz- 
ključno za alkoholičar je. V niih bi se ti alkoholičarji zdravili in se potem 
rehabilitirali še z delovno terapijo in bi hkrati s svojim delom v takem zavodu 
zaslužili za svoje vzdrževanje. Zato bi bilo potrebno spremeniti obstoječe pred- 
pise, ki naj bi bili posebno strogi za tako imenovane alkoholike-povratnike, 
ki so popolnoma brezbrižni do prizadevanja družbe za njihovo resocializacijo. 

Na koncu bi omenil še problem novih kadrov. Iz vseh poročil razberemo, 
in danes sploh sili v ospredje vprašanje strokovnih kadrov, da teh primanjkuje 
na vseh področjih. Vedno bolj smo na jasnem, da ne moremo brez dobrih 
strokovnih kadrov doseči želj enega napredka niti v gospodarstvu niti v drugih 
službah. Ti novi strokovnjaki sicer stalno prihajajo in zasedajo prosta de- 
lovna mesta, vendar prihajajo mnogokrat prepočasi. Poglejmo zdaj enega od 
mnogih vzrokov, zakaj je pri nas šolanje kadrov tako počasno. Za študente 
na višjih in visokih šolah premalo skrbimo. Materialno stanje študentov vsaj 
velike večine je slabo. Štipendije prejema občutno premalo študentov. Ce po- 
gledamo strukturo teh štipendistov, lahko vidimo, da tudi te štipendije niso 
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razdeljene med študente na osnovi dejanske materialne ogroženosti in prid- 
nosti pri študiju. Tako pri nas predstavlja mnogo študentov socialni problem 
in'se zato morajo ukvarjati z vsemi mogočimi in nemogočimi postranskimi 
zaslužki, da se za čas študija lahko vsaj delno preživljajo. Tako porabljajo čas 
za druga dela, namesto da bi študirali. Zato tudi pri nas končajo visoko šolo 
šele s 26 ali 27 leti, dočim bi lahko končali šolanje v normalnih pogojih že 
s 23. oziroma 24. letom starosti. Delovna mesta medtem čakajo nanje. Lahko 
bi že nekaj let opravljali svoja visoko kvalificirana dela, namesto da kot štu- 
dentje opravljajo priložnostna dela kot nekvalificirani delavci. Takšno stanje 
povzroča naši družbi večkratno izgubo. Ne dobimo pravočasno zadostnega šte- 
vila visoko kvalificiranih ljudi. S tem da študirajo dalj časa, "so tudi vsaj de- 
loma v breme družbi. Na koncu še ta ugotovitev, ki je dokaj točna in sicer, 
da so ljudje, ki več let zaporedoma žive ob nezadostni prehrani, mnogo bolj 
podvrženi raznim boleznim in je lahko zategadelj vse življenje zmanjšana nji- 
hova delovna storilnost. Nedvomno je to precejšen socialni problem, ki ga je 
treba čimprej in čim uspešneje rešiti. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Miro Vesel. 

Miro Vesel: Tovarišice in tovariši! Želim na kratko govoriti o pro- 
blemu, ki ga omenja poročilo Republiškega sekretariata za zdravstvo. To po- 
ročilo navaja, da so občinski zdravstveni investicijski skladi ustanovljeni v 37 
občinah, V Kranju in Mariboru pa sta tako imenovana medobčinska zdrav- 
stvena investicijska sklada. 

Ti skladi predvidoma združijo vsako leto nad pol milijarde, poročilo pravi 
501 milijona din. Govorniki so danes že ugotovili in jih ne bi ponavljal v tem, 
da so nekatere občine glede na gospodarsko zmogljivost in na druge elemente 
še vedno majhne enote, da pravzapratv še ne predstavljajo v gospodarskem 
in širšem merilu neke zaključne enote. 

Ce ugotavljamo, da so v Kranju in Mariboru združili sredstva za inve- 
sticije v zdravstvo, vidimo, da je stanje glede tega v Ljubljani popolnoma 
nasprotno. 

V Ljubljani imamo precej zdravstvenih institucij z velikimi kapacitetami. 
Zato bi bilo združevanje teh sredstev prav gotovo koristno. 

Poglejmo, kako sedaj praktično izgleda to stanje, ko smo ostali glede 
združevanja teh sredstev v občinskih okvirih. Na primer: v občini Bežigrad 
se zbere v zdravstveni investicijski sklad približno 12 milijonov. V tej 
občini ni zdravstvena služba posebno razvita. V ta zdravstveni investicijski 
sklad prispeva samo republiška institucija, konkretno center za rehabili- 
tacijo, 10 milijonov dinarjev.. Sedaj si zamislite, kako naj vodi ta občina 
investicijsko politiko na tem območju Ljubljane, če ima tako formiran investi- 
cijski zdravstveni sklad. Mislim, da bi bilo glede na vse težnje, ki se pojavljajo 
po investicijah v Ljubljani, nujno, da končno le ustanovimo enoten investicijski 
sklad za tako zaključeno enoto, kot je Ljubljana. Ne bi vztrajal pri tem pred- 
logu, če bi bila Ljubljana milijonsko mesto. Ker pa je Ljubljana zaključena 
gospodarska enota, bi morala glede vsaj teh vprašanj, kot so investicije v zdrav- 
stvu, najti skupen jezik in skupne pozicije, da ne bi investirali nespametno in 
odvisno od iniciative posameznih činiteljev, da ne rečem celo od posameznikov. 



5. seja 199 

V skladu s tem sem se želel dotakniti vprašanja, ki ga je že nakazal 
sekretar za zdravstvo, to je tako imenovanih integracijskih gibanj v zdravstvu. 

Zanimivo je, da je ena od oblik integracije tudi združevanje sredstev za 
investicije v zdravstvu. 

Druga oblika integracijskega gibanja, je ustanovitev skupnosti zdravstvenih 
zavodov. Mislim, da preveč ozko pojmujemo pojem integracije, da pojmujemo 
integracijo' samo tedaj, ko gre za pravno ali fizično združitev nekih zavodov 
in institucij. Menim, da bi morali1 integracijska gibanja pojmovati v širšem 
smislu, se pravi tako široko, da bi se denimo zdravstveni zavodi, ki so se zdru- 
žili v skupnost zdravstvenih zavodov, glede določenih vprašanj redno konsul- 
tirali in redno izmenjavali mnenja in podobno. 

Mislim, da so naše strokovne in upravne službe kar malce prehitro dvig- 
nile roke in prepustile celotno problematiko samoupravnim organom znotraj teh 
institucij. Še pred tremi leti smo diktirali, denimo plačno politiko v teh insti- 
tucijah, sedaj pa smQ kar naenkrat dvignili roke in ne dajemo ne sugestij in ne 
iniciative, kako naj bi se te zdravstvene ali podobne institucije povezovale, da 
bi se dogovorile vsaj glede osnovnih načel v politiki nagrajevanja. Kot vemo, 
se zdaj pripravljajo statuti. Če bi pogledali neko zdravstveno ali njej podobno 
institucijo, bi lahko ugotovili, da smo porabili veliko časa samo za iskanje 
oblik za sestavo statutov. Menim, da bi bila zelo uspešna oblika sodelovanja 
med zdravstvenimi zavodi, če bi že vsaj skupaj razpravljali o osnovnih do- 
ločilih in si izmenjali mnenja o vseh drugih vprašanjih. Sedaj pa je stanje 
takšno, da samo ugibamo, kaj imajo eni in kaj drugi, oziroma si posojamo osnut- 
ke statutov, pravilnike itd. Skratka tu ni prišlo do neke organizirane izmenjave 
izkušenj in mnenj. Zato menim, da bi morali pojmovati ta integracijska gibanja 
tako, da bi organizirali takšne oblike dela, ki bi koristile splošnemu delu posa- 
meznih zavodov in institucij. Mislim, da s tem ne bi bilo v ničemer kršeno samo- 
upravljanje v zavodih. Nasprotno trdim, da bi si lahko zavodi, ki trpe na po- 
manjkanju pravnih, finančnih in ekonomskih kadrov, brez večjih težav izme- 
njali vsaj uspehe, ki so jih dosegli posamezni zdravstveni zavodi na določenem 
področju. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima poslanec Stane Ocvirk. 

Stane Ocvirk: Svoj prispevek k razpravi želim navezati na poročilo 
Republiškega sekretariata za delo, predvsem na tisti del, ki govori o dejavnosti 
inšpekcije dela. V tej zvezi bi spregovoril tudi o nekaterih problemih varnosti 
pri delu. 

V zadnjih letih imamo v Sloveniji na leto nad 52 000 nezgod in poškodb 
pri delu. Od tega je vsako leto 3000 novih invalidov dela in približno 80 smrtnih 
poškodb. Če računamo, da je zadnje leto število zaposlenih približno 500 000, 
potem je pogostnost nezgod nekaj nad 10 %>. Zaradi nesreč pri delu smo leta 
1962 izgubili nad 910 000 delovnih dni tako, da je imela vsaka poškodba za 
posledico izostanek z dela kar 18 dni. To pomeni, da ni v povprečju zaradi 
poškodb pri delu delalo 3000 delavcev skozi vse leto. Povprečna izguba znaša 
v zadnjih letih zaradi poškodb pri delu približno 18 milijard na leto. Število 
nezgod v zadnjih letih le neznatno pada. Tako smo imeli to znižanje — izraženo 
v procentih na število zaposlenih — 1959. leta 11,26 %, 1960. leta 11,09%, 1961. 
leta 11,05%, 1962. leta 10,41% in 1963. leta 10 27%. Torej v 5 letih znižanje le 
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za 1'%. Prejšnja leta je število nezgod padalo hitreje. Zdi se, kot da smo pri 
zniževanju števila nezgod naleteli zadnja leta na zapreko, preko katere ne mo- 
remo. Zato bo treba uvesti v prihodnje v gospodarstvu učinkovitejše ukrepe 
in več sistematičnega dela za izboljšanje delovne varnosti, če nočemo, da bi 
še nadalje nosili to breme v takem obsegu, kot do sedaj. To bremeni naše 
gospodarstvo in družbo kot celoto, tako s humanitarnega, kot tudi z ekonom- 
skega gledišča. Vzrokov za takšno stanje je nedvomno precej in so tudi raz- 
lični. Stopnja varstva pri delu in s tem število poškodb je odvisno od stopnje 
mehanizacije, stopnje organizacije dela, razvitosti čuta odgovornosti, od stro- 
kovnega kadra, od razumevanja organov samoupravljanja, od spoznavanja pro- 
blematike tega področja s strani strokovnega kadra, od učinkovitosti kontrole 
inšpekcijskih organov, od stanja in razvitosti služb HTZ, od varstvene vzgoje 
in še od vrste drugih činitelj ev. 

Na kratko bi omenil samo nekatere izmed navedenih vzrokov. 
Stanje in organizacija služb higiensko tehničnega varstva v podjetjih je 

spričo prej navedenih dejstev nezadovoljiva. Razmeroma malo je takšnih pod- 
jetij, kjer je ta strokovna služba že dobila svoje mesto in deluje zadovoljivo. 
Nekatera podjetja so to službo ustanovila zgolj zaradi formalne zadostitve za- 
konskim predpisom. Ponekod te službe sploh nimajo, čeprav bi jo morali imeti. 
Težave so tudi s kadri. Dogaja se, da so v teh službah ljudje, ki jih podjetja 
niso mogla zaposliti nikjer drugje. Zato sta tudi strokovnost službe in njeno 
delo na razmeroma nizki stopnji. Potrebe po kadru, ki naj bi poklicno delal 
na področju varstva pri delu, so velike. Glede na število zaposlenih, ki jih je 
bilo lani nad 490 000 in, če računamo na 500 zaposlenih enega varnostnega 
tehnika oziroma inženirja, bi potrebovali teh tehnikov oziroma inženirjev pri- 
bližno 1000. Glede na število gospodarskih organizacij, imamo teh v Sloveniji 
po velikosti s 100 do 500 zaposlenimi 890 in z nad , 500 zaposlenimi 149. In če 
računamo, da bi morale imeti organizacije z več kot 200 delavcev organizirano 
službo higiensko tehničnega varstva, je po oceni velikosti in značaju takih orga- 
nizacij nad 500, ki bi morale imeti varnostnega tehnika oziroma inženirja. 
Večje organizacije pa tudi več. 

Poročilo Republiškega sekretariata za delo navaja stanje v službah in- 
špekcij dela v občinah. V zvezi s strokovnostjo inšpektorjev pravi poročilo, da 
ima od 52 občinskih inšpektorjev dela le 30 ustrezno srednjo strokovno iz- 
obrazbo in le priznano višjo izobrazbo. Dosedaj so se izobraževali kadri za 
področje varstva pri delu le na raznih seminarjih, tečajih in podobno. Dose- 
danji varnostni tehniki so le samouki o poznavanju problematike varstva pri 
delu. Nekateri imajo določeno strokovno predizobrazbo svoje stroke, večinoma 
pa so prišli iz neustreznih služb. Lani je bila verificirana kot oddelek višje 
kadrovske šole višja tehniška varnostna šola. Ta šola izobražuje poklicne var- 
nostne inženirje, ki jih bodo rabile delovne organizacije, projektantske orga- 
nizacije, inštituti, strokovne šole vseh stopenj in inšpekcije dela. V šoli je sedaj 
samo 72 slušateljev, od tega v prvem letniku 26, v drugem 27 in 19 absolventov. 
Med njimi sta le dva inšpektorja dela, in sicer iz občin Tolmin in Krško. Glede 
na strokovnost kadrov, ki zdaj dela na področju varstva pri delu in za izbolj- 
šanje dela služb higiensko-tehničnega varstva menim, da bi bilo prav, če bi 
Republiški sekretariat za delo priporočil organizacijam, da šolajo kadre na 
navedeni šoli. Republiški sekretariat za delo naj bi tudi zahteval, da lahko vo- 
dijo službo higiensko-tehničnega varstva v podjetjih le ustrezno usposobljeni 
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kadri. Občinskim skupščinam naj bi sekretariat priporočil šolanje inšpektorjev 
dela, ki imajo ustrezno preizobrazbo za višjo šolo. Pri tem bi bilo potrebno 
proučiti možnost šolanja teh kadrov tudi za revnejše občine, ki ne zmorejo 
stroškov šolanja. 

Poročilo Republiškega sekretariata za delo navaja tudi ugotovitev repu- 
bliške inšpekcije dela, da je znanje o higiensko-tehničnem varstvu pri stro- 
kovno-tehničnem kadru v delovnih organizacijah pomanjkljivo in da so temu 
vzrok pomanjkljivi učni programi na strokovnih šolah vseh stopenj. Podprl bi 
predlog iz poročila, da se na strokovnih šolah varnost pri delu obravnava kot 
poseben predmet. Redke so tiste šole, ki so to že izvedle. Tako se dogaja, da 
prihajajo v delovne organizacije tehnični kadri brez ali z zelo pomanjkljivim 
znanjem o varstvu pri delu. Tem kadrom niso zaupani samo stroji in naprave, 
marveč tudi ljudje. Marsikdaj se je že zgodilo, da je tehnični strokovnjak, 
potem ko se je huje poškodoval njegov delavec, šele na sodišču spoznal in se 
zavedel, da je tudi on odgovoren za varnost pri delu. Mislim, da bo treba 
reševati vprašanje vnašanja predmeta varnosti pri delu v programe stro- 
kovnih šol enotno in sistematično. Kadrom, ki so že v proizvodnji, je potrebno 
zagotoviti dopolnilno izobraževanje s področja varstva pri delu. Gospodarske 
organizacije bodo morale kontrolirati znanje tehničnega kadra o varstvu 
pri delu. V rudarstvu, na železnici in v elektrostroki je to urejeno s predpisi 
in se že izvaja. Nekatere gospodarske organizacije drugih strok so že tudi 
pričele preizkušati znanje svojega tehničnega kadra o higiensko-tehničnem 
varstvu. Tako so npr. izvedli pred nedavnim v Litostroju takšen preizkus. 
Delavski svet je ob tem sklenil, da nihče ne more zasedati odgovornega delov- 
nega mesta in voditi ljudi, če ni pokazal zadovoljivega znanja iz higiensko-teh- 
ničnega varstva. Menim, da je potrebno proučiti to vprašanje tudi v republi- 
škem merilu za tiste stroke, ki tega še ne delajo. To naj bi storili v obliki 
predpisa ali priporočila. 

Na koncu bi rad poudaril še to, da imamo tudi v izboljševanju varstva 
pri delu in delovnih pogojev ter s tem v zvezi v znižanju števila nezgod in 
poklicnih obolenj še precej skritih ali očitnih rezerv. Te rezerve naj omogočijo 
višjo delovno storilnost, ki je zdaj — ko ponekod že uvajamo skrajšani delovni 
čas — še toliko bolj nujna in potrebna. 

Predsednik: dr. Ruža Šegedin: Lista prijavljenih govornikov je iz- 
črpana. Zeli še kdo sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem 
bi zaključila razpravo o problematiki zdravstva in socialnega varstva v 1963. 
letu. Vendar mislim, da je prav, da na osnovi poročil in razprave, ki je pred- 
vsem zajemala problematiko s področja socialnega varstva, podčrtamo neka- 
tera vprašanja, ki zahtevajo nadaljnje proučevanje. Podčrtati moramo tudi 
nekatere predloge, ki so bili dani v razpravi, oziroma jih zajemajo poročila. 

Nedvomno je osnovni poudarek, ki je bil dan, ta, da je učinkovitejše in 
hitrejše urejanje problemov zdravstvenega posebno še socialnega varstva mo- 
goče samo takrat, če se opravijo pozitivni premiki v delitvi narodnega dohodka 
v korist osebnega in družbenega standarda, kar je tudi nujen pogoj za naš 
hitrejši gospodarski razvoj. 

Prav tako je bilo posebej poudarjeno uvajanje sistema delitve dohodka in 
osebnega dohodka v zdravstvenih zavodih. To uvajanje je še bolj težavno in 
bolj problematično v socialnih zavodih. Pri tem moramo poudariti ne samo še 
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nerešeno vprašanje načina formiranja dohodka, ki sloni danes tako v zdrav- 
stvenih kot socialnih zavodih predvsem na pavšalnem sistemu, marveč bi bilo 
potrebno hitreje preusmeriti sedanji sistem v formiranje dohodka po storitvah. 
Le tako bomo namreč lahko razvijali nadaljnjo notranjo delitev dohodka, pred- 
vsem delitev v posameznih delovnih enotah večjih zavodov in pravilneje raz- 
vijali nagrajevanje po delu' posameznih delavcev v delovnih organizacijah. 

Prav tako je bilo poudarjeno, da je treba odločneje začeti reševati finan- 
ciranje preventivne dejavnosti. To ne velja samo za zdravstveno, temveč tudi 
za socialno preventivo, ki jo moramo smatrati kot osnovo za učinkovitejše 
zdravstveno in socialno varstvo. 

Posebej je bilo poudarjeno še vprašanje neugodnega razmerja v notranji 
delitvi dohodka zavodov na sklade in, da se vedno ostreje postavlja vprašanje 
skladov za razširjeno reprodukcijo v zdravstvu. Rešitev tega vprašanja bi bilo 
treba omogočiti z določenimi instrumenti. 

Razvoj sistema delitve dohodka v zavodih zahteva tudi nadaljnje po- 
glabljanje in razvijanje samoupravljanja v teh zavodih, predvsem pa razširitev 
samoupravnih pravic posameznih delovnih enot v obstoječih zavodih, kar velja 
zlasti za večje, v prvi vrsti za hospitalne zavode, ki imajo več delovnih enot. 
Prav tako menim, da je treba nujno podčrtati tudi vprašanje izdelave ustreznih 
pokazateljev, ki naj bi omogočili boljše ocenjevanje uspešnosti dela posamez- 
nega zavoda in tudi posameznega delavca v tistem zavodu. 

Razprava je še posebej podčrtala vprašanje investicijske politike. Mislim, 
da bo treba v zdravstvu in socialnem varstvu prav to vprašanje zaostriti ob se- 
stavi sedemletnega plana razvoja zdravstva in socialnega varstva. Znano je 
namreč, da še obstajajo težnje po nesmotrnem koriščenju že tako skromnih inve- 
sticijskih sredstev. V zadnjem času se to vprašanje vedno bolj zaostruje ne samo 
v večjih teritorialnih območjih, marveč že celo v posameznih komunah. 

Prav tako je bilo na področju zdravstva in socialnega varstva poudarjeno 
vprašanje kadrov. Menim, da je ob tem predvsem pomembno podčrtati pomanj- 
kanje finančno-upravnega kadra tako v zdravstvenih kot v socialnih zavodih. 
Temu vprašanju namreč niso posvečali doslej zdravstveni in drugi zavodi nobene 
oziroma zelo majhno pozornost. Prav zaradi tega so bili v večji meri ali povsem 
angažirani za to delo' zdravstveni delavci. To je imelo za posledico, da so često- 
krat zanemarjali svoje strokovno delo, in da je marsikje prišlo celo do pojavov 
manjše skrbi za bolnika oziroma občana, ki je iskal zdravstveno pomoč v 
zdravstvenih zavodih. Menim, da bi morali še posebej podčrtati, da je skrb teh 
zavodov prav za ta kader, bodisi s štipendiranjem bodisi z dajanjem možnosti 
že obstoječemu kadru za njegovo strokovno izpopolnjevanje, ena izmed zelo 
važnih kadrovskih nalog zdravstvenih in socialnih zavodov. 

Na področju socialnega varstva je bil predvsem poudarjen akuten problem 
financiranja dejavnosti socialnega varstva in tudi investiranja v potrebne so- 
cialne zavode. Zato mislim, da je treba prav za to področje nujno najti možnost 
ostvaritve sistema financiranja te dejavnosti na osnovi delitve dohodka v okviru 
družbeno-političnih skupnosti. Dosedanji sistem financiranja zgolj iz proračun- 
skih sredstev komun namreč ne krije niti najnujnejše potrebe reševanja že 
obstoječe socialne problematike. Zato je toliko manj možno, da bi se ta dejavnost 
razširila na nujno široko preventivno dejavnost, ki je prav zaradi mnogih nere- 
šenih vprašanj in pojmovanj v socialnem varstvu še mnogo bolj šibka od pre- 
ventive v zdravstveni dejavnosti. 
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Dani so bili tudi predlogi — mislim, da bi jih bilo treba upoštevati in pro- 
učiti njihovo možnost — za financiranje socialnega varstva na področju varstva 
otrok. Proučiti bi bilo treba možnost koriščenja virov iz kreditnega sistema in 
predvsem pregledati možnost financiranja iz sklada socialnega zavarovanja za 
otroške dodatke tako kot je bilo poudarjeno v razpravi in v poročilih. 

Pri varstvu odraslih je predvsem neurejeno varstvo starostnikov. Menim, 
da je prav ta neurejdnost eden od razlogov, da je postavil tudi naš zbor to 
vprašanje kot poseben problem. 2e v kratkem bomo razpravljali prav o proble- 
matiki varstva starostnikov. Prav bi bilo, da bi tedaj dali konkretnejše predloge, 
ki naj bi pospešili urejanje socialnega in zdravstvenega varstva starih ljudi. 

Več govornikov je poudarilo in dalo tudi konkretne predloge glede varstva 
posebnih kategorij oseb. Tu je bil predvsem poudarjen problem alkoholizma 
in alkoholikov, predvsem alkoholikov-storilcev kaznivih dejanj kot tudi kro- 
ničnih alkoholikov-povratnikov. Menim, da je prav, da podčrtamo nujnost usta- 
navljanja ustreznih zavodov, ki jih danes v Sloveniji, predvsem za zdravljenje 
in čuvanje storilcev kaznivih dejanj alkoholikov sploh nimamo. Zavodi za zdrav- 
ljenje alkoholikov so v naši republiki maloštevilni in so njihove kapacitete 
zelo minimalne. To je nedvomno eden izmed vprašanj, ki jih bo treba v okviru 
prihodnjega 7-letnega razvoja upoštevati še posebej. 

Glede zavodov za zaposlovanje sta bila dana predvsem v razpravi oziroma 
. v uvodni obrazložitvi republiškega sekretarja za delo dva predloga, ki bi ju bilo 
treba posebej podčrtati na današnji seji. Bilo bi potrebno namreč podrobneje 
proučiti vprašanje njihove teritorialne razmestitve, notranje organizacije in 
njihovo financiranje. Predvsem bi bilo treba ob tem financiranju proučiti mož- 
nost, da bi določala prispevek za zavode za zaposlovanje zveza z gornjo najvišjo 
mejo, medtem ko naj bi republike konkretno določale ta prispevek. 

S področja socialnega zavarovanja je potrebno predvsem podčrtati tudi 
pomanjkljivost, ki se pojavlja v zadnjih dveh letih in tudi v letošnjem letu. To 
je nepravočasno sprejemanje in urejanje določenih instrumentov financiranja 
socialnega zavarovanja. Zaradi zakasnitve ne poznajo delovne organizacije že v 
začetku leta novih pogojev, ki jih prinašajo določeni republiški predpisi. 

Prav tako je bilo govora o nujnosti zagotovitve začasne ureditve pokojnin 
tistim upokojencem, ki so bili upokojeni pred letom 1958, ker kaže, da letos 
še ne bomo sprejeli novega pokojninskega sistema oziroma zakona. 

Ob koncu je treba podčrtati nujnost spremembe zakona o zdravstvenem 
zavarovanju kmetijskih proizvajalcev, ki danes kaže nemogočo situacijo tako 
glede financiranja kot tudi glede koriščenja pravic, ki jih imajo kmetijski zava- 
rovanci po sedanjem zakonu o kmetijskem zavarovanju. Treba bi bilo čimprej 
uskladiti te predpise z ustavo in sprejeti tudi določene bistvene spremembe in 
dopolnitve obstoječega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih pro- 
izvajalcev. 

To so bila nekatera važnejša vprašanja, ki jih je ugotovila razprava in ki so 
jih nakazala tudi poročila. Prav je, da smo jih podčrtali še posebej. 

S tem bi bila ta točka dnevnega reda izčrpana in prehajamo na 4. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo predloga o ustanovitvi začasnih 
odborov. 

Prosim predsednika odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
dr. Adolfa Drolca, da obrazloži predlog za ustanovitev začasnih odborov. (Pred- 
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sednik odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, poslanec 
dr. A d o 1 f D r o 1 c , prebere odborovo poročilo. ■— Glej priloge.) 

Slišali ste poročilo o predlogu z ustanovitev začasnih odborov in o njihovi 
sestavi. Ima kdo pripombe k temu poročilu, oziroma k sestavi začasnih odborov? 
(Ne javi se nihče.) Zeli morda kdo kakšno spremembo glede sestave teh dveh 
začasnih odborov? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem dajem na glasovanje predlog 
o ustanovitvi in sestavi začasnih odborov. Predlog se glasi: (Prebere predlog 
sklepa. — Glej priloge.) Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel sklep o ustanovitvi obeh 
začasnih odborov. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 5. sejo Socialno-zdrav- 
stvenega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.20.) 
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8. seja 

(24. marca 1964) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovariši in tovarišice poslanci! Priče- 
njam 8. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci Mileva Veren, inž. Marjan Tepina in 
Vlado Čeme. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujeta predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
Vladimir Kadunec, član Izvršnega sveta in predsednik odbora za notranjo poli- 
tiko ter dr. Branko Premrou, republiški sekretar za zakonodajo in organizacijo. 

Seji zbora prisostvujejo kot gostje tovariši: dr. Marijan Brecelj, podpred- 
sednik Skupščine SR Slovenije, Ludvik Gabrovšek, član Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, France Kutin, republiški sekretar za pravosodno upravo, 
dr. Makso Snuderl, predsednik sveta Odvetniške zbornice Slovenije in rektor 
Univerze v Ljubljani, dr. Josip Globevnik, predsednik zakonodajno-pravne ko- 
misije Skupščine, Lojze Piškur, predsednik Vrhovnega sodišča SR Slovenije, 
Bojan Skrk, javni tožilec SR Slovenije, Fedor Košir, javni pravobranilec SR Slo- 
venije, Jože Pavličič, sodnik Ustavnega sodišča SR Slovenije, Jože Pernuš, 
predsednik Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenije, dr. Zivko Zobec, pred- 
sednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, Savo Sifrer, predsednik Odvetniške zbor- 
nice Slovenije, Peter Kobe, prodekan Pravne fakultete v Ljubljani, Nace 
Majcen, tajnik republiške gospodarske zbornice, Rihard Knez, načelnik urada 
za prošnje in pritožbe Izvršnega sveta, Joško Štrukelj, predsednik občinske 
skupščine Nova gorica, dr. Gojmir Jelene, svetovalec Republiškega sekretariata 
za pravosodno upravo in drugi. Vsem se zahvaljujem, da so se odzvali vabilu 
in jih vabim k razpravi. 

Za današnjo sejo zbora predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 7. seje Organizacij sko-političnega zbora; 
2. razprava o problematiki služb pravne pomoči; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o mestih, ki so razdeljena 

na občine. 
S tem predlogom razširjam predlog dnevnega reda, ki vam je bil poslan 

s sklicem. 



Organizacijsko-politični zbor 

Na današnji seji naj bi obravnavali predlog zakona o mestih, ki so razde- 
ljena na občine. Ze na 6. seji našega zbora je bila v razpravi o tezah za zakon 
o mestih, ki so razdeljena na občine, poudarjena potreba po hitrem sprejetju 
tega zakona. 

Ali ima morda kdo kakšen drugačen predlog? (Nihče.) Ali ima morda kdo 
kak spreminjevalni ali dopolnilni predlog dnevnega reda? (Nihče.) Ker ni no- 
benih drugih predlogov, smatram, da se s spremenjenim predlogom strinjate 
in da je predlagani dnevni red sprejet. 

Navzoče prosim, da se kot običajno prijavijo k razpravi z listkom ali pa 
kasneje ustno. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 7. seje našega 
zbora ste prejeli skupaj z gradivom za to sejo. Ali ima morda kdo kakšno pri- 
pombo na zapisnik? (Ne.) Želi kdo predlagati kakšne spremembe ali dopolnitve 
k zapisniku? (Ne.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda na razpravo o problematiki 
služb pravne pomoči. 

Na eni naših sej, ko smo razpravljali o odnosu občan-uprava, smo ugotovili 
nezadovoljivo stanje na področju pravne pomoči. 2e takrat smo ugotovili, da 
je potrebna posebna seja našega zbora, na kateri bi o tej problematiki razprav- 
ljali. Ustanovili smo začasni odbor, ki se je lotil proučevanja pravne pomoči, 
obenem pa smo se dogovorili z odborom Izvršnega sveta za notranjo politiko, 
da nam posreduje poročilo o tej problematiki. 

Naše izhodišče je predvsem potreba občana po pravni pomoči. Menimo, da 
je pravna pomoč občanu potrebna, podobno kot zdravstveno varstvo, zato 
mora biti občanu dosegljiva, kvalitetna in tudi poceni. 

V dosedanjih razpravah in na terenu smo ugotovili, da je stanje pravzaprav 
še slabše, kot pa je opisano v poročilu. Ugotovilo se je, da nespoštovanje zako- 
nitosti in zanemarjanje pravne sigurnosti občana vodi tudi k pomanjkanju 
nerazumevanja za organizacijo in razvoj pravne pomoči in odvetništva. Od tod 
ugotovitev, da odvetništvo v glavnem životari in da je več nerešenih problemov 
materialnega in pravnega značaja, ki ovirajo, da bi se odvetništvo v organiza- 
cijskih oblikah hitreje prilagajalo potrebam občanov in delovnih organizacij. 

Nadalje je ugotovljeno, da je število ljudi, ki dajejo pravno pomoč, izredno 
majhno; da imamo cela območja v Sloveniji, kjer občanu ni mogoče dobiti 
pravne pomoči ali pa dobi le minimalno pravno pomoč; da so sodišča preobre- 
menjena z dajanjem pravne pomoči, saj je samo v lanskem letu v ta namen 
obiskalo sodišča okrog 100 000 občanov. Nadalje ugotavljamo, da primanjkuje 
pravne pomoči zlasti na področjih delovnih razmerij, socialnega zavarovanja, 
stanovanjskih vprašanj in podobno, kjer ima občan velike težave, da pride do 
kvalificirane pravne pomoči. Zaradi tega so občani prisiljeni, da se množično 
obračajo v svojih zadevah na razne komisije, urade, forume družbeno-političnih 
organizacij, skupščine, predsednika republike itd. 

Iz dosedanjih razprav izhaja, da je vprašanje pravne pomoči pereče in tudi, 
vsaj za nas laike, zelo zamotano. Poleg tega sodi pravno urejanje tega področja 
v precejšnjem obsegu v zvezno pristojnost. Razprava o urejanju teh vprašanj 
postaja vedno bolj živahna ne samo v Sloveniji, temveč tudi v drugih repu- 
blikah, ker smo pred uskladitvijo zakonov s tega področja z ustavo. Zato je naša 
naloga, da to problematiko vsestransko osvetlimo in damo svoj delež k smotr- 
nemu urejanju tega, za občana tako važnega vprašanja. 
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Republiški sekretariat za pravosodno upravo je predložil pismeno poročilo 
o problematiki služb pravne pomoči, katerega ste prejeli. K tej točki dnevnega 
reda je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenoval za svojega predstavnika 
Vladimira Kadunca, člana Izvršnega sveta. Prosim ga, da zboru sporoči mnenje 
Izvršnega sveta o problematiki služb pravne pomoči. 

Vladimir Kadunec: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike Slovenije je v preteklem in letošnjem letu 
posvetil mnogo pozornosti in skrbi vprašanju organizacije služb pravne pomoči 
v naši republiki. V tako aktivnost in pozornost sta nas prisiljevali v glavnem 
dve ugotovitvi: 

1. vse analize, informacije in ugotovitve dejanskega stanja službe pravne 
pomoči v Sloveniji so pokazale, da je služba pravne pomoči slaba in pomanj- 
kljiva, da se nahaja celo v stalnem upadanju in da ne zagotavlja realizacije 
osnovnih potreb občana po hitri, kvalitetni in ceneni pravni pomoči; in 

2. da sedanja zakonodajna ureditev te materije, to je zakon o odvetništvu 
in zakon o javnem pravobranilstvu, ne ustrezata več doseženi stopnji družbenega 
razvoja in ju je potrebno uskladiti z ustavnimi načeli. 

Pri reševanju problematike služb pravne pomoči smo izhajali iz dveh 
osnovnih načel: 

a) da je nujno zagotoviti občanom tako službo pravne pomoči, ki naj bi bila 
čim hitrejša, cenena in kvalitetna; ter 

b) da je samostojnost in neodvisnost odvetniku zagotovljena tako v druž- 
benih oblikah organizacije« odvetništva na načelih samoupravljanja, kot v 
zasebnem odvetništvu. 

Na osnovi teh načelnih stališč smo izhajali iz dejanskega stanja na terenu, 
in sicer predvsem: 

Vse ugotovitve so pokazale težak položaj in pomanjkljivo organizacijo služb 
pravne pomoči na terenu z močno tendenco nadaljnjega upadanja. Samo dejstvo, 
da je v republiki le 148 odvetnikov, brez novega pritoka mladih kadrov; da v 
11 občinah ni niti odvetnikov niti drugih oblik pravne pomoči; nujno opozarja 
na to, da v resnici niso dane občanom možnosti vsestranske hitre, kvalitetne 
in cenene pravne pomoči. 

Nujna je specializacija službe pravne pomoči oziroma odvetnikov glede na 
izredno raznolikost naše pravne problematike, ki je posameznik ne more v celoti 
obvladati in ne more na vseh pravnih področjih nuditi učinkovito pravno pomoč. 
Odvetniki so večinoma prav zaradi tega usmerjeni v pridobitno področje pravne 
pomoči, na primer v premoženjsko pravne spore, medtem ko področja delovnih 
razmerij, socialnega zavarovanja, invalidsko-pokojninske zadeve, stanovanjske 
zadeve itd., v katerih je občan predvsem zainteresiran, ostaja zelo slabo zasto- 
pano ali pa pravna pomoč za ta področja sploh ni zagotovljena. 

Nezadovoljevanje osnovnih potreb občana po pravni pomoči ilustrira po- 
datek, da je 84 %> obstoječih odvetnikov zasebnikov in da jih je le 16% v 
družbenih organizacijskih oblikah pralne pomoči. Pri prej omenjeni usmerje- 
nosti odvetnikov predvsem na pridobitna področja pravne pomoči je popol- 
noma razumljivo kritično stanje kvalitetne in hitre pravne pomoči na področju 
delovnih razmerij, socialnega zavarovanja, invalidsko-pokojninskih zadev, sta- 
novanjskih zadev in drugih. 
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Na osnovi takšnega stvarnega stanja in ugotovljenih potreb je predvsem 
zato, da bi zagotovil občanu hitro, kvalitetno in ceneno pravno pomoč, Izvršni 
svet oblikoval tudi svoja stališča. Po teh stališčih naj bo nosilec sistema pravne 
pomoči neodvisno in samostojno odvetništvo, organizirano kot javna družbena 
služba, bodisi v odvetniški pisarni kot delovni organizaciji ali delovni skupnosti, 
bodisi v zasebni odvetniški pisarni. Torej ne more biti nobenega govora o 
likvidaciji osebnega odvetništva, katerega lahko opravlja odvetnik — posa- 
mezni ali pa združen z drugimi v zasebni odvetniški pisarni. Nasprotno, glede 
na dejansko stanje služb pravne pomoči je treba nuditi vso pomoč tudi zaseb- 
nemu odvetniku v pogledu obdavčenja, taks, politike tarif itd. 

Ker pa se zasebni odvetnik prvenstveno in v glavnem usmerja na nuđenje 
pravne pomoči na tako imenovanem pridobitnem področju, občan pa čuti izredno 
potrebo po pravni pomoči na področju socialnega zavarovanja, delovnih raz- 
merjih, stanovanjskih, invalidsko-pokojninskih zadev in podobnih, se mora 
družba maksimalno angažirati pri ustanavljanju takih služb pravne pomoči, ki 
bodo občanu zagotovile vse tiste pravne pravice in možnosti, ki mu jih naša 
ustava daje. Kot trenutno najbolj primerna oblika take službe pravne pomoči 
so se pokazale družbene odvetniške pisarne, ki delujejo kot zavodi, organizirani 
po načelih družbenega samoupravljanja. Te odvetniške pisarne v svoji orga- 
nizaciji, notranjih odnosih in vsebini dela, na eni strani popolnoma ohranjajo 
samostojnost in neodvisnost odvetnika, na drugi strani pa omogočajo prej 
obrazloženo nujno specializacijo. 

Delovne in druge samoupravne organizacije, družbene organizacije in 
skupine občanov ter odvetniki naj ustanavljajo odvetniške pisarne kot delovne 
organizacije in delovne skupnosti z zagotavljanjem osnovnih in obratnih sred- 
stev. Družbeno politične skupnosti, predvsem pa občinske in okrajne skupščine, 
naj bi bile še posebej zavezane, da zagotove občanom z ustanavljanjem odvet- 
niških pisarn kot delovnih organizacij, pravno pomoč na tistih pravnih pod- 
ročjih, ki so za občane posebno pomembna. Prav rad bi zelo močno in posebej 
poudaril, naj se s pravilno politiko štipendiranja študentov prava omogoča na- 
daljnje kadrovsko izpopolnjevanje takih družbenih pisarn; s pravilno politiko 
predpisovanja družbenih dajatev, tarif, socialnega zavarovanaja itd., pa naj 
stimulirajo obstoj in širjenje mreže takih družbenih pisarn. Dosedanje pomanj- 
kljivosti v tem pogledu je treba nujno in čimprej odpraviti. 

Položaj na področju služb pravne pomoči in stališča o tem, kaj je potrebno 
storiti, podrobno vsebuje gradivo, ki ste ga za današnjo razpravo prejeli, zato 
tega ne bom še posebej ponavljal. Omenil bi samo še dve, tri stvari. 

Prvič: glede na nekatere nejasnosti v dosedanjih razpravah, pojasnjujem, da 
s prej opisanim sistemom pravne pomoči ne smemo mešati pravne službe, ki 
naj obstoja in naj se kvalitetno in kvantitetno razvija tako pri družbeno-poli- 
tičnih skupnostih, oziroma okrajnih in občinskih skupščinah, kakor tudi pri 
družbenih in delovnih organizacijah. Čimbolj še in širše bo organizirana ta 
pravna služba, toliko bolj bo zakonito delovanje organov družbeno-politične 
skupnosti in delovnih organizacij in tem manj bo obremenjena služba pravne 
pomoči. 

Drugič: zaradi ugotovljenih vrzeli in pomanjkljivosti na področju pravne 
pomoči dajejo sodišča splošne pristojnosti občanom v veliki meri pravno pomoč; 
želeti pa je, da bi vso pravno pomoč, ki jo danes fakultativno opravljajo 
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sodišča, prevzele odvetniške pisarne, razen v onih primerih, kadar zakon izredno 
določa sodno sodelovanje pri pravni pomoči. 

Glede na prej opisano slabo stanje na področju organizacije služb pravne 
pomoči pa je nuđenje pravne pomoči s strani sodišč še potrebno, dokler se opi- 
sano stanje bistveno ne izboljša. 

Tretjič: v zvezi z zgoraj obravnavanimi načeli usklajevanja sistema pravne 
pomoči je tudi nujno proučiti vlogo, položaj in vsebino dela javnega pravo- 
branilstva. Spremembe, ki so nastale predvsem v pogledu upravljanja druž- 
benega premoženja in prenos mnogih prerogativ javnega pravobranilstva na 
druge institucije, postavlja vprašanje ali razširiti pristojnosti javnega pravo- 
branilstva v smeri služb pravne pomoči ter s tem ustvariti poseben inštitut 
državne advokature, torej proračunske ustanove; ali pa javno pravobranilstvo 
postopoma stopiti s prej opisanim sistemom pravne pomoči na temelju družbe- 
nega odvetništva z družbenim samoupravljanjem, oziroma z zasebnim odvet- 
ništvom. 

Glede na povedano in upoštevaje vso kompleksnost vprašanja ter specifično 
situacijo v republiki Sloveniji menimo, da bi bilo prav in potrebno zavzemati 
se, da se ob uskladitvi obstoječe zvezne zakonodaje uveljavijo le splošna načela 
za ureditev enotnega sistema službe pravne pomoči, da bi se tako republiški 
zakonodaji omogočilo ustrezno urejanje organizacije in delovanja te družbene 
službe. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije pro- 
sim poslance, da v razpravi in pri oblikovanju stališč o navedeni problematiki 
upoštevajo tudi pravkar obrazložena stališča. 

Predsednik Janez Hočevar: Začasni odbor za proučevanje vprašanj 
sodstva in pravne pomoči je ob proučevanju problematike služb pravne pomoči 
ugotavljal stanje v posameznih občinah. Odbor je predložil pismeno poročilo, 
ki vam je bilo že dostavljeno. Odbor je za svojega poročevalca določil pred- 
sednika odbora Maksa Klanška, katerega prosim, da da ustno obrazložitev. 

Maks Klanšek: Tovariši in tovarišice poslanci! Vprašanje, ki je na 
dnevnem redu današnje seje, je že med pripravami za sejo vzbudilo močan 
interes vseh zainteresiranih činitelj ev. 

Začasni odbor Organizacijsko-političnega zbora za proučevanje sodstva, 
pravne pomoči in odvetništva je skupaj z odborom za organizacijsko-politična 
vprašanja Republiškega zbora pripravil dve seji, na kateri so poleg poslancev 
sodelovali tudi predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Repu- 
bliškega sekretariata za pravosodno upravo, odvetniške zbornice, Socialistične 
zveze in sindikatov. Člani začasnega odbora Organizacijsko-političnega zbora pa 
tudi drugi poslanci so opravili obiske na terenu, kjer so v razgovorih z odvetniki 
in sodniki, predstavniki občinskih skupščin in Socialistične zveze, ugotavljali, 
kako se uresničujejo ustavna načela o pravni pomoči, ali dosedanja organizacija 
služb pravne pomoči ustreza, koliko se je občan poslužuje, prav tako pa so 
seveda ugotavljali potrebe na tem področju. Začasni odbor je na osnovi teh 
ugotovitev izdelal poročilo, ki ste ga prejeli. 

Ne mislim ponavljati ugotovitev in zaključkov, ki izhajajo iz poročila odbora 
in vseh informacij upravnih organov in drugih zainteresiranih činitelj ev. Zdi 
se mi pa potrebno, da se vendar na kratko dotaknem nekaterih vprašanj, ki 
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smo jih na odboru obravnavali in so bila ves čas v ospredju. Predvsem je 
potrebno ponovno ugotoviti, da so zaključki poslancev povsem skladni z ugoto- 
vitvami Republiškega sekretariata za pravosodno upravo. Morda bi bilo treba 
še poudariti, da so poslanci ugotovili, da je stanje pravzaprav še bolj kritično, 
kakor pa izhaja iz statističnih in drugih podatkov, ki jih vsebuje poročilo sekre- 
tariata za pravosodno upravo. 

Ob razpravljanju o novih oblikah služb pravne pomoči, ki se porajajo na 
terenu, smo se poslanci večkrat zadržali na vprašanju neodvisnosti in samo- 
stojnosti odvetnikov. Postavljalo se je vprašanje ali odvetnik z uveljavitvijo 
družbenega upravljanja, oziroma z vključitvijo v delovno organizacijo izgublja 
svojo samostojnost in neodvisnost. Ce obravnavamo vprašanje samostojnosti in 
neodvisnosti s stališča samoupravljanja, po mnenju odbora ne bi mogli govoriti, 
da odvetnik z uveljavitvijo samoupravljanja izgublja svojo samostojnost in 
neodvisnost. Nasprotno, prav uresničevanje načel samoupravljanja, ki jim je cilj 
osvobajanje človeka pri delu, nujno vodijo k večji neodvisnosti in samostoj- 
nosti. Seveda pa je treba gledati na princip neodvisnosti in samostojnosti le 
v strokovnem smislu, v odnosu do stranke, v zavzemanju stališč in uporabi 
sredstev; ne pa tako kot ga nekateri, po našem mnenju napačno, obravnavajo 
z gledišča organizacije poslovanja, organizacijskih oblik združevanja, notranje 
delitve dela itd. 

Končno, če problem rešujemo formalistično, ne gre pri odvetniku samo za 
neodvisnost nasproti organom oblasti, temveč najmanj v enaki meri tudi na- 
sproti lastni stranki, saj je slednja dostikrat bolj nevarna in se ob njej načelo 
neodvisnosti pogostokrat zamaje. 

Odbor meni, da so nove oblike v odvetništvu v našem družbenem sistemu 
dialektična nujnost in da je odveč debatirati o nekakšnih temeljnih in nespre- 
menljivih svetovnih načelih odvetništva. Znano je, da so odvetniki v vseh druž- 
benih sistemih vedno delovali v tistih organizacijskih oblikah, ki so ustrezale 
vsakokratni družbeni ureditvi in poskušali pri tem ohraniti relativno čim več 
neodvisnosti, imunitete itd., skladno s položajem, ki so ga v družbi zavzemali. 

Dejstvo je, da so odvetniki vedno po sili vsebine svojega poklica odigrali 
določeno avantgardno vlogo, saj je bila svobodomiselnost najznačilnejša lastnost 
njihovega delovanja, hkrati pa tista silnica, ki jih je v primerjavi js takratnim 
okorelim in na tradicijo vezanim sodnim aparatom postavljala v naprednejšo 
pozicijo. 

Danes je pa odvetništvo ravno zato v kritični situaciji, ker se je bati, da 
bo spričo tempa v razvoju gospodarstva in vse družbene ureditve, odvetnik — 
ki posluje v slabih, neuglednih prostorih, slabimi osnovimi sredstvi, ne pa v 
sodobno opremljeni pisarni tretiran kot zasebnik, ki opravlja privatno profesijo, 
ne pa kot družbeni delavec, ki opravlja važno družbeno funkcijo, ki ščfti zako- 
nitost nasproti družbenim deformacijam in birokratizmu — ostal izven doga- 
janja v družbi in ne bo postal sodoben odvetnik v socialistični družbi. Nujno je, 
da se odvetništvo organizira tako, kot so organizirane ostale družbene službe, 
da se osvobodi svojega sedanjega privatnega značaja, da se kadrovsko okrepi 
in da tako kot družbena služba lahko zagotavlja družbene potrebe ter opravlja 
svoje naloge, svojo nalogo in funkcijo v naši družbi. 

Nadaljnja ugotovitev začasnega odbora za proučevanje vprašanj šolstva, 
odvetništva in pravne pomoči ie, da je spričo splošnega družbenega političnega 
in gospodarskega razvoja ter množice pravnih norm, ki ta razvoj spremljajo, 
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nemogoče, da bi posamezni odvetnik v podrobnosti obvladal vse pravne panoge. 
Zato kvalitetno pravno pomoč lahko da v posebnih problemih le tisti,' ki se je 
specializiral v določeni panogi. Specializacija pa je možna le v večji odvetniški 
pisarni, kjer se sredstva lahko prelivajo iz rentabilnejših pravnih panog, na 
primer gospodarstva, v manj rentabilne, kot so že večkrat omenjene zadeve 
s področja socialnega zavarovanja, upravne zadeve, stanovanjske itd. 

Individualni odvetnik se spričo manjše stimulacije, pa četudi bi se odvet- 
niška tarifa v teh, za občana najbolj interesantnih področjih zvišala, ne bi 
mogel specializirati. V pisarnah, organiziranih kot /delovna organizacija ali de- 
lovna skupnost, pa je specializacija omogočena in potrebna, če naj se nudi 
visoko kvalitetna pravna pomoč. 

Izraženo je bilo mnenje, da je delo, ki ga v individualni pisarni opravlja 
odvetnik, gledano s stališča družbenih koristi, enakomerno in prav tako pred- 
stavlja družbeno funkcijo kot delo, ki ga .opravlja odvetnik, organiziran v de- 
lovni organizaciji. Zato menimo, da ni prav nobenega vzroka, da bi uvajanje 
novih oblik odvetništva razumeli kot zatiranje ali likvidacijo odvetnikov posa- 
meznikov. Nasprotno, družbene potrebe po visoko strokovni pravni pomoči so 
takšne, da je potrebno ustvariti pogoje za uspešno delovanje vseh oblik pravne 
pomoči, torej tudi odvetnika posameznika, brez katerega si je vsaj danes še 
težko zamišljati službo pravne pomoči, ki naj pokriva celotno pravno področje 
in teritorialno območje republike. 

Začasni odbor meni, da je potrebna skrb družbene skupnosti zato, da se 
zagotovi pravno pomoč tudi tistim občanom, ki ne zmorejo sredstev za plačilo 
pravnih storitev, a jim je pravna pomoč potrebna. Praksa zavodov za pravno 
pomoč je že nakazala nekaj možnih rešitev. Tem občanom ponekod družbeno 
politične skupnosti zagotavljajo pravno pomoč preko navedenih zavodov tako, 
da ali plačujejo posamezne storitve, ki so nujno potrebne za zavarovanje 
njihovih pravic, ali pa pavšalno dotirajo zavod za tako vrsto dejavnosti. Verjetno 
je, da bo to problematiko, treba še proučevati in najti ustrezne rešitve. 

Ko se zavzemamo za to, da se dosežejo spremembe glede družbenih dajatev 
in socialnega zavarovanja odvetnikov, je začasni odbor mnenja, da to pomeni za 
odvetnike zagotovitev v načelu enakega družbeno-ekonomskega položaja ter 
v osnovi enakih pravic in dolžnosti, kot jih imajo drugi delovni ljudje. 

Začasni odbor meni, da je odpravilne ureditve teh vprašanj v veliki meri 
odvisen nadaljnji razvoj te družbene službe. Prav tako se bo z uspešno rešitvijo 
teh vprašanj začelo deloma reševati tudi vprašanje pomlajevanja odvetniških 
kadrov, ki je sedaj kritično. 

Slabo stanje na področju zagotavljanja pravne pomoči občanom je že pred 
tem napotilo Ljudsko skupščino LR Slovenije, da je v posebnem aktu priporo- 
čila ljudskim odborom, da ustanavljajo službe pravne pomoči pri občinah v 
skladu s 4. členom zakona o odvetništvu. Ta pobuda je dala konkretne rezul- 
tate in pri velikem številu občinskih skupščin so te službe ustanovljene. Orga- 
nizirane so zelo različno. Iz poročila Republiškega sekretariata za pravosodno 
upravo, pa tudi iz poročila začasnega odbora, se vidi, da te službe, čeprav so 
izpopolnile praznino v pravni pomoči, ne zadovoljujejo v celoti. Predvsem gre 
za kadrovske probleme, pa tudi orientacija in vsebina delovanja ni bila jasna. 
Večkrat tudi ni bilo razumevanja s strani občinskih skupščin za probleme teh 
služb pravne pomoči in zato se niso razvijale. Začasni odbor je menil, da so 
vse te oblike v danih razmerah nujne in da bo potrebno s strani občinskih in 
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okrajnih skupščin mnogo več razumevanja in pomoči za njihovo uspešno delo. 
Te službe lahko zelo koristno dopolnjujejo odvetništvo kot osnovnega nosilca 
pravne pomoči. 

Morda je potrebno ob tem navesti težnje, da se delokrog služb pravne po- 
moči sprosti, se pravi, da se njihovo delovanje razširi tudi na zastopanje pred 
sodišči, kar pa obstoječa zakonodaja preprečuje. Ta težnja se utemeljuje z dej- 
stvom, da občani sicer ne dobijo popolne pravne pomoči in trditvijo, da je to 
ovira za uspešno delo in razvoj teh oblik. Menimo, da je vprašljivo, če bi bila 
taka vloga kakršnihkoli oblik službe pravne pomoči izven odvetništva uspešna 
in koristna. Pri tem bi v bistvu šlo za konkurenčno službo odvetništvu, kar pa 
ni potrebno in tudi ni v skladu z ustavnim določilom, da je odvetništvo osnovna 
oblika pravne pomoči. Tam, kjer obstoji potreba popolne pravne pomoči in so 
na razpolago kvalificirani kadri, je pa seveda vedno mogoče ustanoviti odvet- 
niško pisarno kot delovno organizacijo ali kot delovno skupnost. 

Verjetno bi bilo potrebno pri oblikovanju stališč spregovoriti tura o bodoči 
vlogi, nalogah in značaju javnega pravobranilstva, saj je notorno, da se v da- 
našnjem družbenem razvoju njegova dosedanja vloga spreminja oziroma iz- 
gublja pomen. 

Po ustavi spada obravnavana materija v zvezno temeljno zakonodajo, kar 
pomeni, da zvezni zakon določi le osnove za ureditev teh vprašanj, ostalo pa 
je stvar republiških predpisov. Glede na dejstvo, da so pogoji v posameznih 
republikah precej različni in da so različne tudi potrebe po takih ali drugačnih 
oblikah, bi bilo iz teh razlogov težko enotno urediti službo pravne pomoči. 
Treba se bo prilagoditi specifičnim pogojem v vsaki posamezni republiki, kar 
pa se seveda lahko zagotovi le z republiškimi predpisi. 

Zato meni začasni odbor, da je potrebno formulirati ustrezna stališča glede 
teh vprašanj in jih posredovati pristojnim organom, da bi bila lahko upoštevana 
pri zakonskem urejanju te snovi. 

Končno bi še omenil, da je organizacij sko-politični zbor konsultiral o na- 
vedenih vprašanjih in predloženih stališčih odvetnike iz vse Slovenije, od 
katerih so mnogi kljub kratkemu roku izrazili svoja mnenja, ki so pripomogla 
k osvetlitvi posameznih vprašanj. Ta mnenja in predlogi bodo koristno služila 
pristojnim organom pri urejanju konkretnih vprašanj. 

Predsednik Janez Hočevar: Začasni odbor za proučevanje vprašanj 
sodstva in pravne pomoči je s sodelovanjem odbora za organizacijsko-politična 
vprašanja Republiškega zbora predložil osnutek stališč, ki ste jih prejeli. Pred- 
lagam začasnemu odboru, da spremlja razpravo in po njenem zaključku pred- 
loži zboru dopolnjeni predlog stališč. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Borut Bohte, poslanec v občini Ljubljana- 
Vič. 

Borut Bohte: Tovarišice in tovariši poslanci! Problematika, ki je da- 
nes na dnevnem redu našega zbora, terja od nas, da po analizi predloženih 
poročil, ki podajajo dejansko stanje služb pravne pomoči v Socialistični republiki 
Sloveniji, zavzamemo o njej svoja stališča. Eno izmed osrednjih vprašanj je, 
na kakšen način oziroma v kakšnih oblikah služb pravne pomoči bodo najbolj 
učinkovito obvarovane svoboščine in pravice občanov ter pravice delovnih in 
družbenih organizacij ter hkrati vprašanje, katere oblike najbolj ustrezajo na- 
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šemu socialističnemu razvoju. Postavlja se tudi vprašanje, kakšne pozitivne 
ukrepe bi bilo treba storiti v ta namen. V svoji kratki intervenciji seveda ne 
bom izčrpal oziroma podal svojega stališča glede vseh zastavljenih vprašanj, 
pač pa bom to poskušal le glede nekaterih. 

Kot je znano, ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije v 
67. členu določa, da ustvarja družbena skupnost pogoje za pravno pomoč z od- 
vetništvom kot samostojno družbeno službo in z drugimi oblikami pravne po- 
moči. V skladu s to ustavno določbo in drugimi pravnimi predpisi se je v praksi 
izoblikoval v naši republiki pester mozaik raznih oblik pravne pomoči in sicer 
odvetništvo v obliki zasebnih pisarn in zavodov za pravno pomoč, službe pravne 
pomoči pri sodiščih, službe pravne pomoči pri občinskih in pri okrajnih skup- 
ščinah, službe pravne pomoči pri družbenih organizacijah, pravne službe v go- 
spodarskih organizacijah ter javno pravobranilstvo, ki pa seveda predstavlja 
posebno vprašanje in se ga zato ne bi dotikal. Seveda se vse službe pravne po- 
moči pri nas ne pojavljajo v eni izmed zgoraj naštetih čistih oblik. Strinjam 
se z ugotovitvijo poročila začasnega odbora za proučevanja vprašanj sodstva, 
pravne pomoči in odvetništva, da so vse te oblike služb pravne pomoči, ki se 
danes pojavljajo, trenutno koristne, ter da bi jih bilo treba podpreti in jim 
omogočiti delovanje ter nadaljnji razvoj. Takšna ocena je nujna posledica 
spoznanja, da te službe povsem ne zadovoljujejo potreb učinkovitega varstva 
pravic občanov ter delovnih in drugih organizacij. Ne da bi se spuščal v po- 
drobne podatke za opis tega položaja, naj opozorim samo na podatke iz pred- 
loženih poročil o relativno majhnem številu odvetnikov v naši republiki, kjer 
jih je le 148. Relativno veliko je število občin, namreč 11, ki nimajo nobenega 
odvetnika ali drugih služb pravnih pomoči, razen morda ponekod pri sodiščih. 

Menim pa, da terja posebno pozornost in podporo ustanavljanje odvetniških 
pisarn kot delovnih organizacij in delovnih skupnosti, morda v obliki zavodov, 
kot je to bilo običajno doslej, kajti ta oblika službe pravne pomoči najbolj 
ustreza potrebam in našemu socialističnemu družbenemu razvoju. Dopušča 
namreč družbeno samoupravljanje, dopušča specializacijo odvetnikov, dopušča 
boljšo vzgojo pripravniškega kadra in tako dalje. 

Glede specializacije naj omenim samo to; kar je sicer navedeno tudi v po- 
ročilu, da je najbolj pomanjkljiva pravna pomoč na tistih področjih, ki so zelo 
pereča za občana. To so področja delovnih razmerij, zaščite pravic iz socialnega 
zavarovanja, stanovanjske zadeve, potem invalidsko pokojninske zadeve ter 
varstvo samoupravnih pravic. Dosedanji klasični sistem odvetništva prav za- 
radi varovanja pravic občana v statusnih in drugih klasičnih zadevah, niti ni 
bil strokovno sposoben, niti se odvetniki niso posebej ukvarjali z zaščito pravic 
na teh področjih. Vemo tudi to, da je danes področje prava silno široko in da 
posamezni odvetnik sam ne more zadostiti vsem zahtevam niti ne more sprem- 
ljati vsa področja enako. 

Glede te oblike, o kateri sedaj govorim, namreč zavodov za pravno pomoč, 
pa je treba ugotoviti, da še vedno nima pravno urejenega statusa niti zadostne 
materialne podpore. Prav zato se mi zdi zelo umesten predlog priporočila na- 
šega zbora za akcijo v obeh smereh, po eni strani za zagotovitev materialnih 
in drugih pogojev ter po drugi strani za zakonsko ureditev pravnega statusa 
teh pisarn. Seveda to ne pomeni, da pri tem, ko se zavzemam za to obliko, 
zanikam koristnost obstoja odvetništva v obliki zasebne pisarne. V prizade- 
vanjih za okrepitev te oblike službe pravne pomoči po mojem mnenju ne bi 
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smeli drugim oblikam pripisovati le subsidiarnega pomena, kakor ta izhaja iz 
predloga stališč našega zbora in tudi iz poročil, ki smo jih dosedaj slišali. To 
velja seveda v primeru, če obravnavamo vse te službe kot službe pravne pomoči. 
Ce pa pojmujemo to tako, kot je danes pojasnjeval predstavnik IS, namreč 
da tako imenovane druge oblike niso službe pravne pomoči, temveč so to 
pravne službe v okviru posameznih delovnih oziroma družbenih organizacij, je 
položaj seveda povsem drugačen. Menim namreč, da so ravno te druge oblike, 
med katerimi so na primer pravne službe pri sindikatih, Zvezi borcev in po- 
dobno, zaradi specifičnega kroga oseb, katerim nudijo varstvo, in specifičnosti 
področij, zelo učinkovite in tudi nujne. 

Tudi podatki o pravni pomoči, ki jo nudijo občanom sodišča, so zelo za- 
nimivi. V tej zvezi je razumljiva preobremenjenost sodišč, posebno še glede 
na nove naloge, ki jih sodišča prevzemajo. Res sicer ni primerno, da mora 
predvsem na manjših sodiščih isti sodnik včasih v isti zadevi vzeti vlogo na 
zapisnik, nato razsojati o zadevi in morda celo sestaviti v tej zadevi pritožbo. 
Res je tudi, da sodišča velik del pravne pomoči niso dolžna nuditi. Vendar pa 
bi v zagovor še nadaljnjega obstoja in morda celo krepitve te oblike pravne 
pomoči navedel naslednje argumente: 

— Ta oblika pravne pomoči občanom- je tradicionalna in je v dosedanjem 
obstoju predstavljala zelo pomembno obliko varstva pravic občanov, ki imajo 
v sodno pravno pomoč veliko zaupanje. 

— Po drugi strani je ta služba za občana najcenejša. 
— Nesporen je tudi pomirjevalni učinek, ki ga ne gre prezreti pri obravna- 

vanju te problematike. Marsikakšna zadeva niti ne pride do razprave pred so- 
diščem, ker pred osebno popolnoma neprizadetim in nezainteresiranim sodni- 
kom dostikrat pride do pomiritve in ima tak postopek značaj nekakšne preven- 
tive. Menim, da bi lahko tudi sodni pripravniki v tem pogledu opravljali do- 
ločeno pomoč. Razumljivo je, da more praviloma le strokovno pripravljen, spo- 
soben in odgovoren kader dajati državljanom pomoč. V današnjem položaju, 
ko imamo pri,sodiščih že veliko število sodnih pripravnikov s končano fakulteto, 
pa bi bilo prav, da bi tem zaupali tudi dajanje pravne pomoči, saj bi se tako 
v praksi pripravljali na svoj bodoči poklic. Seveda bi moral v težjih primerih 
in takrat, ko pripravnik nalogi ne bi bil kos, nastopiti v tej vlogi že izkušen 
sodnik. Ravno v tem vidim neko mentorsko vlogo starejših sodnikov nasproti 
mlademu kadru. Eden izmed ugovorov namreč, da sodniki na manjših sodiščih 
nastopajo v večkratni funkciji, bo sčasoma tudi lahko odpadel, kajti znano je, 
da danes sodni pripravniki ne dobijo več zlahka služb v mestih, kot je bilo 
včasih, kajti diplomiranih pravnikov je vedno več. Tako. so prisiljeni zapustiti 
mesto in se zaposlovati na sodiščih na podeželju. To vprašanje je lahko proble- 
matično, vendar mislim, da imajo ti argumenti nekaj utemeljenosti. 

— Domnevam, da se obračajo občani zaradi pravne pomoči na sodišča tudi 
zaradi tega, ker so na podeželju, na sodiščih izven mestnih centrov, zbrani 
pravniki, ki jih sicer na tem območju ni. Vemo, da so danes občinska sodišča 
financirana iz proračuna občinske skupščine; zato bi v primerih, kadar občinske 
skupščine zaradi katerihkoli razlogov ne bi mogle ustanavljati svojih pravnih 
služb, kazalo podpreti tovrstno dejavnost na sodiščih. 

Dovolite mi, da za zaključek povzamem svoje misli. Kljub temu, da v na- 
čelu podpiram osnovne ideje, ki so bile iznesene v današnjih poročilih in tudi 
v poročilu našega začasnega odbora, menim, da bi poseben poudarek zaslužila 
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odvetniška pisarna, organizirana v obliki delovne organizacije oziroma zavoda, 
zaradi naštetih prednosti; dalje, da zaradi tega ne kaže zanemarjati drugih 
oblik, ki imajo po mojem mnenju vsaj zaenkrat še enakovreden položaj, zaradi 
česar bi kazalo v sedanjem položaju podpreti vse oblike služb pravne pomoči, 
ki jih poznamo. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Savo Šifrer, po- 
slanec Republiškega zbora in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije. 

Savo Šifrer: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v imenu 
Odvetniške zbornice iznesem nekaj stališč glede problematike, ki je danes 
na dnevnem redu. 

Ko razpravljamo o odvetništvu in o drugih službah, ki danes dajejo pravno 
pomoč, moramo predvsem zavzeti stališče glede dveh temeljnih vprašanj: 

Prvič; določiti, katerim službam bo družba v bodoče zaupala funkcijo da- 
janja pravne pomoči, in drugič; rešiti vprašanje delovnega področja za vsako 
teh služb glede na vrsto pravnih poslov in glede na subjekte, katerim naj se 
daje pravna pomoč. 

Nujnost, da se zavzame stališče najprej glede teh dveh vprašanj, izhaja 
iz določbe 67. člena ustave, po kateri družbena skupnost ustvarja pogoje za 
pravno pomoč z odvetništvom, kot samostojno družbeno službo, in drugimi 
oblikami pravne pomoči. Iz tega ustavnega določila torej izhaja: 

prvič: da ima družbena skupnost dolžnost zagotoviti občanom in organi- 
zacijam pogoje za pravno pomoč; eden od glavnih pogojev pa je seveda, da 
organizira službe, katerim bo ta funkcija zaupana; 

drugič: da je odvetništvo obvezna in samostojna družbena služba, kateri je 
že po ustavi zaupano dajanje pravne pomoči in da je tudi osnovna oblika pravne 
pomoči; in 

tretjič: da družbena skupnost lahko poleg odvetništva organizira tudi 
druge službe za dajanje pravne pomoči. 

Torej je le odvetništvo z ustavo določeno kot družbena služba za pravno 
pomoč, kar pa ne izključuje tudi drugih oblik pravne pomoči; vendar s tem še 
ni rečeno, da so druge oblike pravne pomoči postavljene v isto vrsto z odvet- 
ništvom kot samostojno družbeno službo za pravno pomoč; torej z isto dejav- 
nostjo, vlogo in funkcijo v družbi, ali celo s konkurenčno dejavnostjo. 

Če je odvetništvo kot ustavna institucija družbena služba in sicer samo- 
stojna, mora biti tako organizirano, da bo kot družbena služba lahko oprav- 
ljalo svoje naloge, svojo vlogo in funkcije v družbi. 

Tako organizirano odvetništvo glede na interese družbe ne potrebuje no- 
bene druge konkurenčne družbene službe z isto dejavnostjo, toda drugačne orga- 
nizacijske oblike in z drugačnimi strokovnimi moralnimi ali materialnimi pogoji. 
Z ustavo se določa samostojnost odvetništva kot družbene službe zaradi zna- 
čaja in pomena te službe, da se ji zagotovi uspešna dejavnost na področju prav- 
ne pomoči občanom in organizacijam ob kolizijah interesov, splošnih in posa- 
meznih ali posameznih medsebojno, ne pa zaradi privilegija odvetništvu kot 
profesije. Ce pa značaj in pomen te službe zahteva, da je to samostojna druž- 
bena služba, ki se imenuje odvetništvo, potem je povsem nepotrebno, da bi 
se poleg odvetništva z zakonom določila še katerakoli druga posebna služba za 
pravno pomoč z isto dejavnostjo. 
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Če je torej v ustavi rečeno, da družbena skupnost ustvarja pogoje za 
pravno pomoč z odvetništvom in drugimi oblikami pravne pomoči, potem so te 
druge oblike pravne pomoči lahko le supletornega značaja. Takšna pravna pomoč 
je lahko V zvezi z dejavnostjo družbenih organov ali družbenih organizacij, 
ne pa predmet samostojnih dejavnosti teh organov ali organizacij. Če bi bilo 
drugače, ne bi imelo smisla, da se odvetništvo postavlja kot samostojna druž- 
bena služba za pravno pomoč, temveč bi se morala ta funkcija dodeliti drugi 
samostojni službi, drugače imenovani toda vsebinsko isti. Upravni organi v 
občini in okraju, sodišča ali družbeni organi, na katere se obračajo posamezniki 
zaradi dosega in varstva svojih pravic, morajo v okviru svojih zakonskih po- 
oblastil nuditi pravno pomoč, toda ta pravna pomoč je bistveno drugačna od 
tiste, ki se zagotavlja z odvetništvom kot samostojno družbeno službo. Pravna 
pomoč pri navedenih organih bo praviloma usmerjena v skladu z dejavnostjo 
teh organov, ne bo pa mogla nikdar predstavljati uspešne pravne pomoči, ka- 
dar jo bo posameznik iskal zaradi kršitve pravic pri istih organih. 

Posebna služba za pravno pomoč, ki naj bi se ustanavljala v občini ali v 
okraju poleg odvetništva z isto dejavnostjo, toda drugačne organizacijske oblike 
ter z drugačnimi strokovnimi, moralnimi in materialnimi pogoji za opravljanje 
te službe, je nepotrebna. V skladu z institucijo odvetništva kot samostojne druž- 
bene službe bi bilo, da v tistih krajih, kjer ni objektivnih pogojev za pravno 
pomoč posameznikov v samostojnih odvetniških pisarnah, prevzamejo odvet- 
niške organizacije kot svojo obveznost, da na ustrezen način organizirajo pravno 
pomoč. To bi bilo izvedljivo, če bi družbena skupnost za to ustvarjala pogoje, 
kakor določa 67. člen ustave. 

Pri težnjah, da se postavijo odvetništvu vzporedne službe za pravno pomoč 
z enako dejavnostjo in enakimi pravicami in dolžnostmi, igra odločilno vlogo 
že zdavnaj preživelo gledanje na odvetništvo kot na zasebno dejavnost. Toda 
odvetništvo je bilo že po zakonu iz leta 1957 javna služba in je po ustavi sedaj 
samostojna družbena služba, tako da o zasebnem značaju odvetništva ne more 
biti govora. Pri tem ne sme motiti okoliščina, da se ta družbena služba opravlja 
na poseben način tudi v posameznih odvetniških pisarnah. 

Po mojem mnenju služba pravne pomoči pri občinah in okrajih, glede na 
svoj odnos do občine oziroma okraja in ne glede na to, ali je organizirana v 
sklopu upravnega aparata občine ali izven njega, ne bi mogla dajati uspešne 
pravne pomoči občanu, kadar gre za take spore med posamezniki ali med posa- 
mezniki na eni in splošnimi interesi na drugi strani, o katerih odloča pristojni 
organ občinske skupščine. 

Postavlja se namreč vprašanje, ali je možno, da bi občinska služba pravne 
pomoči, v kateri delajo občinski uslužbenci, res mogla nuditi kvalitetno pravno 
pomoč občanu, ki spodbija neko občinsko odločbo ali ki uveljavlja na kakršen- 
koli način svoje lastne interese proti interesom občine. Tak uslužbenec pravne 
pomoči se znajde v težkem položaju tudi zato, ker kot občinski uslužbenec mora 
to, kar zve kot uslužbenec občine, varovati kot uradno tajnost, hkrati pa bi mo- 
ral varovati kot tajnost v odnosu do občana to, kar je zvedel od njega, ko mu 
je nudil pravno pomoč. 

Nerodna situacija nastane tudi tedaj, če občinska služba daje pravno po- 
moč posamezniku v njegovem sporu z drugim posameznikom in sicer iz eno- 
stavnega razloga, ker nasprotnik tistega, ki se je prvi obrnil občinski službi 
za pravno pomoč, nujno dobi občutek neenakosti v postopku glede na to, da 
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nasprotnika zastopa občinski organ. S tem se ustvari vtis, da za eno od strank 
z nasprotujočimi si interesi stoji organ družbeno-politične skupnosti z vso svojo 
avtoriteto, čeprav je lahko objektivno pravica na strani tistega, ki ga ne zastopa 
občinska služba pravne pomoči. 

Problem pravnega varstva posameznika je posebno delikaten, kadar pride 
zaradi kolizij pravnih interesov v konflikt z družbo kot celoto in pravna po- 
moč že po svoji organizacijski obliki ne bi smela niti v občutku ene od naspro- 
tujočih si strank prejudicirati rešitve nastalega pravnega konflikta. To so 
objektivni razlogi, ki govorijo proti intervenciji službe pravne pomoči pri ob- 
čini, kadar gre za nuđenje pravne pomoči posamezniku s ciljem, da se zaščitijo 
njegovi interesi v kontradiktornem postopku, ne glede na to, ali želi posamez- 
niku uresničiti svoje pravice nasproti drugemu posamezniku ali proti držav- 
nemu organu. Zato bi bilo treba službe pravne pomoči pri občinah usmeriti 
v pravno pomoč na tistih pravnih področjih, kjer ni potrebe za reševanje na- 
sprotujočih si interesov. Ta so obsežna in obstoje tudi velike potrebe po pravni 
pomoči na teh področjih. 

Naj navedem nekaj pravnih področij, kjer bi služba pravne pomoči pri 
občini lahko uspešno pomagala občanu. To so statusne zadeve občanov, zadeve 
iz pristojnosti sekretariata za notranje zadeve, posebno posli v zvezi z registrom 
prebivalstva, ostalimi registracijami, z izdajo raznih dovoljenj itd., zadeve s 
področja socialnega varstva, šolstva, prosvete in kulture, s področja stanovanj- 
skih razmerij, s področja komunalnih in gradbenih vprašanj, delovnega raz- 
merja, davčne zadeve in tako dalje. Razen tega bi pravna pomoč pri občinah 
lahko prevzela v svoje delovno področje tudi vse pravne naloge, ki so jih svoje- 
časno opravljali javni notarji in ki niso prišle v izključno pristojnost sodišč, 
kot na primer sestavljanje oporok in pogodb vseh vrst, za katere se ne zahteva 
posebna sodna oblika. 

Službe pravne pomoči pri občinah bi potemtakem lahko predstavljale po- 
membno pomoč občanom pri reševanju njihovih pravnih interesov in pri ures- 
ničevanju njihovih pravic. Delo teh pravnih služb naj bi bilo praviloma usmer- 
jeno v pravno preventivo, zagotavljale naj bi občanom možnost pravne pomoči 
predvsem na področju upravnega in nepravdnega postopka, vendar naj te 
službe ne bi zastopale strank v pravdnih sporih. 

Službe pravne pomoči pri družbenih organizacijah naj bi se omejile na 
pravno pomoč članom teh organizacij. Razume se, da tudi te službe ne bi mogle' 
dajati pravne pomoči enemu od svojih članov, kadar je v sporu z drugim čla- 
nom iste organizacije. 

Pravna pomoč na sodišču je vsekakor dopolnilnega in več ali manj začas- 
nega pomena in bo njena vloga v perspektivi po vsej verjetnosti postajala vse 
manjša, čimbolj se bo razvijala osnovna oblika pravne pomoči. 

V skladu z navedenimi stališči je po mojem mnenju nesprejemljiva incia- 
tiva Zvezne gospodarske zbornice, po kateri naj bi okrajne gospodarske zbornice 
ustanovile posebne pravne biroje, ki bi bili pooblaščeni za zastopanje gospo- 
darskih organizacij, članov zbornice. Po prednačrtu statuta takega pravnega 
biroja naj bi bil biro organiziran kot delovna organizacija po načelih družbe- 
nega upravljanja, njegova dejavnost naj bi zajemala ozemlje vse države, finan- 
ciral pa naj bi se po predpisih, ki veljajo za gospodarske organizacije. Naloga 
biroja bi bila, da daje pravno pomoč gospodarskim organizacijam o vseh vpra- 
šanjih, ki zadevajo poslovanje gospodarskih organizacij in varstvo njihovih 
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pravic. Za izvrševanje svojih nalog naj bi imel biro svetnike za posamezna 
pravna področja, ki bi bili uslužbenci biroja. Tak biro bi lahko prevzel zastop- 
stvo dveh strank, ki sodelujeta v postopku z nasprotujočimi si interesi. Za svoje 
delo bi biro zaračunaval nagrado po odvetniški tarifi oziroma po pogodbi, če 
višina nagrade ni določena s tarifo. 

Ustanovitev takih birojev, ki bi se glede na vsebino dela pretežno bavili 
z zadevami pravnega zastopanja gospodarskih organizacij, ne odgovarja de- 
janskim potrebam in zato tudi ne splošnim družbenim interesom. Pravno za- 
stopanje v sklopu celotne dejavnosti pravnih služb v gospodarstvu drugo- 
razrednega značaja, tako po obsegu, kakor tudi po pomenu v poslovanju teh 
služb. Tako oceno so dali predstavniki pravnih služb v gospodarstvu na kon- 
ferenci, ki jo je organizirala komisija za gospodarsko pravo hrvaškega društva 
pravnikov za leto 1961 in v kateri so sodelovali pravniki, zaposleni v gospo- 
darstvu iz Slovenije, Hrvatske, Bosne in Hercegovine ter Makedonije. 

Na tej konferenci je bilo glede pravnega zastopanja v gospodarstvu po- 
udarjeno, da to ni ključno vprašnje pravne službe v gospodarstvu in da je de- 
javnost pravnikov v gospodarskih organizacijah prvenstveno treba usmeriti 
na normativno dejavnost znotraj gospodarskih organizacij, kar je izredno 
zahtevno in odgovorno delo. Morda bi bilo umestno izvesti predhodno anketo 
v gospodarskih organizacijah, da bi se lahko ocenila potreba po ustanovitvi ta- 
kih pravnih birojev. Ce bi se taka potreba pokazala, bi pravni biroji utegnili 
biti koristni za opravljanje normativne in preventivne dejavnosti in drugih 
zadev, ki so po omenjeni oceni pravilnikov gospodarsko pomembnejše in obsež- 
nejše; posebno v odnosu do manjših podjetij, ki nimajo svoje lastne pravne 
.službe; ne bi jih pa bilo treba pooblastiti za zastopanje. 

Taki biroji bi mogli biti ustanovljeni samo v večjih centrih in ne bi bili 
dovolj blizu in pristopni gospodarskim organizacijam izven centrov. Zadeve 
pravnega zastopanja pa zahtevajo čimbolj neposreden kontakt med stranko 
in zastopnikom, pa tudi veliko mero osebnega zaupanja. 

Z ustanovitvijo takih birojev za pravno zastopanje bi bile gospodarske 
organizacije prisiljene, da zastopanje prepustijo birojem; s tem pa se postavlja 
vprašanje samostojnosti gospodarskih organizacij in se omejuje njihova pra- 
vica v izbiri pravnega zastopnika. Svetniki pravnega biroja, ki naj bi imeli 
status uslužbenca, ne bi mogli samostojno in neodvisno nastopati v interesih 
gospodarske organizacije, ker tak status ne daje polne garancije za njihovo 
neodvisnost in samostojnost pri delu. Taka samostojnost pa je potrebna in je 
v skladu z interesi gospodarske organizacije. Še posebej pa je v nasprotju z 
interesi zastopanih gospodarskih organizacij možnost dvojnega zastopanja, torej 
možnost, da isti pravni biro zastopa v isti zadevi dve gospodarski organiziciji, 
ki sta v medsebojnem sporu. Tako dvojno zastopstvo je nezdružljivo z osnov- 
nimi načeli etike in tudi s sedanjo našo pravno ureditvijo. Tako je na primer v 
25. členu zakona o javnem pravobranilstvu predvideno, da je javno pravo- 
branilstvo izvzeto od zastopanja družbeno-političnih skupnosti, kadar bi isto 
javno pravobranilstvo moralo zastopati dve stranki, katerih interesi so v na- 
sprotju in so za tak primer določeni za zastopanje drugi organi. 

Izboljšanje sedanjega razmeroma težkega stanja na področju pravne po- 
moči, kakor je prikazano v poročilu Republiškega sekretariata za pravosodno 
upravo, ni odvisno od tega, da se ustanavljajo poleg obstoječih še nove službe 
pravne pomoči, marveč od organizacijske in kadrovske učvrstitve obstoječih 
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služb, predvsem odvetništva kot osnovnega nosilca sistema pravne pomoči. 
Odvetništvo naj tudi v bodoče ostane izključna oblika profesionalne pravne 
pomoči v sporih, ki izhajajo iz konfliktov posameznih in splošnih interesov 
ali več posameznih interesov. Pri tem si seveda pod pojmom odvetništva ne 
moremo predstavljati neke zasebne dejavnosti, marveč samostojno družbeno 
službo, organizirano bodisi v kolektivni bodisi v individualni obliki, ki jo iz- 
vršujejo osebe s potrebnimi strokovnimi in moralnimi kvalifikacijami in ki 
razen tega delujejo na tak način, da je zagotovljena njihova samostojnost in 
neodvisnost. Ce tako pojmujemo odvetništvo, potem je jasno, da ne gre za 
ustvarjanje nekega monopolnega položaja v odvetništvu in bi bil tak očitek 
nesmiseln, prav tako kot bi bil nesmiseln očitek zdravstveni službi, da za- 
hteva zase monopol na področju zdravstva. 

Izjavljam, da se s stališči, kakor so formulirana v osnutku, strinjam. Po- 
trebna pa je kompleksna rešitev vseh sedaj nerešenih vprašanj, vključno tistih, 
ki zadevajo materialni položaj odvetništva, kajti delne rešitve ne bodo bistveno 
pripomogle k izboljšanju sedanjega stanja. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je inž. Jože Legan, 
poslanec iz občine Trebnje. 

Inž. Jože Legan: Tovarišice in tovariši poslanci! Služba pravne po- 
moči mora nuditi občanu na eni strani in delovnim organizacijam na drugi 
čim kvalitetnejšo in vsestransko varstvo njihovih svoboščin in pravic v oblikah, 
ki jih narekujejo konkretne prilike, v katerih je tako varstvo potrebno. Ne 
moremo si zamišljati organizacije službe pravne pomoči povsod urejene po 
istem kopitu. Oblike pravne pomoči občanom in delovnim organizacijam naj 
izhajajo iz konkretnih razmer določenega območja. Ugotavljamo, da je dose- 
danji obseg in način nuđenja pravne pomoči nezadosten, ter da je treba vse- 
bino in obliko pravne pomoči prilagajati družbenim razmeram in zahtevam. 

Tudi na Dolenjskem se služba pravne pomoči razvija in prilagaja speci- 
fičnim razmeram. Prav gotovo gospodarsko manj razviti kraji, kot je to Do- 
lenjska, terjajo drugačne oblike službe pravne pomoči, kakor na primer vse- 
stransko visoko gospodarsko razvita območja. 

Na območju štirih občin Dolenjske: Črnomelj, Metlika,' Novo mesto in 
Trebnje, imajo občani in delovne organizacije na razpolago naslednje oblike 
pravne pomoči: dva zesebna odvetnika, zavod za pravno pomoč v Novem mestu, 
občinsko javno pravobranilstvo in vsa sodišča, kolikor ta dajejo pomoč ob 
uradnih dnevih. Jedro službe za pravno pomoč je v Novem mestu, kjer deluje 
en zasebni odvetnik, zavod za pravno pomoč z dvema odvetnikoma in enim 
odvetniškim pripravnikom ter pravobranilstvo. Ostale 3 občine, razen Črnom- 
lja, ki ima enega zasebnega odvetnika, so brez službe pravne pomoči in razen 
sodnikov na sodiščih celo brez pravnikov. Če upoštevamo osnutek novega za- 
kona o ureditvi sodišč, po katerem naj sodišča opuščajo ostale funkcije razen 
sojenja; dalje če upoštevamo, da sta oba zasebna odvetnika starejša in pred 
upokojitvijo in, da je zavod za pravno pomoč predvsem kadrovsko šibko za- 
seden, je jasno, da je vprašanje služb pravne pomoči na Dolenjskem kritično. 

Z upoštevanjem navedenih dejstev bo lahko za vse omenjeno območje nu- 
dil občanom in delovnim organizacijam učinkovito pomoč le obstoječi zavod 
za pravno pomoč v Novem mestu, ki pa ima zaenkrat prešibko zasedbo. Kakšno 
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je stanje, nam pove primerjava, da je bilo pred zadnjo vojno v Novem mestu, 
ki je bilo gospodarsko neprimerno manj razvito in primiti vnej še, 11 odvetnikov 
in notarjev, poleg odvetnikov in notarjev, ki so bili na sedežih takratnih okraj- 
nih sodišč v Trebnjem, Mokronogu, Metliki in drugod. Mislim, da na sedanji 
stopnji našega socialističnega razvoja ni izgledov, da bi mlajši in perspektivni 
pravniki odpirali zasebne odvetniške pisarne in to ne samo zaradi materialnih 
vprašanj, marveč tudi zato, ker so ti mladi pravniki proti zasebnemu pridobi- 
vanju in individualizmu ter težijo k vključevanju v delovne organizacije. 

Omenjeno stanje ne more nuditi, zadovoljive pravne pomoči občanu, prav 
tako pa je kritična pomoč delovnim organizacijam omenjenega območja. V vseh 
gospodarskih organizacijah na Dolenjskem je le 7 pravnikov, od katerih imata 
le dva nekaj let prakse. Vsi ti delajo v Novem mestu; delovne organizacije v 
drugih dolenjskih občinah pa nimajo nobenega pravnika. Vzroki so na eni strani 
v pomanjkanju pravnega kadra, na drugi strani pa večina delovnih organizacij 
v obsegu svojega poslovanja in ustvarjanja dohodka ne more vzdrževati lastnega 
pravnika. Pravna pomoč občanom na eni strani, na drugi pa pravna pomoč 
delovnim organizacijam, pri takem kritičnem stanju glede kadra in neizpeljani 
organizaciji službe pravne pomoči narekuje resne ukrepe za izboljšanje 
položaja. 

Zaradi takega stanja službe pravne pomoči pri nas je bil ustanovljen zavod 
za pravno pomoč v Novem mestu, katerega delovno območje sega tudi preko 
meja novomeške občine. Zavod je v dveh letih dela pridobil mnogo izkušenj 
in povsem opravičil svojo ustanovitev in obstoj. Zavod se vzdržuje s samo- 
stojnim financiranjem. V celoti je izvedena notranja delitev dela in nagraje- 
vanje po delu. V notranjih odnosih in pri nagrajevanju so odvetniki v zavodu 
izenačeni s člani delovnega kolektiva ter nagrajevani po uspehu lastnega dela 
in dela kolektiva. Tak način nagrajevanja odvetnika pomeni popolno stimu- 
lacijo za njegovo delo, po drugi strani pa zagotavlja odvetniku še večjo ne- 
odvisnost kot bi jo imel v zasebni odvetniški pisarni. Odvetnik, ki dela v za- 
vodu, ni odvisen od dohodka, ki ga ima od opravljenega dela za individualno 
stranko, temveč od celotnega svojega in kolektivnega dela. Odvetnik pri taki 
organizaciji ni zainteresiran sprejemati le zadev s področja pravnih vej, ki so 
po sedanji sicer zastareli in neživljenjski tarifi o nagradah še kolikor toliko 
stimulativne, marveč ga premajhna stimulacija prav v obravnavanju predmetov 
s področja socialnega zavarovanja in delovnega prava, ne destimulira, ker je 
plačan od celotnega uspeha lastnega in kolektivnega dela. Ob izkušnjah zavoda 
za pravno pomoč v Novem mestu so se razbili ugovori zagovornikov klasične 
odvetniške pisarne, da odvetnik v kolektivu izgubi samostojnost in ne more 
zastopati koristi strank, ki so mu podpisale pooblastilo. 

Naša družba je zainteresirana za pravno pomoč na področjih, ki si jih je 
individualna advokatura izogibala, ker je bilo delo na teh področjih nestimu- 
lativno, ali pa je obsegalo preširok krog pravnih vprašanj, ki ga en sam še 
tako razgledan pravnik ne more obvladati. Izkazalo se je, da občan ne more 
plačati polne cene uslugam pravne pomoči prav na tistih področjih, kjer zaradi 
dinamike prava in kompliciranosti pravnih predpisov tako pomoč najbolj po- 
trebuje. Pri tem je družba dolžna predvsem preko komunalne skupnosti pri- 
spevati svoj delež za vzdrževanje take organizacije, ki naj nudi te vrste pravne 
pomoči. Občina mora v ta namen materialno pomagati službi pravne pomoči 
tako, da neposredno plačuje usluge določenim organizacijam ali posameznikom, 



8. seja 221 

ki to pravno pomoč nudijo. Pojavlja pa se vprašanje, ali naj družba tako ne- 
posredno plačuje del dejavnosti zasebnega odvetnika, kar bi bilo po mojem v 
nasprotju z načeli naše družbene ureditve, ali pa je potrebno poiskati take 
oblike službe pravne pomoči, ki so po svoji osnovi in vsebini družbenega zna- 
čaja. V konkretnih razmerah na Dolenjskem so odgovorni lokalni činitelji ugo- 
tovili, da je za take razmere družbena ureditev službe pravne pomoči napredna 
in primerna ter jo je treba podpreti in ji zagotoviti eksistenco. Ob pomanjkanju 
pozitivne zakonodaje in ob birokratskem ter formalističnem tolmačenju pred- 
pisov, pa nekateri forumi iz različnih vzrokov še vedno ne priznavajo take 
oblike službe pravne pomoči in ji povzročajo celo težave. Dogaja se, da nekatera 
sodišča pošiljajo odvetnikom, ki delajo v zavodu za pravno pomoč, sodne po- 
zive in vabila za razne postopke na naslov stanovanja odvetnika in da tudi 
denarne zneske nakazujejo na individualni naslov, čeprav jim je znano, da 
nihče od odvetnikov, ki delajo v zavodu, ne dela ničesar mimo zavoda. Neka- 
tera sodišča iz Socialistične republike Hrvatske so poslala sodne odločbe, v 
katerih odvetniku, ki dela v zavodu, ne priznajo honorarja po odvetniški tarifi 
z utemeljitvijo, da zavod ne more zaračunavati svojih storitev, po tej tarifi, 
ker ni organizacija, ki se po zakonu o odvetništvu lahko bavi s temi posli. 
Tudi služba družbenega knjigovodstva si dela preglavice glede statusa in poslo- 
vanja zavoda za pravno pomoč. V zapisniku in odločbi o zaključnem računu 
zavoda za leto 1962 se je služba družbenega knjigovodstva bavila celo z vpra- 
šanjem ali naj se zavod obravnava kot gospodarska organizacija. Na osnovi 
pravno-teoretičnih razglabljanj je poskušala dokazati, da je ta organizacija 
za pravno pomoč enaka gospodarski organizaciji in bi morala tudi poslovati 
in odvajati družbi prispevke enako kot gospodarska organizacija. Inšpektor te 
službe je na primer pri pregledu poslovanja in zaključnega računa zdravilišča 
Dolenjske Toplice, s katerim ima zavod za pravno pomoč pogodbo o zastopanju, 
v zapisniku prepovedal izplačevati mesečni obračunski pavšal, ki ga je zdravi- 
lišče po medsebojni pogodbi dolžno izplačevati zavodu. Taka stališča in posegi 
izvirajo iz lokalnih ali celo različnih individualnih gledanj in tolmačenj ter za- 
virajo delo in nadaljnji razvoj družbene službe pravne pomoči. 

Omenjene razmere na Dolenjskem, ki ima sorazmerno šibko gospodarsko 
bazo in kjer imajo občani sorazmerno nižje dohodke, kot znaša republiško 
povprečje, narekujejo iskanje in razvijanje take oblike službe pravne pomoči, 
ki bo v sedanjem stanju in v bližnji prihodnosti nuđenje pravne pomoči obča- 
nom in delovnim organizacijam osredotočila okviru dobre organizacije službe 
pravne pomoči z notranjo delitvijo dela. 

Mislim, da mora iti razvoj službe v dve smeri. Na eni strani naj se grupa 
pravnikov v okviru zavoda specializira za nuđenje pravne pomoči občanom na 
področjih, kjer jo najbolj potrebujejo in kjer je družba najbolj zainteresirana 
nuditi občanu pravno zaščito. Druga grupa pravnikov v okviru zavoda pa naj 
bi se usmerila na področje pravne pomoči gospodarstvu. Ker v bližnji prihod- 
nosti omenjene občine organizacijsko pa tudi zaradi pomanjkanja pravnega 
kadra ne bodo še sposobne organizirati lastne službe pravne pomoči, je potrebno 
vsaj prehodno, glede na obstoječe razmere, postaviti medobčinsko organizacijo 
za nuđenje pravne pomoči, kar bi bilo tudi nova in pozitivna oblika medobčin- 
skega sodelovanja. 

Glede na objektivne in subjektivne težave ter možnosti organizacije pravne 
službe v delovnih organizacijah, bi bilo v naših razmerah kot sem že omenil, 
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primerno v okviru enotne organizacije službe pravne pomoči organizirati za 
delovne organizacije pravni servis z medsebojno pogodbo. Zamisel medobčin- 
skega zavoda, ki naj bi bila obenem tudi pravni servis za gospodarske organi- 
zacije, z notranjo delitvijo dela, ne predvideva toge organizacije, ki naj bi bila 
v vsakem pogledu vzorec drugim; za naše dosedanje razmere pa je taka organi- 
zacija koristen zametek za nadaljnje vsebinsko in organizacijsko izboljšanje 
pravne pomoči na Dolenjskem. To je s svojim delom dokazal že dosedanji zavod 
za pravno pomoč v Novem mestu. Ne gre za nekoliko klasično odvetniško 
pisarno pod firmo družbene ali delovne organizacije,-niti za pravnega zastop- 
nika pred sodišči in organi, temveč za organizacijo z dokaj širokimi nalogami. 
Taka organizacija naj bi poleg tega delovala tudi preventivno tako, da bi po- 
ravnala spore, preden ti dobijo vso ostrino in pridejo na sodišče. S strokovnimi 
posegi in nasveti bi taka organizacija lahko bistveno zmanjševala spore, tako 
med zasebniki, kot tudi med gospodarskimi organizacijami, s čimer bi se 
zmanjšali veliki izdatki za pravdne stroške, sodne takse in podobno. 

Z enotno organizacijo bi se koncentrirali pravni kadri, ki jih pri nas 
zelo primanjkuje, dvignila bi se strokovnost dela in pridobile nove izkušnje. 
Na ta način bi lažje pridobili mlajše perspektivne pravne kadre, ki se često 
ne zaposlujejo dovolj racionalno. Pri tem ponovno poudarjam, da se taka 
organizacija ne sprejema kot toga in nespremenljiva oblika. 

Predpogoj za. razvoj službe pravne pomoči pa so tudi ustrezni zakonski 
predpisi. Ker so razmere in pogoji dela, pa tudi možnosti razvoja službe pravne 
pomoči zelo različne že v slovenskih, še posebno pa v jugoslovanskih raz- 
merah, ne bi bilo primerno sprejemati strogo obvezne zakonite predpise. Zakon, 
ki bo uredil različne oblike služb pravne pomoči, naj bi upošteval specifične 
pogoje in razmere. Služba pravne pomoči naj dobi svoj pravni status v zakonitih 
predpisih in s tem mesto v naši družbi. Pri tem pa naj bodo prav zaradi 
specifičnosti v posameznih republikah zvezni predpisi le okvirni in naj do- 
puščajo republikam, da glede na lastne razmere in pogoje same izbirajo ustre- 
zajoče organizacijske oblike pravne pomoči. 

Pri tem je treba imeti pred očmi, da je služba pravne pomoči javna druž- 
bena služba, ki imora rasti z družbo in v družbi, ne pa ostajati pri raznih 
togih in često zastarelih oblikah. Zato je treba v tej službi omogočiti različne 
razvojne oblike. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Štefan Brumec, 
poslanec iz volilne enote Ormož. 

Štefan Brumec: Tovarišice in tovariši poslanci! Izhajajoč iz analize 
problematike služb pravne pomoči, ki jo je izdelal za današnje zasedanje Re- 
publiški sekretariat za pravosodno upravo, in poročila, ki nam ga je predložil 
začasni odbor za proučevanje vprašanj sodstva, pravne pomoči in odvetništva, 
ter na osnovi razprave s prizadetimi odgovornimi činitelji na terenu o stanju 
v odvetništvu in pravni službi, je treba priznati, da na tem občutljivem 
družbenem področju obstajajo problemi, ki jih je treba resno obravnavati zlasti 
še sedaj,' ko gre za uresničevanje duha nove ustave in ko gre za zagotovitev 
pravic, ki jih daje, tako posameznikom kot delovnim organizacijam, naš sistem 
socialistične demokracije. 

Objektivno možnost zagotavljanja pravic, bodisi občana bodisi delovne 
organizacije, daje zvezna in republiška ustava, kakor tudi drugi zakoniti pred- 
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pisi in statuti. Vendar pa je možno vse te pravice in dolžnosti konkretno uve- 
ljaviti šele ob dobrem poznavanju pravnih osnov, kar pa je spričo razve- 
janosti našega pravnega sistema v praksi zelo težko. Pa ne samo to, izšli 
smo iz okvirov starega; klasičnega prava in postavljamo naši socialistični ideo- 
logiji ustrezen pravni red, ki se nahaja v razvoju in v nadaljnjem oblikovanju. 

Ko govorimo o pravni pomoči, nam mora biti jasno, da se ta ne izvaja 
v pravotvornosti, torej le na področju sprejemanja zakonov, pač pa, da se ta 
za delovnega človeka še bolj občutljivo odvija na področju pravne prakse 
državnih organov, predvsem sodstva in uprave. Zato se srečamo s problemom 
pravne pomoči v pravni praksi pri uveljavljanju z ustavo, z zakoni in drugimi 
splošnimi akti določenih pravic in dolžnosti delovnega človeka ali delovne 
organizacije. 

Pri takem pravnem in dejanskem položaju, ki zaradi burnega družbenega 
razvoja terja ustrezne prilagoditve in novosti, pa ugotavljamo, da je pravna 
služba ostala v starih okvirih in v oblikah, ki gotovo ne ustrezajo sedanjim 
potrebam, čeprav je zakon o odvetništvu iz leta 1957 teoretično postavil tudi 
nove oblike pravne pomoči. Podatki, ki jih v tej zvezi navaja poročilo Repu- 
bliškega sekretariata za pravosodno upravo, to ugotovitev potrjujejo. Naj k 
temu navedem, da je v Mariboru pred vojno delalo okrog 50 odvetnikov in 
notarjev ter okrog 20 odvetniških pripravnikov, medtem ko danes dela tam 
le 15 odvetnikov, od katerih je več kot polovica starih nad 60 let. Vzroki za .tako 
stanje so v poročilu navedeni. Gre za neurejene probleme poslovnih lokalov, 
stanovanj, nestimulativne tarife, nesorazmernih davkov in neurejenega vpra- 
šanja socialnega zavarovanja. K tem vzrokom je prišteti še negotovost in dvom 
v perspektivo pri mladih pravnikih spričo razprav, ki so se svoječasno odvijale 
o vprašanju ali je odvetnik oziroma odvetništvo v socialistični družbeni ure- 
ditvi sploh še potrebno. Menim, da je 'zdaj odveč posebej razpravljati o 
potrebnosti odvetništva, saj bodo dialektično gledano tudi v najpopolnejši 
socialistični družbi obstajali konflikti med posamezniki, med posamezniki in 
skupnostjo, kakor tudi med delovnimi organizacijami med seboj ter s po- 
samezniki. 

Zaradi navedenih vzrokov, ki jih praksa potrjuje, je prav, da se o pravni 
službi v najširšem pomenu besede razpravlja. Zdi se mi povsem pravilno, da 
postane odvetništvo osnovni nosilec sistema pravne pomoči, tako kot to navaja 
in ugotavlja poročilo. To izhaja iz samega besedila ustave, po katerem ustvarja 
družbena skupnost pogoje za pravno pomoč z odvetništvom kot samostojno 
družbeno službo, podrejeno pa tudi z drugimi oblikami pravne pomoči, o katerih 
je bilo že govora. 

Odvetništvo kot samostojna in neodvisna javna služba je po svoji stro- 
kovni usposobljenosti najbolj primerna institucija za kvalificirano dajanje 
pravne pomoči vsem vrstam upravičencev. Odvetništvo je lahko po navedbah 
poročila organizirano v delovni organizaciji, v delovni skupnosti ali v zasebni 
odvetniški pisarni. Organizacija naj bo v praksi odvisna od potreb in zahtev, 
mora pa v vsakem primeru zagotavljati samostojnost službe in neodvisnost pri 
obravnavanju posameznega primera. V razpravah in polemikah, ki smo jih 
lahko zasledovali v strokovnem časopisju, so nekateri odvetniki večkrat izra- 
žali bojazen, da je ustanavljanje delovnih organizacij v odvetništvu nezdruž- 
ljivo z neodvisnostjo odvetnika. Na dlani je, da lahko le neodvisen odvetnik, 
neodvisen od katerihkoli družbenih organov, pa tudi od svoje stranke — 
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klienta, uspešno in vestno zaščiti interese svoje stranke. Neodvisnost odvetništva 
ni sama sebi namen, temveč je pri nas postavljena zaradi uspešnosti zavarovanja 
koristi zastopane, stranke. Ta neodvisnost pa ni ogrožena s pravilno in ustrezno 
organizacijo odvetništva. Ni razloga, zaradi katerega bi bil odvetnik v delovni 
organizaciji ali v delovni skupnosti ogrožen glede svoje poklicne neodvisnosti 
pri konkretnem izvrševanju svojih nalog. Jasno je treba povedati, da je ne- 
odvisnost kot kategorija v vsakem družbenem sistemu po svoji vsebini drugačna 
in da je v našem sistemu ta vsebina jasno formulirana med drugim tudi v 
zakonu o odvetništvu, kjer je določeno, da je odvetnik dolžan varovati tajnost, 
ki mu jo stranka zaupa; nadalje, da odvetnik ne priča o tem, kar mu stranka 
zaupa in tudi, da brez poprejšnjega dovoljenja senata okrožnega sodišča ne sme 
biti priprt, če pri opravljanju svojega poklica stori kaznivo dejanje. 

Taka neodvisnost zagotavlja odvetniku, da lahko uspešno opravlja svojo 
dolžnost ter uveljavlja interese svoje stranke ne glede na to, v kakšni orga- 
nizaciji odvetništva svoj poklic opravlja. Pri tem pa naj omenim, da je tudi 
pri takšnem načelu še vrsta odprtih vprašanj, kakor na primer pooblastilno 
razmerje, zastopanje in odškodninska odgovornost. To so vprašanja, ki se dajo 
tudi praktično rešiti, če se odločimo za takšno organizacijO' odvetništva, ki bo 
našemu socialističnemu razvoju najbolj ustrezala. Menim pa, da je treba pri 
tem zavreči tendence, da je treba sedanje odvetništvo »socializirati« oziroma 
ga podržaviti. Taka mišljenja, ki so se v javnosti tu in tam tudi pojavila, so 
nastala zaradi nepoznavanja in nerazumevanja vloge odvetništva. To bi v 
resnici pomenilo likvidacijo neodvisnega in samostojnega odvetništva, saj si 
ni mogoče predstavljati odvetništva, ki bi se moralo neposredno podrejati 
državnim organom. 

Odvetništvu v celoti je treba ne samo priznati značaj javne službe, temveč 
ga je treba tako tudi vrednotiti ne glede na to ali se opravlja v delovnih 
organizacijah, v delovnih skupnostih ali v individualnih zasebnih pisarnah. Pre- 

' pričan sem namreč, da bodo lahko organizacije z večjim številom odvetnikov 
obstajale le v večjih mestih spričo potreb delovnih organizacij in večjih potreb 
delovnih ljudi, da pa bodo individualne pisarne to javno službo opravljale v 
manjših mestih in krajih. Enotnost pravne službe, zlasti še odvetništva, kot 
samostojne družbene službe, odločno zahteva enotno ureditev odvetništva v 
vsem jugoslovanskem pravnem prostoru. Ta sistem naj se postavi s temeljnim 
zakonom, tako da lahko republika glede na specifične razmere in potrebe 
konkretneje določi s svojimi predpisi fiziognomijo in sicer v načelih enotno 
urejenega odvetništva. 

Poudarjam, da zagovarjam tezo v predloženem besedilu, da naj odvetništvo 
postane osnovni nosilec služb pravne pomoči. Ce se osvoji takšna teza, pa je 
treba tudi službo pravne pomoči pri družbeno-političnih skupnostih postaviti 
tako, da bo tej tezi ustrezala. 2e v ustavnih, pa tudi v statutarnih določbah, je 
podčrtano, da je odvetništvo kot samostojna družbena služba, prva, ki naj nudi 
pravno pomoč. Menim, da bi ostale oblike pravne pomoči morale biti le do- 
polnilo odvetništvu, ki pa mora dobiti v sistemu družbenega upravljanja takšno 
organizacijo, da ji bo omogočeno zajeti vsa pravna področja in izvesti specia- 
lizacijo, ki jo pravna praksa v sedanjem času še posebej pogreša. Če bi takšno 
odvetništvo v naši republiki res organizirali, bi bilo lahko rešiti vprašanje 
delovanja služb pravne pomoči pri družbeno-političnih skupnostih, ki je precej 
kritično. 
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Menim, da organizacija pravne službe v gospodarskih organizacijah ne 
predstavlja širšega problema, ki bi ga bilo treba urejati s predpisi, pač pa le 
okolnosti, da ni ustreznih pravniških kadrov, pripisati, da tudi na tem pod- 
ročju čutimo vrzel. Gre tudi za pojav, da že obstoječi pravniki v nekaterih 
gospodarskih organizacijah nimajo ustreznega delovnega področja. 

V interesu razvoja službe pravne pomoči je, da najdemo rešitve, ki bodo 
upoštevale sugestije v poročilu in dale jasno smer za konkretno ukrepanje. Te 
rešitve pa morajo izhajati iz resničnih potreb občana in delovnih organizacij. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 20 minut odmora! 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je dr. Makso Šnu- 
derl, rektor Univerze v Ljubljani in predsednik sveta Odvetniške zbornice 
Slovenije. 

Dr. Makso Snuderl: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
s svojimi izvajanji posežem malo širše v to krizo advokature, ki je v ostalih 
delih Jugoslavije še bolj izrazita kot v Sloveniji. Ko sem bil pred skoraj 4 leti 
izvoljen od te skupščine v svet odvetniške zbornice v Ljubljani, je bila kriza 
advokature že v popolnem razmahu. Ta kriza se je začela iz različnih razlogov. 
Deloma so bili razlogi v tem, da je draginja preraščala nizke tarife, zaradi 
česar so nekateri advokati prijavljali nižje dohodke, kot so bili v resnici in 
niso vpisovali svojih dohodkov v knjige kakor bi morali; drugi so kar sami od 
sebe uporabljali nedovoljene načine, skratka, začelo se je neko gibanje, ki je 
prišlo do izraza na raznih sestankih odvetnikov iz vse Jugoslavije. 

Ob tej priliki, ko so se pojavili taki glasovi, so se že tudi ustanavljale razne 
oblike pravne pomoči. Te oblike pravne pomoči, ki so nastajale vsepovsod, niso 
vedno ustrezale potrebam in interesom občanov; bile so take, kakršne smo tu 
slišali; na primer, da so uslužbenci občinskih uprav sestavljali te službe pravne 
pomoči, ki so potem dajale pravno pomoč in nasvete občanom v zadevah, ki 
so se nanašale na delo občinskih uprav itd. 

Ko sem nekoč obiskal v Beogradu neko službo pravne pomoči, ki se mi je 
zdela zelo posrečena, in ko sem to omenil v zakonodajnem odboru, so se tega 
takoj oprijeli nekateri žurnalisti, ki so napihnili to mojo izjavo, češ, poglejte" 
tudi v zakonodajnem odboru so proti advokaturi. Hkrati so se namreč izvajale 
tudi razne preiskave. Bili so primeri, ko so cele skupine advokatov postavljali 
pred sodišče in obsojali zaradi davčne utaje. Taki primeri so bili v Vojvodini, 
na Hrvaškem in v Makedoniji. Potem so se izvršile preiskave v Beogradu, pri 
katerih so na primer ugotovili, da so nekateri advokati tedensko podpisali cel 
paket plačilnih nalogov, ki jih je pošiljal direktor zavoda že kar narejene. 
Odvetnik jih je samo podpisal in zato dobil veliko tarifo, ki je znašala na leto 
več milijonov dinarjev; navedeno je bilo, da so te vsote znašale po pet, šest 
milijonov dinarjev. Ta boj se je zaostreval do take mere, da se je vprašanje 
odvetnikov načelo v Skupščini Ljudske republike Srbije. Sekretar za pravo- 
sodje Ljudske republike Srbije je takrat zahteval, da se advokatom vzame 
pravica zastopstva gospodarskih organizacij. Ni bilo malo glasov, ki so podpirali 
predlog, da se naj advokatura sploh odpravi. 
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V takem položaju smo imeli nekateri predstavniki svetov odvetniških 
zbornic več posvetov, na katerih smo poskušali te spore ublaževati. Se danes 
obstaja neka animoznost proti advokaturi sploh. Prav predlog, ki smo ga slišali 
glede pravnega biroja gospodarske zbornice, ima tam svoje korenine; prav 
tako tudi pojav, da na primer hrvaško sodišče ne priznava naših zavodov za 
pravno pomoč. Rad bi, če mi dovolite, navedel majhno anekdoto, ki se je 
pripetila, ko smo obravnavali prvi zakon o advokaturi v zakonodajnem odboru, 
ki ga je vodil Moša Pijade. Takrat je neki član zakonodajnega odbora pripo- 
vedoval: »V bataljonu, v katerem sem bil politkomisar, je bil zelo hraber borec, 
najhrabrejši in vsi smo ga imeli zelo radi. Vsi so radi sli z njim v patrulje, 
v zasede itd., ker je bil razumen, pameten in hraber. Cez nekaj časa pa pride 
k meni političnemu komisarju deputacija borcev, ki so trdili, da so razkrinkali 
tega človeka, katerega je treba postaviti pred sodišče. Takoj naj se skliče ba- 
taljon, da ga sodimo. On je advokat! Ko sem jih vprašal, kaj je to nevarnega, 
so rekli, da je to vendar naš največji razredni sovražnik in krvoses. Advokat 
je vendar tisti, ki reakcijo zastopa v vseh mogočih procesih in takšnega borca 
ne morejo imeti med seboj. Ker jih nisem mogel prepričati, sem borca advokata 
ponoči poslal s pismom v sosednjo oddaljeno enoto.« 

Mislim, da je take mentalite še nekaj, ta pa poraja potem take neprijetne 
stvari, kakršne smo doživljali. 

Ne bom zanikal, da ni mnogo krivde tudi na advokaturi sami. V tistem 
času, ko je od te skupščine imenovani svet začel delo, sta že bila ustanovljena 
dva zavoda in sicer mislim, da je bila to pisarna pri trgovinski zbornici in 
pravna pisarna v Gorici. Odvetniška zbornica oziroma upravni odbor te zbornice 
je bil glede tega deistva malo začuden. Zakon takih zavodov ni predvideval. 
Vendar je upravni odbor zavzel edino razumno stališče s tem, da je to zadevo 
preiskoval in zaslišal vse prizadete, vzdržal pa se je vseh takih ukrepov, ki bi 
pomenili odločno nasprotovanje takšnim zavodom. 

To je povzročilo v ostali jugoslovanski advokaturi vihar ogorčenja in naj- 
manj 2 leti je bila po njihovem mnenju slovenska zbornica tista, ki je proti 
advokaturi, ki ruši advokaturo, ki ruši zlasti samostojnost in neodvisnost advo- 
katov. Bili ,so sestanki na Bledu, ki so bili vse drugo kot pa spodbudni in so 
pokazali žalostno podobo naše advokature. Potem je bil sestanek v Zagrebu, 
na katerem sem zastopal enaka stališča, kot jih danes tu obravnavamo. Moj 
govor so nato ponatisnili v advokatskem glasilu hkrati z napadom name, ki 
je na koncu izzvenel približno takole: »Ti si odgovoren za zvezno zakonodajo 
in raje poskrbi, da bodo izšli boljši zakoni, in da ne bomo že po nekaj mesecih 
izdajali zakone o spremembah in dopolnitvah zakonov.« Hočem reči, da je 
zavzela ta borba že osebno in nestvarno stališče. Glavni ugovor, ki ga je imela 
jugoslovanska advokatura proti tem zavodom, je bil ta, da ogrožajo samo- 
stojnost in neodvisnost odvetnikov. Oni so zastopali stališče, da vsaka kakršna- 
koli podpora advokatu s strani družbe pomeni omejevanje njegove samo- 
stojnosti. Ce bi torej posamezni advokat ali skupina advokatov dobila od občine 
ali od kake druge organizacije prostor ali opremljeno pisarno s tem, da bi v 
pogodbi z njimi izvrševala kakšne advokatske posle, bi to pomenilo ogrožanje 
in negacijo samostojnosti in neodvisnosti odvetnikov. Oni namreč vidijo sa- 
mostojnost in neodvisnost samo organizacijsko. Niso pa pogledali, kako je s to 
samostojnostjo in neodvisnostjo znotraj. 
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Mi smo vedno zastopali stališče, da je samostojnost in neodvisnost v stro- 
kovnem poslovanju, v ravnanju po etičnih načelih advokature, ne pa v tem, 
kako se ta organizira. Vprašali smo te nasprotnike, kaj potem pomeni, če 
odvetnik z nekim privatnim podjetnikom sklene pogodbo, po kateri dobiva 
mesečno določen znesek za zastopstvo. Odvetnik mora zato opravljati tiste 
posle, ki mu jih ta privatni podjetnik naroči. Ko smo vprašali, če je to ome- 
jevanje odvetnikove neodvisnosti, so molčali. Izgleda namreč tako, da so bile 
korenine nasprotovanja tem novim oblikam poslovanja, ki so se pojavile prvič 
v Sloveniji, čisto druge narave, in da je šlo bolj za materialne interese posa- 
meznih zelo dobro fundiranih odvetniških pisarn v velikih jugoslovanskih 
centrih, kakor pa za kakšno načelno stališče. 

Popolnoma se strinjam s tem, kar je tovariš Sifrer govoril glede pravnega 
biroja. Ta predlog je docela zgrešen. Nemogoče je, da je advokat v delovnem 
razmerju, zaradi katerega mora seveda ravnati po direktivah svojega delo- 
dajalca in je nesmiselno na tak način postavljati advokaturo v gospodarskih 
organizacijah. 

V advokaturi vidim še vedno pravzaprav tri oblike. Menim, da bomo še 
dolgo časa imeli samostojno odvetniško pisarno, kjer bo posamezen odvetnik 
opravljal svoje posle. Ce želimo doseči, da bo v vsaki naši občini zastopana 
advokatura in če ob tem upoštevamo, da v doglednem času še ne bo dovolj 
zavodov, ki bi v polnem obsegu dajali pravno pomoč, je še vedno samostojen 
odvetnik tisti, katerega je treba priznati in kateremu je treba nuditi pomoč. 
Mislim, da bo posamezna občina lahko nudila to pomoč odvetniku, če bo z njim 
na primer sklenila pogodbo, po kateri mu občina daje prostor, ali potrebno 
opremo, odvetnik pa se zato zaveže, da bo dajal pravno pomoč za določena 
področja. 

Druga oblika je združevanje več odvetnikov v odvetniško pisarno, ki ne 
bi bil zavod, temveč neka societas po načelih civilnega prava. Mislim, da je 
ta oblika zelo posrečena in sicer zaradi tega, ker omogoča specializacijo. Ti 
trije, štirje odvetniki, ki se združijo, se lahko specializirajo ravno za tista pod- 
ročja, ki niso najbolj rentabilna, ki so pa zelo težavna. Vprašanje socialnega 
zavarovanja, penzijska vprašanja, stanovanjska vprašanja in druga podobna 
vprašanja so zelo težavna in zahtevajo celega človeka, da to materijo obvlada in 
da lahko daje pravno pomoč. Take združitve same pa tudi lahko dobijo druž- 
bena sredstva in se organizirajo po načelih delovnih organizacij. 

Tretja oblika, seveda najpopolnejša, pa je zavod. Zavod ima to prednost, 
da se v njem lahko izvede notranje samoupravljanje. Rad bi namreč omenil to, 
da si je naša odvetniška zbornica prizadevala, da bi samoupravljanje decentra- 
lizirala. To pomeni, da advokatura- ne bi bila organizirana samo v republiški 
odvetniški zbornici, temveč naj bi se povezovala tudi v regionalnih manjših 
enotah, katere bi lahko imenovali zbornice ali kakorkoli. Te bi na določenih 
območjih ustanavljali posamezni odvetniki in bi urejale posamezna vprašanja 
odvetništva, na primer disciplinski postopek, ali vpis v odvetniško zbornico; 
predvsem take zadeve, ki so sedaj strogo centralizirane v republiškem glavnem 
mestu in glede katerih bi posamezne enote vendarle lažje pomagale odvetnikom. 
To je čisto gotovo bila dobra zamisel in je bila tudi ugodno sprejeta od naše 
jugoslovanske advokature sploh. Toda ta oblika samoupravljanja se ne nanaša 
na notranje -samoupravljanje. Ta je mogoča samo pri zavodu, kjer se pa lahko 
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ustvarijo potrebni organi upravljanja in ustrezen način delovanja. V tem 
pogledu pa smo šele na začetku poti, 

Po tej moji kratki razpravi lahko presodite, da se v celoti strinjam z vsem 
tem, kar se je tu danes; zlasti v dokumentih, podalo. Pravilno je ugotovljen 
dejanski položaj advokature; ta položaj pa je vse prej kot ugoden — ta položaj 
je zelo težaven. Advokaturo je treba postaviti na boljšo materialno osnovo. 
Nima smisla, da so z velikanskimi davki advokaturo popolnoma vrgli na tla. 
Če so občine v Beogradu predpisovale na primer 5 °/o, nekatere občine pri nas 
pa. 26 % in več %> občinske doklade, je stanje popolnoma nemogoče. Menim, da 
Idi popolnoma zadostoval le davek na osebni dohodek. Prosim, to je moje osebno 
mnenje. 

Treba je tudi primerno urediti odvetniške tarife. Življenjski stroški so 
porasli in s starimi tarifami odvetnik res ne more nikamor. Če bomo zdaj vsaj 
materialno stimulirali advokaturo, se bo več mladih ljudi posvečalo temu 
poklicu. Tako pa je odziv porazen. Vidite, da advokatura pada, čez nekaj let 
bo padla še znatno bolj, ker bo na primer v Mariboru polovico advokatov 
odšlo v pokoj zaradi starosti, ker ne bodo več mogli opravljati svojega poklica, 
prirastka pa ni. Tu je treba nekaj storiti. Treba je doseči, da se advokatu tudi 
s1 splošnega družbenega stališča vendarle priznava, da je tudi on naš občan, 
da j6 tudi socialističen človek; saj se skmo nekateri starejši odvetniki ne morejo 
Vživeti v naše razmere, vendar so kljub temu lojalni. Mi moramo dati tudi 
ustrezen družbeni status in družbeni položaj naši advokaturi. 

Tudi posameznega samostojnega odvetnika, o katerem sem že prej govoril, 
Ido mogoče pritegniti k oblikam pravne pomoči. Jaz si predstavljam, da je v 
neki občini poleg posameznega advokata lahko še drugačna pravna pomoč, ki 
ni treba, da je samo na sodišču, lahko je tudi pri občini. Ker pa nekatere posle 
pravne pomoči, na primer zastopanje pred sodišči, lahko opravlja le odvetnik, 
naj bi se v ta namen tudi ta odvetnik vključil v take sisteme, v take organi- 
zacije pravne pomoči. 

Zelo važno je tudi stališče, ki ga bo zavzela ta skupščina glede bodoče 
zakonodajne ureditve. Mislim, da je neobhodno, da federacija izda samo najbolj 
splošna načela in da prepusti podrobno urejanje organizacije in drugih pravic 
posameznim republikam. Advokatura nikoli ni bila na območju Jugoslavije 
enaka po svojem položaju, po svojem ugledu in tudi danes ni. Ne morejo se 
tako heterogeno pojmovane funkcije advokature urejevati povsod na enak način. 
Morda bodo v drugih republikah drugače predpisovali, morda bodo tam tudi 
določili, da se advokatura ne sme opravljati s sprehajanjem po hodniku sodišča 
in da za advokata ni primerno, če ima svojo pisarno v kuhinji, na mizi, kjer 
žena mesi kruh. Morda bi taki predpisi pri nas ne bili potrebni, morda bo treba 
tudi kakšen moralni kodeks postaviti tu in tam drugače. Na vsak način naj 
bi republike imele na podlagi zvezne splošne zakonodaje o advokaturi svojo 
dopolnilno zakonodajo. 

Mislim, da je pri vsem tem treba imeti pred očmi interes občana, to da 
naši ljudje potrebujejo strokovno pravno pomoč. Medtem ko jim bo lahko 
pravna pomoč pri sodiščih ali drugod dala samo osnovne, informacije, na primer 
za kako vlogo, pa moramo tisto zastopanje, ki je bistveno za uresničevanje 
pratic občanov, prepustiti takim strokovnim službam, kakršna je naša advo- 
katura. Toda pri tem ne smemo pozabiti, da je tudi advokat občan in naš 



8. seja 229 

človek in da je tudi njemu treba omogočiti take pogoje, v katerih bo lahka- 
stimulativno in z bolj veselim prizadevanjem opravljal svojo funkcijo. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Vlado Vodopivec, odvetnik 
v službi pravne pomoči pri Republiškem svetu zveze sindikatov Slovenije. . .. 

Vlado Vodopivec: Tovarišice in tovariši poslanci! Sodim, da je 
zelo obetajoče in razveseljivo, da se je razprava o službah pravne pomoči in 
odvetništvu prenesla tudi na to mesto, to je v Organizacijsko-politični zbor 
Skupščine SR Slovenije. 

Po dolgotrajnih razpravah, ki v odvetniških vrstah trajajo že skoraj 5 let ih 
so našle svoj odmev tudi v tisku, je dejstvo, da se razpravlja o teh vprašanjih 
tudi na tem mestu, prvo trdno jamstvo, da se bodo vprašanja, katera smo 
zadnji čas načenjali odvetniki že s precejšnjo nestrpnostjo, vendarle začela bolj 
učinkovito reševati. 5 let je namreč že od tega, kar so se v Sloveniji začele 
ustanavljati pri družbenih organizacijah in pri občinah prve večje odvetniške 
pisarne, kot izraz težnje, da se z združevanjem več odvetnikov in njihovih 
sodelavcev ustvarja take odvetniške organizacije, ki bodo sposobne predvsem 
državljanom nuditi pravno pomoč zlasti na tistih področjih, kjer je doslej 
državljan pri individualnem odvetniku to moč stežka dobil, deloma zatc5, ker 
so to nova pravna področja, ki zahtevajo večjo poglobitev, kot. samo rutinsko 
opravljanje odvetništva v klasični obliki, deloma pa iz preprostega razloga, 
ker so to področja, ki za individualnega odvetnika finančno niso stimulativni. 

Ti poskusi so bili ponekod manj drugod bolj uspešni; organizacija novih 
pisarn je bila bolj ali manj pravilno postavljena; v vseh primerih pa te nove 
organizacijske oblike niso nastajale zato, da bi izpodrinile individualno od- 
vetništvo, temveč da bi izpolnile vrzeli v obstoječem sistemu pravnega Vafstva. 
Kljub temu pa so se odvetniki, ki so delali v teh pisarnah, znašli od vsega 
začetka v dokaj nenavadni, da ne rečem včasih naravnost paradoksalni situaciji, 
ki traja pravzaprav že ves čas in ki je tudi glavni vzrok uvodoma omenjerie 
nestrpnosti ter neprijetnega pojava, ki ga prav tako ugotavlja poročilo Repu- 
bliškega sekretariata za pravosodje, da namreč začenjajo tudi odvetniki iz druž- 
benih pisarn odvetništvo zapuščati. 

To situacijo karakteriziraj o naslednji momenti: 
1. Nove odvetniške pisarne s svojimi večjimi ali manjšimi slabostmi so se 

s svojimi nosilci znašli takoj ob ustanovitvi sredi zelo ostre polemike"in proti- 
ofenzive velikega dela odvetništva skoraj celotne Jugoslavije in so bile izpo- 
stavljene očitku, da predstavljajo nove odvetniške pisarne birokratsko defor- 
macijo odvetništva kot poklica, da so v nasprotju z intencijami zakona o odvet- 
ništvu in celo v nasprotju s politiko zavestnih socialističnih sil v naši državi. 

2. Čeprav so zagovorniki novih odvetniških pisarn, ki smo jih imenovali 
družbene pisarne v nasprotju z individualnimi odvetniškimi pisarnami, ves čas 
poudarjali, da gre predvsem za izpopolnjevanje sistema obstoječega pravnega 
varstva, predvsem za izpopolnjevanje praznin in ne za poskuse likvidacije 
individualnega odvetništva, ali pa celo z nekakšno etatizacijo odvetništva, še 
je z druge strani trdovratno poudarjalo, da edino privatno odvetništvo zago- 
tavlja uspešno službo pravne pomoči, vse, kar pa je izven tega, pa ni niti odvet- 
ništvo niti ne more nuditi uspešnega pravnega varstva državljanov. 

Ko smo končno dokazovali prednost družbenih odvetniških pisarn z argu- 
menti večje strokovnosti, z argumenti doslednejše profesionalne etike in ne na- 
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zadnje z argumenti večje skladnosti z načeli naše družbeno ekonomske ure- 
ditve, ko smo dokazovali, da gre v bistvu za modernizacijo odvetništva, ki naj 
bo kos svojim nalogam v naših časih precej zapletenih pravnih razmerij, 
so se očitale novim pisarnam težnje, da rušijo osnovni princip, na katerem sloni 
odvetništvo že od pamtiveka: to je princip samostojnosti in neodvisnosti, princip, 
ki je uresničljiv le v pogojih individualnega in privatnega odvetništva. 

V vsem tem času pa je bilo odvetništvo kot celota, kot poklic in kot javna 
služba, pod udarcem ostre družbene kritike, češ da državljan, kadar je prizadet 
in prikrajšan v svojih temeljnih zakonitih interesih in koristih, pri odvetniku 
ne dobi potrebne pravne pomoči. Po drugi strani pa se glede statusa odvetnikov, 
glede predpisov, ki urejajo položaj in organizacijo odvetništva, ni ničesar bist- 
venega spremenilo. Kakorkoli je že bila kritika odvetništva v navedenem 
smislu upravičena, pa so se v praksi zaradi praznin v sistemu nuđenja pravne 
pomoči iskale rešitve predvsem v dveh smereh, o čemer je govora tako v poro- 
čilu Republiškega sekretariata za pravosodje kakor tudi začasnega odbora za 
proučevanje odvetništva in o čemer je bilo govora že v današnji razpravi. Na 
eni strani so se iskale zasilne rešitve v ustanavljanju islužb pravne pomoči pri 
občinah in to s kadrom, ki za to delo ni bil kvalificiran ali pa je bil vsaj premalo 
kvalificiran. Take zasilne rešitve so bile seveda lahko samo nekakšen izhod za 
silo, ne pa trajnejše rešitve, ki lahko nadomeste odvetništvo. Poleg tega pa so 
se izmišljale razne nove organizacijske oblike, to predvsem izven Slovenije, ki 
bi iz odvetnika res napravile hierarhično podrejenega uradnika in rešitve, ki 
vodijo v slepo ulico in to prav natanko tja, kamor bi zagovorniki obstoječega 
stanja v odvetništvu želeli potisniti novo nastale odvetniške organizacije. Niti 
poskusi prve niti poskusi druge vrste niso bistveno prispevali k izpopolnitvi 
sistema pravnega varstva. Problem je ostal pri odvetništvu in ga je treba tu 
reševati ne zaradi ali vsaj ne v prvi vrsti zaradi odvetništva, temveč zaradi 
tega, ker je odvetništvo, pod čemer je razumeti določeno strokovnost, določeno 
profesionalno etiko, lahko tisti poklic, ki lahko v takšni ali drugačni organi- 
zaciji zadosti potrebam državljanov po uspešni pravni pomoči v celotnem 
obsegu. 

Po veljavnih predpisih je odvetništvo individualni in pravzaprav privatni 
poklic z značajem javne oziroma družbene službe. Izjemoma in samo z majhnimi 
špranjami dopušča zakon o odvetništvu tudi opravljanje odvetništva v službah 
pravne pomoči. Toda kljub temu ostaja odvetnik po veljavnih predpisih v 
bistvu še privatnik z drugačnimi dolžnostmi glede plačevanja družbenih obvez- 
nosti in manjšimi pravicami glede svojega socialnega zavarovanja kot ostali 
delovni ljudje. Ne samo odvetniku, ki dela v družbenih pisarnah, to je v delovni 
organizaciji, oziroma v delovni skupnosti, temveč vsakemu odvetniku bi moral 
biti v načelu zagotovljen enak družbenoekonomski položaj, iste pravice in iste 
obveznosti, kot jih imajo ostali delovni ljudje, kolikor opravljajo družbeno 
službo. V bistvu gre predvsem za to, da dobi odvetništvo kot družbena 
služba družbenoekonomski položaj, ki je enak položaju vsakega delovnega 
človeka v socialistični skupnosti, poleg tega pa, da se odvetnikom, kot ostalim 
intelektualnim poklicem, res zakonito omogoči združevati se v delovne organi- 
zacije oziroma delovne skupnosti in da se jim omogoči v teh delovnih skupnostih 
ustvarjati in deliti dohodek po istih načelih, kot se deli v delovnih organizacijah 
ter upravljati te organizacije na enak način, kot se upravljajo druge delovne 
organizacije. 
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Menim, da so bila upravičena prizadevanja državnih in upravnih organov 
v preteklosti, da se odvetništvo v družbenih pisarnah ne forsira z ustvarjanjem 
posebnih privilegijev, ker kakorkoli stvari gledamo, je odvetništvo kot nosilec 
službe pravne pomoči celota in bi privilegiranje družbenega odvetništva nasproti 
individualnemu odvetništvu res porajalo nevarnost birokratizacije. Toda ta 
pravičnost do obeh vej v odvetništvu vendar ne bi smela iti tako daleč, da 
bi se zaradi enakopravnega tretiranja družbenega in privatnega odvetništva 
družbeno odvetništvo znašlo vendarle v bistvu v neenakopravnem položaju. 
Do tega pa smo v preteklosti vendarle prišli in to iz naslednjih razlogov. Odvet- 
ništvo kot svobodni poklic plačuje od svojih dohodkov družbene dajatve po 
predpisih, ki veljajo za privatne poklice, to je dohodnino, kar velja za odvetnike 
v družbenih pisarnah in odvetnike v individualnih pisarnah. In nadalje, od- 
vetnik je iz razloga, ker je tretiran kot privatni poklic, pogodbeno socialno 
zavarovan in so njegove pravice iz socialnega zavarovanja bistveno omejeno. 
Tudi to velja za privatnega odvetnika in za odvetnika v družbeni pisarni. Ob 
predpostavki, da ustvarja odvetnik svoj dohodek s svojo privatno dejavnostjo, 
je mogoče takšno ureditev še do neke mere opravičevati, ker se lahko domneva, 
da odvetnik z ustvarjanjem višjega dohodka krije tudi razliko slabših pogojev 
socialnega zavarovanza in je zaradi tega dolžan družbi plačati višje družbene 
dajatve. Ce pa se taka ureditev glede družbenih* dajatev in glede socialnega zava- 
rovanja uveljavlja tudi za odvetnike v družbenih pisarnah, ki dele dohodek po 
merilih in osnovah, kot v drugih delovnih organizacijah, potem je očitno, da 
se ustvarja neenakopraven položaj tega odvetnika ne samo nasproti ostalim 
delovnim ljudem, temveč tudi nasproti odvetniku, ki dela v individualni pisarni. 

Dohodek odvetnika v družbeni pisarni se spričo principov delitve dohodka 
vendarle giblje v podobnih razmerjih kot dohodek ostalih intelektualnih po- 
klicev, ki se ne obravnavajo kot privatni poklici. Ta dohodek je nekako druž- 
beno limitiran in plafoniran. Medtem pa so družbene dajatve kot obveznost, 
in pogoji socialnega zavarovanja kot pravica, bistveno drugačni in slabši. Še bolj 
pa pride ta neenakopraven položaj do izraza v tistih odvetniških organizacijah, , 
ki se obravnavajo kot zavodi in kjer obremenjujejo ustvarjeni dohodek še 
dajatve, h katerim so zavodi posebej obvezani. V ospredju zanimanja te raz- 
prave je seveda uspešna pravna zaščita zakonitih pravic in interesov občana 
in ne vprašanje pravic in obveznosti odvetnika. 

Dvomim, če je v sedanjem položaju, o katerem govori poročilo, mogoče 
čez noč rešiti pereča vprašanja pravne pomoči samo z odvetništvom, pa čeprav 
se ustvarijo zakonske možnosti za ustanavljanje tudi družbenih odvetniških 
pisarn in čeprav se situacija glede družbenoekonomskega položaja odvetništva 
izboljša. Problem je pereč in o tem bi verjetno lahko precej povedali razni 
pritožbeni organi. Vsaj za dogleden čas, dokler ne bo mogoče najti ustreznejše 
rešitve, bodo morale družbeno-politične skupnosti in družbene organizacije 
staviti na razpolago sredstva in omogočiti opravljanje takega odvetništva, 
ki bo uspešno nudilo pravno pomoč državljanom predvsem takrat, kadar so 
prizadete njihove zakonite koristi in interesi. Pri tem močno dvomim, da 
je mogoče od takih odvetniških organizacij vedno in povsod zahtevati, da se 
same vzdržujejo. Praksa kaže, da so se tiste odvetniške organizacije ali službe 
pravne pomoči, ki so bile prisiljene že od vsega začetka upoštevati samo eko- 
nomsko računico, orientirale na donosnejše zastopanje, pri čemer je bilo zopet 
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zastopanje in obravnavanje zakonitih koristi ter interesov občana nujno zapo- 
stavljeno. 

Ce bodo materialna vprašanja ugodno rešena, po mojem globokem prepri- 
čanju ni bojazni, da ne bi bil priliv pravnikov v odvetniški poklic večji. Ne- 
dvomno pa bi bilo kQristno, kot je to govora v stališčih, da bi se tudi s štipen- 
diranjem skrbelo za tiste pravne kadre, ki so pripravljeni posvetiti se temu 
poklicu. 

Vse dokler ne bodo ta vprašanja rešena, in verjetno ne bodo mogla biti 
rešena čez noč, dokler ne bo mogoče zagotoviti kvalificiranega odvetniškega 
kadra, bi bilo skrbeti vsaj za to, da bi se sedanje službe pravne pomoči, ki delajo 
brez odvetnikov pri občinskih ljudskih odborih, opravljale zastopanje in pravno 
svetovanje državljanom s kar najbolj strokovnim kadrom, da bi tako res lahko 
izpopolnjevale sistem pravnega varstva, ter se orientirale na to, da si zagotove 
kader z boljšo kvalifikacijo, pri čemer je seveda tudi tam potrebna neodvisnost 
in samostojnost nasproti ustanovitelju, to je občini, ker se sicer tudi te pisarne 
lahko izrode v ekspozituro občine oziroma občinske uprave, kar vsekakor ne 
more biti v skladu z uspešnim nuđenjem pravne pomoči. 

Na koncu bi zlasti še podprl točko 5 teh stališč, ki priporoča Izvršnemu 
svetu, da prouči vse možnosti za spremembe obstoječe ureditve in kolikor 
je mogoče nekatere spremembe uveljaviti še pred uveljavitvijo novih predpisov 
oziroma da posreduje svoje mnenje in svoje predloge predstojnim zveznim 
organom. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Branko Staman, 
poslanec iz volilne enote Ljutomer. 

Branko Staman: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim spregovoriti 
nekaj besed o službah pravne pomoči pri občinskih skupščinah in v delovnih 
organizacijah ter obrazložiti stanje, kakršno je na območju ljutomerske komune. 

Ce se takoj dotaknem pravne pomoči pri občinskih skupščinah, takšne 
kakršna je, je popolnoma upravičena ocena, da se ta v svoji preteklosti ni, 
pa se tudi v bodočnosti ne bo razvijala tako kot si mi oziroma občani želimo, 
če ne bomo storili določenih korakov k nadaljnjemu sistematičnemu reševanju 
teh služb. Določbe ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, da 
ima vsakdo pravico do enakega varstva svojih pravic, se pri nas zaradi objek- 
tivnih vzrokov ne izvajajo dosledno. Še več, nimamo možnosti, da bi občinska 
skupščina lahko dajala pravno pomoč, saj razen referentov za posamezne re- 
sorje, ki pa nimajo ustreznih šol, nimamo v občinski upravi ljudi s potrebno 
strokovno izobrazbo, ki bi vodili pravno službo. 

Ko že govorimo o kadrih, želim to področje obdelati bolj jasno. Vzemimo 
samo primer odvetniške službe pri nas. Poročilo, ki smo ga dobili, ugotavlja, 
da 11 komun v Sloveniji nima odvetnika. Pri nas ga imamo, vendar dela tudi 
za radensko komuno, tako da pride pri nas skoraj 40 000 prebivalcev na enega 
odvetnika, če upoštevamo obe komuni. Nič boljše ni pri službah pravne pomoči. 
Pri nas smo imeli organizirano to službo, vendar ni delovala dolgo, ker se je 
takoj pojavilo vprašanje kadra, zlasti pa stimulacije zaposlenega na delovnem 
mestu. Vprašanje kadrov je po mojem mnenju osnovno vprašanje, ki bi ga 
bilo potrebno reševati, da bi se potem ta služba bolj uveljavila, nadalje siste- 
matično razvijala ter dobila zaupanje pri občinah. Menim, da ni dovolj, če 
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imamo le sistemizirano mesto pravnika pri občinski skupščini, ki bi zadovo- 
ljeval občane na tem področju, pač pa se postavlja vprašanje kvalitete in spo- 
sobnosti človeka, ki bi delal na tem področju zadovoljevanja potreb občanov. Če 
pogledamo kadre, s katerimi razpolagajo naše občinske uprave, nam je takoj 
jasno, kako in do kakšne mere se bo razvila ta služba, zlasti pa kako se bo 
uveljavila pri občanih. Mislim, da je to tudi pomembno vprašanje, zlasti pa 
velja za naše področje, saj ljudje nimajo do občinskega uslužbenca takega 
zaupanja, kot ga imajo do odvetnika, ker še vedno velja mnenje, da lahko 
pravilno in dobro opravi določeno zadevo 1q odvetnik. Zato pravim, da je 
afirmacija služb pravne pomoči pri občinskih skupščinah izredno pomemben 
faktor, dosegli pa jo bomo samo z dobrim strokovnim kadrom in s kvalitetno 
opravljenim delom. 

Postavlja se mi vprašanje, zakaj ni kadrov za tovrstno dejavnost? Ali 
res v teh letih našega razvoja ni šlo skozi pravne šole dovolj mladih ljudi, ki bi 
lahko prevzeli taka mesta pri občinskih skupščinah? Ali smo vprašanju razvoja 
pravne pomoči posvečali premalo pozornosti, ali pa so vzroki pri mladih ljudeh, 
ki se le težko odločijo za poklic odvetnika:, ki bi lahko imel samostojno advo- 
katuro ali pa bi delal v občinski upravi kot pravni svetovalec. Po mojem 
mnenju je vsakega nekaj. 

Zakon o odvetništvu je bil izdan že v letu 1957. Vidimo pa, da imamo 
vedno manj potrebnih kadrov, vedno manj je odvetnikov in tudi bližnja bo- 
dočnost ne kaže možnosti za boljši razvoj teh za naše občane tako pomembnih 
služb, kljub temu, da so potrebe spričo naglega razvoja industrije in drugih 
panog gospodarske dejavnosti vedno večje. Zato smatram za potrebno, da 
Skupščina preko raznih forumov posreduje za zboljšanje in hitrejši razvoj 
službe pravne pomoči. Skratka, potrebno bo regulirati zahteve štipendiranja, 
uskladiti učne programe in občinske skupščine pripraviti do tega, da bodo 
posvečale pravni pomoči vso pozornost, zlasti pa dajale ža te tako pomembne 
kadre več štipendij, kot so jih dosedaj. 

Če bi občinske skupščine že pred leti štipendirale ta kader, ki bi z nekaj 
prakse bil sposoben reševati zapleten sistem dajanja pravnih nasvetov občanom, 
bi si na drugi strani tudi zagotovile kader, ki bi ostal dalj časa na tem 
delovnem mestu. Sedaj pa se ti kadri pogosto izmenjujejo. Taka situacija je 
pri nas, saj sta se v zadnjih mesecih izmenjala dva pravnika, zdaj pa iščemo 
že tretjega. 

Vzrokov za nestalnost kadrov pri občinskih skupščinah, ki bi reševali 
pravne zadeve iz raznih področij dela, je več, eden mnogih pa je prav gotovo 
v stimulaciji delovnega mesta. Delovna mesta so stimulirana tako, da pravnik 
v občinski upravi ne more doseči, kljub vestnosti pri delu, takih dohodkov, kot 
jih lahko doseže v gospodarski organizaciji ali pri sodišču. Vidimo pa tudi, da 
delovno. mesto pravnega svetovalca, ki bi hkrati reševal pravne zadeve s pod- 
ročja delovnih razmerij, stanovanjskih zadev, socialnega zavarovanja, s področja 
civilnega prava, preventive in drugih področij, zahteva obsežno poznavanje 
številnih predpisov. Prav v dejstvu, da se na eni strani odpira izredno široko 
in zahtevno področje dela, na drugi strani pa obstoja nesorazmerje pri osebnih 
dohodkih, je po mojem mišljenju vzrok, da so kadri v službah pravne pomoči 
nestalni. Zato je nujno, da se prav sedaj, ko sprejemamo statute in druge 
samoupravne akte, ki rešujejo in določajo višino osebnih dohodkov za taka 
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delovna mesta, določi, da se delo strokovnjaka za pravno pomoč nagrajuje ne 
glede na uslužbenski sistem s pogodbo, ki določa višino osebnih prejemkov. 

Še nekaj besed o službah pravne pomoči v delovnih organizacijah. Poročilo 
Republiškega sekretariata za pravosodno upravo navaja, da v SR Sloveniji čez 
polovico delovnih organizacij nima organizirane pravne službe. Naj povem, da 
temu niso vzrok samo kadri, katerih ni, pač pa je vzrok globlji in sicer v 
neodgovornosti delovnih organizacij pri štipendiranju ustreznega kadra. Ni 
dovolj, da ugotavljamo, da ni tega ali onega kadra, pač pa bo nujno potrebno 
enkrat prekiniti tako opravičevanje ter postaviti delovne organizacije pred 
dejstvo, da so edine odgovorne za kadre, torej tudi za pravnike. 

Po mojih podatkih pri nas nobena gospodarska organizacija ne štipendira 
slušateljev na pravnih šolah, pa čeprav bi jih morale vsaj 6; imamo pa samo 
enega pravnika v gospodarski organizaciji. Nekaj kadrov sicer pričakujemo 
iz šol, vendar so to izključno ljudje, ki izredno študirajo pod zelo težkimi 
pogoji. 

Sedanja stopnja izobrazbe ljudi, ki rešujejo v delovnih organizacijah zadeve 
iz prava oziroma delovnih razmerij, je nezadostna, saj razen že prej omenjen 
nega pravnika pri nas rešujejo te zadeve ljudje s srednjo ali pa tudi z nepo- 
polno srednješolsko izobrazbo. Ob tem ni čudno, če mnogokrat pride v delovnih 
organizacijah do nepravilnih odločitev oziroma do tega, da se povzroči krivica 
temu ali onemu delavcu. Zato še enkrat poudarjam, da bo nujno potrebno 
pričeti reševati osnovna vprašanja nadaljnjega razvoja pravnih služb, bodisi 
pri občinskih skupščinah bodisi pri delovnih organizacijah, zlasti pa skrbeti 
za pravilno kadrovanje in nagrajevanje kadra. Prav tako bi bilo nujno, da se 
razvijejo službe pravne pomoči še posebej v tistih komunah, kjer ni odvetnikov, 
kajti tam so verjetno tudi največje potrebe. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je dr. Zivko Zobec, 
predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Dr. Zivko Zobec: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi povedati 
samo nekaj besed o realnih možnostih odprave službe pravne pomoči s sodišč. 

Kot smo videli v gradivu, služba pravne pomoči na sodiščih narašča 
namesto, da bi upadala. Ce gledamo temeljne principe sodnega procesa, vidimo, 
da je naš proces vendarle kontradiktoren, se pravi, da morajo biti funkcija 
obrambe, funkcija obtožbe in funkcija sojenja popolnoma ločene druga od 
druge. Torej vsaka mora imeti svojega popolnoma samostojnega nosilca. Tega 
pa seveda žal ne doživljamo v naši praksi, ko sodišča iz dneva v dan nudijo 
vse večjo, vse obsežnejšo pravno pomoč. Namreč tak sodnik je nehote, ne bom 
sicer rekel pristranski, toda vendarle je brez dvoma v nevarnosti njegova ne- 
pristranost. Sodnik, ki mora sprejeti na zapisnik določeno tožbo, je včasih po- 
stavljen pred težko odločitev in če potem vendarle sprejme določeno odločitev, 
pa vzame tako in tako tožbo, postavi tak in tak tožbeni zahtevek, bo potem — 
čeprav nehote — skušal v nadaljnji pravdi, ko bo moral nastopati v isti zadevi 
že kot sodnik, svoja stališča vendarle zagovarjati. Je končno le samo človek in 
včasih bo tudi podzavestno branil svoje stališče, čeprav bi morda bilo celo na- 
pačno. Kot izhaja iz gradiva in iz poročila člana Izvršnega sveta, tovariša 
Kadunca, bi naj zaenkrat še tolerirali službo pravne pomoči pri sodišču. Iz 
tega bi pa seveda izhajal nadaljnji zaključek, da jo bomo pa vendarle enkrat 
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likvidirali, to se pravi, da naj bi bila to samo začasna usluga — da tako 
rečemo — občanom. V tej zvezi bi morali pogledati, kakšne so realne možnosti 
za dokončno odpravo pravne pomoči s sodišč. 

Mislim, da predstavlja določeno oviro za to tudi temeljni zakon o sodiščih, 
ki v svojem osnutku tudi določa, da sodišča nudijo pravno pomoč. Če bo ta 
določba ostala v tem zakonu, potem seveda ne bo mogoče odpraviti službe 
pravne pomoči s sodišč. Ker je to seveda samo temeljni zakon, bi naj prepustil 
končno ureditev tega vprašanja republikam. Mnenja sem, da bi lahko potem 
tudi republiški zakon v tem primeru določil eventualno celo rok za odpravo 
službe pravne pomoči s sodišča, ker če ne bo ta rok določen, bo pravna pomoč 
na sodiščih samo naraščala, ne bo pa upadala. Če rok ne bo postavljen, bodo 
tudi občine, okraji, pa tudi družbene organizacije, ki bi eventualno lahko nasto- 
pale kot ustanovitelji teh zavodov in drugih oblik pravne pomoči, seveda s tem 
računale in bodo enostavno zanemarjale, da tako rečem, nadaljnje ustanavljanje 
služb pravne pomoči. Če pa postavimo določen rok, bodo potem končno tudi 
občani in vsak, kdor ima interes, da se pravno življenje normalno odvija, pri- 
tisnili, da tako rečem, na vse te faktorje, da bodo omogočili službo pravne po- 
moči izven sodišč. 

Omenil bi še nekaj konkretnih ovir za razmah pravne pomoči izven sodišč. 
To so odvetniški pripravniki. V gradivu smo videli, da se odvetniški pripravnik 
znajde pred materialnimi težavami, ko bi moral na primer odpreti odvetniško 
pisarno; mislim pa, da ni samo ta ovira. Danes imamo že zavode, pa vendarle 
odvetniški pripravnik ne dobi ali pa z zelo veliko težavo dobi namestitev v za- 
vodu službe pravne pomoči. To se pravi, da se težave ne začno šele takrat, 
ko je nekdo že usposobljen za odvetnika, ko je že opravil odvetniški izpit, 
marveč že precej prej. 

Okraj Ljubljana je pokazal zelo veliko razumevanje za dvig službe pravne 
pomoči. Tako je doslej redno zagotavljal sredstva za 10 odvetniških priprav- 
nikov konkretno na ljubljanskem okrožnem sodišču. Kljub temu, da so ti 
odvetniški pripravniki v enem letu končali staž na Okrožnem sodišču, po tem 
pripravniškem stažu niso dobili odvetniške zaposlitve. Ni jih sprejel noben 
privatni odvetnik, zavod pa le izjemoma. Zavod sprejme po enega odvetniškega 
pripravnika, dveh že ne sprejme. Na ta način ugotavljamo, da gre ves tisti 
denar, ki ga daje okraj za usposabljanje odvetniških pripravnikov, drugam. 
Vsi ti odvetniški pripravniki ■— z redkimi izjemami, ki bi jih lahko našteli na 
prstih ene roke — gredo potem v podjetja, upravne ali pa kakršnekoli druge 
službe. Tisti temeljni cilj, ki je bil postavljen takrat, ko je okraj zagotovil 
sredstva za odvetniške pripravnike, da bi ti postali odvetniki, ni bil dosežen. 

Zato bi le kazalo postaviti neko določeno zahtevo, nek določen rok, do 
katerega naj bi sodišča opravljala pravno pomoč, nakar bi ta morala preiti na 
druge službe. Določiti bi morali tudi obveznost zavodov, pa tudi ustanoviteljev 

■zavodov, da zagotovijo potrebna sredstva zato, da bi zavodi lahko sprejemali 
neomejeno število, da tako rečem, odvetniških pripravnikov. Kajti v sedanjem 
položaju se pogosto dogaja, da prihajajo odvetniški pripravniki po enoletnem 
stažu in pripovedujejo, da jih po vrsti odklanjajo zavodi in zasebni odvetniki, 
kljub prejšnjim dogovorom in tako ne morejo priti do svojega cilja. 

Naj s tem v zvezi še omenim, da je na primer okrožno sodišče v Nišu šlo 
precej dalj v tej stvari in je enostavno izločilo s sodišč pravno pomoč, tako da 
tam enostavno nobeno od sodišč ne daje pravne pomoči. Očitno imajo tam 



236 Organizacijsko-politični zbor 

dovolj odvetniškega kadra, ki ga pri nas primanjkuje, vendar pa je to ukrep, 
ki bi pri nas vsaj s tem, da bi določili ustrezen rok, le silil vse naše družbene 
faktorje, da bi omogočili in dali odvetništvu res tiste pogoje, ki iih za svoi 
obstoj zahteva. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Lado Mahnič, po- 
slanec iz občine Sežana. 

Lado Mahnič: Tovarišice in tovariši! V začasnem odboru, ki smo ga 
v ta namen ustanovili, smo precej razmišljali o tem, kako pripraviti gradivo 
za današnjo sejo. Da bi dobili pravo sliko o problematiki, smo obiskali vrsto 
občin in delovnih organizacij, razgovarjali smo se z občani, s predstavniki 
družbeno-političnih organizacij in občinskih skupščin, z odvetniki posamezniki 
in odvetniki, ki delajo v zavodih. Po vsem tem smo ugotovili, da je v tem 
pogledu položaj še mnogo težji in bolj problematičen, kot to izhaja iz poročila 
Republiškega sekretariata za pravosodno upravo. 

Danes je bilo v obravnavi sicer navedeno, da na terenu obstoja vrsta služb 
pravne pomoči — pri skupščinah, sindikalnih organizacijah, gospodarskih orga- 
nizacijah, posebnih zavodih in v zasebni advokaturi; vendar je pravna pomoč 
v celoti slaba, nekvalitetna in neekspeditivna. S pravno pomočjo, ki jo dajejo 
službe pri občinskih skupščinah, občani niso zadovoljni, ker tako pomoč v 
konkretni upravni zadevi daje isti uslužbenec ali uslužbenec istega organa, 
ki o tej zadevi tudi odloča. V razgovorih o teh problemih se je sploh pokazalo 
nezaupanje do delovanja občinske uprave in tudi uprave v gospodarskih orga- 
nizacijah, v katerih pogosto prihaja do nezakonitosti pri odpuščanju delavcev, 
pri delitvi osebnega dohodka in podobno. 

Razgovarjali smo se o teh problemih tudi s sodniki. V glavnem so vsi nava- 
jali enake težave in probleme, kot jih je prej obrazložil predsednik ljubljan- 
skega okrožnega sodišča. Predvsem so izjavljali, da je sedanji položaj zelo težak. 
V velikih težavah so tudi zato, ker ne morejo dajati občanom zadosti kvalitetne 
pomoči na takih področjih, ki jih tudi sami dovolj ne obvladajo, kot so socialno 
zavarovanje, delovna razmerja, stanovanjski odnosi in podobno. 

Poleg tega so sodniki že z rednim delom zelo obremenjeni. V več primerih 
so povedali, da morajo reševati povprečno po 3 zadeve na dan. Ponekod dajo na 
sodiščih tudi po 30 pravnih nasvetov na dan, kar vse skupaj z redno obreme- 
nitvijo vred predstavlja problem in je vprašanje, če se lahko vse skupaj rešuje 
kvalitetno. Kjer ni območju sodišča nobenih odvetnikov, se dogaja tudi to, 
da sodnik v sporazumu s sindikalno organizacijo na primer enkrat tedensko 
v imenu te organizacije daje pravne nasvete. Pri tem pa prav tako nastopajo 
enaki problemi preobremenjenosti in kvalitete. 

Govorimo tudi o neki pravni službi v gospodarskih organizacijah. Ugo- 
tavljamo, da so ponekod cela območja občin, v katerih nobena gospodarska 
organizacija nima pravnika. Seveda ob tem tudi ne more biti govora o kakšni 
pravni pomoči na področju gospodarstva. Kot je videti iz poročila, so v mnogih 
občinah edini pravniki tisti, ki so zaposleni v občinski upravi, ponekod pa je še 
po eden ali sta dva nekje v gospodarstvu. Razumljivo je, da ob takih kadrovskih 
pogojih ne moremo pričakovati uspehov na področju pravne pomoči. 

Zaradi takega stanja smo naleteli na terenu na neverjetno veliko nezado- 
voljstvo pri občanih, ki si danes na vse mogoče načine, tudi izven območja 
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svoje občine pomagajo, da bi uveljavili ali uredili določene pravne zadeve. 
Za njih so ti postopki dragi in zelo dolgotrajni. Zaradi tega tudi v mnogih 
primerih občani ne dosežejo svojih pravic, na drugi strani pa se množijo primeri, 
ko se zaradi svojih problemov občani obračajo naravnost na najvišje državne 
organe. Nekateri iščejo in izkoriščajo tudi vse mogoče zveze in poznanstva, 
da bi uveljavili svoje interese. Seveda ima vse to na terenu slabe posledice. 

Razumljiva so ustavna načela o tem, da je treba občanu zagotoviti uspešno 
in kvalitetno pravno pomoč, kar bi morale družbeno-politične skupnosti tudi 
upoštevati ter storiti vse potrebno, da se taka pravna pomoč ne glede na 
finančne probleme zagotovi. Vsi skupaj se moramo zavzeti, da se na tem pod- 
ročju naredi uspešen korak naprej. 

Ko smo se razgovarjali z odvetniki, tako zasebnimi kot tudi tistimi iz 
pravnih zavodov, so nas opozorili na velike težave, ki jih imajo zaradi velikih 
obveznosti in drugih neurejenih razmerij. Tudi odvetniki, ki delajo v zavodih, 
so zatrjevali, da bodo primorani oditi v druge službe, če ti problemi ne bodo 
v kratkem urejeni. Pri tem ugotavljamo, da v odvetništvo ni dotoka mlajših 
ljudi in da imamo večino starejših odvetnikov ter se problem zaradi tega 
zaostruje. 

Odvetniki, ki danes tudi v teh razmerah delajo v zavodih za pravno pomoč, 
soglasno navajajo, da je taka oblika dela zelo primerna in uspešna ter bi v njej 
radi delali, če bi obstoječe probleme uspešno rešili. Poudarjajo, da je v zavodih 
omogočeno bolj strokovno delo in specializacija. 

Zanimivo je, da so se zasebni odvetniki v glavnem vsi usmerili na zastopanje 
in urejevanje pravnih problemov gospodarskih organizacij. Zelo zelo naglo 
pada njihov interes za nuđenje pravnih uslug posameznim občinam. V zvezi 
s tem ugotavljamo, da so tudi tam, kjer sicer imamo zasebne odvetnike — pa 
celo tam, kjer so pravni zavodi ■— sodišča še vedno preobremenjena z daja- 
njem pravne pomoči. 

Menim, da je predlog začasnega odbora glede ukrepov, ki jih je treba storiti 
za izboljšanje službe pravne pomoči, umesten in da je, upoštevajoč tudi pred- 
loge in pripombe, dane v današnji obravnavi, treba storiti hitrejši korak naprej 
v namenu, da se občanom resnično zagotovi kvalitetna in vsakomur dostopna 

. pravna pomoč. 
Ker je na mnogih območjih še vedno le sodišče tisto, ki daje občanom 

pravno pomoč, je potrebno postopoma ustanavljati razne druge oblike' pravne 
pomoči, o katerih smo danes že veliko razpravljali. Menim pa, da sodišča 
v sedanjem položaju še ne morejo povsem opustiti nuđenja pravne pomoči, 
ker bi to na mnogih območjih povzročilo resne probleme in še poslabšalo mož- 
nosti pravnega varstva občanov. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je dr. Peter Kobe, 
prodekan Pravne fakultete univerze v Ljubljani. 

Dr. Peter Kobe: Tovarišice in tovariši poslanci! Preden začnem z 
jedrom stvari, bi dal pojasnilo oziroma opravičilo. 

Ko se zahvajujem v imenu pravne fakultete za povabilo, da se pravna 
fakulteta udeleži te razprave o problemih pravne pomoči, moram predvsem 
poudariti, da govorim v svojem lastnem imenu, ker iz objektivnih razlogov 
nisem mogel konzultirati članov naše fakultete, da bi tako prišli do skupnega 
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stališča o teh vprašanjih. Zdi se mi, da kolegi na fakulteti ne bodo imeli po- 
sebnih pomislekov zoper to, kar bom povedal. Vsekakor pa mislim, da je to 
vprašanje, ki ga bo morala naša fakulteta temeljito obravnavati in tudi v večji 
meri prispevati k rešitvi teh vprašanj. Opravičil pa bi se rad glede nato, 
ker sem na listi govornikov precej na koncu in bom seveda v zadregi, kaj 
naj iz tega, kar sem si pripravil, izločim, da ne bi ponavljal stvari in misli, 
ki so bile že izražene, zlasti tiste, ki sta jih omenila rektor tovariš Šnuderl 
in tovariš Vodopivec, ki sta z večjo avtoritativnostjo in z večjim neposrednim 
stikom .s problematiko lahko boljše pojasnila stvari, kot jih bom poskusil sam. 

V razpravi želim govoriti predvsem o tem, kar se je danes že večkrat ome- 
nilo, namreč o vsebini in pomenu neodvisnosti in samostojnosti odvetništva in 
drugih oblik pravne pomoči. Pri tem se seveda ni mogoče izogniti tudi neka- 
terim organizacijskim vprašanjem, čeprav mislim, da vprašanje organizacije 
ni bistveno, da je bistvena pač vsebina te samostojnosti in neodvisnosti. 

Stanje pravne pomoči, kot izhaja iz gradiva, ki ste ga že obravnavali in 
zlasti iz podatkov današnje razprave, vsekakor kaže, da to stanje ne zadovo- 
ljuje, oziroma da sploh ne ustreza osnovnim intencijam v naši družbi, kako 
zagotoviti našemu občanu spoštovanje ustavnih svoboščin, njegovih pravic, 
skratka zagotoviti mu položaj občana samoupravljalca. Glede tega je morda 
Slovenija, v primerjavi z drugimi republikami, ker je že tako na razmeroma 
nizki stopnji te lestvice, še posebno prizadeta in je morda ta problem v Slo- 
veniji še posebno občuten. V dosedanjih razpravah — vi ste to že danes slišali, 
vendar bi to vseeno podčrtal, ker je to moje izhodišče — sta se uveljavili pred- 
vsem dve ekstremni stališči v oblikah pravne pomoči, pravzaprav dve ekstremni 
stališči prav v zvezi z neodvisnostjo in samostojnostjo odvetništva in drugih 
oblik pravne pomoči. 

Eno ekstremno stališče, če ga na kratko okarakteriziram je: samo indi- 
vidualno, pa morda tudi kolektivno, vendar na osnovi združevanja po načelih 
civilnega prava postavljeno odvetništvo, je lahko neodvisno in samostojno in 
samo takšno odvetništvo lahko uspešno izvršuje pravno pomoč in pravno 
varstvo. 

Drugo ekstremno stališče pa je, da j£ samo takšna pravna pomoč oziroma 
takšno odvetništvo, v katerem je uvedeno oziroma mogoče družbeno uprav- 
ljanje, edina prava oblika, nikakor pa ne spada v organizirano pravno pomoč 
delovanje, ki temelji na nekih zasebnih združevanjih ali pa na zasebni dejav- 
nosti posameznika. Tu se poudarja celo to, da vsakršno drugačno kot družbeno 
delovanje ni socialistično, da je ostanek starega, ki se sicer morda še lahko 
tolerira, ki pa ga je treba le počasi odstraniti. Zvezna ustava je v 2. odstavku 
67. člena postavila jasne mejnike tako za monopol, za monopolistične težnje 
zasebnega odvetništva, kot za vsakršne poskuse pod firmo tako imenovanega 
družbenega odvetništva gtatizirati oziroma birokratizirati to, kot pravi ustava, 
družbeno službo. Ustava izhaja iz samostojnosti službe pravne pomoči. V ustavi 
je sprejeto izhodišče, — glede katerega moram poudariti, da je bilo postavljeno 
šele v zadnji etapi sprejemanja ustave — ki ga lahko štejemo tudi za racionalno 
jedro prej omenjenih ekstremnih stališč, katerega vidim v tem, da se samo- 
stojnost službe pravne pomoči nujna osnova za njeno neodvisnost, obe pa sta 
predpogoj za pravilno objektivno in uspešno pravno varstvo. Tu se zastavljata 
seveda dve vprašanji, kaj je ta samostojnost oziroma kaj sta samostojnost in 
neodvisnost, oziroma prav posebej predvsem, kaj je ta neodvisnost, ker je 
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samostojnost — jaz vsaj tako mislim — samo eden izmed predpogojev za 
neodvisnost. 

V kakšnih organizacijskih oblikah se lahko zagotovi samostojnost in s tem 
tudi že neodvisnost pravne pomoči. Neodvisnost pri izvrševanju kakršnekoli 
družbene službe, predvsem pa tistih, ki so nujne za uveljavitev položaja občana 
samoupravljalca, to je tistega položaja, ki je sankcioniran z ustavnimi predpisi, 
ni neka abstraktna kategorija, temveč je produkt konkretnih družbenih pogojev 
v danem obdobju in tistih pozitivnih silnic, ki poganjajo družbo v njenem ne- 
nehnem dinamičnem razvoju. To pa je neodvisnost, ki je ni mogoče ustvariti z 
dekretiranjem, zlasti pa je ni mogoče zagotoviti s samo deklaracijo. To je ne- 
odvisnost, ki terja za svoje uresničevanje določene pogoje in kavtele. Za ne- 
odvisnost pri dajanju pravne pomoči, ne le za odvetništvo, pa so številni pogoji 
materialne in subjektivne narave. Če se omejim samo na subjektivne, mislim 
predvsem na to, kar je bilo že omenjeno, na solidno strokovno usposobljene 
kadre za izvrševanje službe pravne pomoči. Tu so seveda lahko razlike, odvisne 
od oblik in stopnje, na kateri se izvršuje pravna pomoč. Od tega je lahko od- 
visjio, kakšna mora biti strokovna izobrazba teh kadrov. Pri tem seveda te 
strokovnosti ne razumem kot neko ozko, vase zaprto strokovnost, marveč tisto, 
ki temelji na idejno jasnih konceptih in razgledanosti v družbi in tudi v drugih 
strokah, ki so s pravno tesno povezane. Z idejno jasnimi koncepti seveda ne 
mislim tistih, ki so se že preživeli, ali bi se vsaj ne mogli odločilno uveljavljati, 
kot npr. o absolutni in abstraktni skladnosti individualnih in družbenih intere- 
sov, družbenih koristi. Koncept, da je vse, kar je v skladu »z družbenimi korist- 
mi«, tudi najboljša uveljavitev individualnega, je seveda abstrakten princip, ki 
mu je treba dati najbrž tudi drugačno formo in predvsem pravo vsebino. Mislim 
namreč na takšen idejni koncept, ki računa s protislovji, z mogočnimi protislovji 
v naši družbi, ki zna soočiti individualne koristi z družbenimi in ki izhaja iz tega, 
da družbeni interes ni nekaj nad družbo in nad individumom, temveč da je 
prav zato družbeni kolektivni interes, ker obsega tudi individualne interese. 

Nadaljnji pogoj za neodvisnost pri izvrševanju funkcije pravne pomoči je, 
da ne upoštevamo samo pravna pravila in tudi ne samo splošno sprejeta mo- 
ralna etična načela v socialistični družbi. Mislim na drug element, ki je bil 
danes že omenjen, na tako imenovano profesionalno etiko, na poklicno etiko 
odvetništva in službe pravne pomoči. To so pravila, ki so sestavina poklicnega 
delovanja, ki so s tem poklicnim delovanjem nujno povezana, tako kot je zdrav- 
niška etika nujno povezana z izvajanjem poklicne zdravniške pomoči. Kaj je 
takšna profesionalna poklicna etika, je seveda včasih manj včasih bolj jasno, 
vendar prav za pravno pomoč lahko trdimo, da so njena izhodišča in jedro, 
čeprav so morda nekatera izhodišča stara, vendar v celoti sprejemljiva, še po- 
sebej sprejemljiva v socialistični družbi. 

Tukaj bi opozoril na idejo, ki je bila izražena na nekem posvetovanju; 
mislim, da je njen avtor dr. Grosman, ugleden član odvetniškega poklica; nam- 
reč da bi bilo treba vsekakor, tako kot se dela na izdelavi zdravniškega kodeksa 
etike, izdelovati tudi kodeks poklicne etike odvetništva in službe pravne pomoči. 

S tem, kar sem tukaj omenil v zvezi z samostojnostjo in neodvisnostjo od- 
vetništva in službe pravne pomoči, lista pogojev neodvisnosti ni izčrpana. Mi- 
slim pa, da sem poudaril dva, ki sta izredno pomembna in zato sem se ob njima 
tudi nekoliko več zamudil. 
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Kakšne pa so kavtele za takšno in tako razumljeno neodvisnost odvetni- 
škega dela in službe pravne pomoči? Prva kavtela, ki je z neodvisnostjo naj- 
tesneje povezana, je že omenjena samostojnost. Kaj pa je ta samostojnost, je 
seveda vprašanje, ki ga je treba gledati iz dveh aspektov, oziroma celo z več 
aspektov. Tu gre za samostojnost do klienta, ki išče pravno pomoč, in tu gre 
za neodvisnost, samostojnost do tistega organa, pri katerem se pravna pomoč 
uveljavlja in končno bi omenil še tisto, kar je bilo danes poudarjeno, za neod- 
visnost od ustanovitelja v primeru, če gre za neko družbeno kolektivno organi- 
zacijo službe pravne pomoči. 

To ne velja samo za neposredne očitne odnose rrfed vsemi temi činitelji, ki 
tu delujejo, temveč gre tudi za to, da se preprečijo možnosti in situacije, v ka- 
terih se posredno zaradi kolizije interesov ali celo z nedovoljenimi sredstvi iz- 
vaja pritisk na tistega, ki izvršuje, ki daje pravno varstvo, ki daje svoje stro- 
kovno znanje, svojo profesionalno etiko, svojo sposobnost na razpolago so- 
občanu zato, da uveljavi svoj po ustavi priznan položaj. 

Pri tej presoji se je seveda treba izogibati vsakršnih vnaprej umetno ustvar- 
jenih predsodkov, čeprav so ti lahko dobronamerni, zlasti pa se je treba iz- 
ogniti dajanja atributov »socialističen« in »nesocialističen«, na sedanji stopnji 
našega razvoja in ob sedanji utrditvi našega družbenega sistema. Tu oblika go- 
tovo ni tista, ki sama po sebi določa, kaj je socialistično in kaj ni socialistično. 
Kot, sem že rekel, pomembna in odločujoča je vsebina; ta vsebina pa je odnos, 
v katerem se pravna pomoč odvija in tisti odnosi, ki iz tega nastajajo. 

Nadaljnji zunanji izraz samostojnosti pravne pomoči je morda tudi v tem; 
tu se predvsem omejujem na tisto pravno pomoč, o kateri govori 67. člen ustave, 
da je dajanje pravne pomoči edina ali pa vsaj prevladujoča dejavnost službe 
pravne pomoči. V tem me potrjuje tudi današnja razprava, ki je še posebej na 
konkretnih primerih osvetlila, kakšne situacije nastajajo, kadar se pomešajo 
med setoj različne oblike, različne dejavnosti in kako trpi pri tem zlasti to, 
kar je osnovno, namreč resnična zagotovitev pravnega varstva. 

Posebej poudarjam še eno izmed kavtel za neodvisnost službe pravne po- 
moči, to je spoštovanje te neodvisnosti v tistih mejah, ki so že urejene s prav- 
nimi predpisi oziroma bi morale biti urejene. Posebno pomembno se mi zdi tudi 
vsebinsko pravilno prikazovanje oziroma populariziranje pravne pomoči, tu 
mislim predvsem na obveščanje javnosti z množičnimi komunikacijskimi sred- 
stvi, ker se tu vsekakor dogajajo napake, ki dajejo napačno sliko in dezinfor- 
miraj o javnost o bistvu pravne pomoči. Tu gre bodisi zato, da se ali posamezni 
konkretni primeri nepravilnosti posplošujejo, ali pa gre sploh za nerazumevanje 
bistva pravne pomoči, bistva te družbene službe in te družbene funkcije. Ko 
govorim o množičnih komunikacijskih sredstvih, bi poudaril, da mislim pred- 
vsem na tisk, radio in druga sodobna komunikacijska sredstva, ki bi tudi mo- 
rala zavzeti določeno principialno pravilno stališče do odvetništva kot ene izmed 
oblik pravne pomoči in do drugih služb pravne pomoči. 

Ne bi vas še nadalje zadrževal in vam jemal dragoceni čas. Samo še v zvezi 
s stališči, ki sem jih dobil na vpogled pred to sejo, bi rad povedal, da je današ- 
nja razprava najbrž že opozorila na to, da bo treba nekatere formulacije v teh 
stališčih vendarle postaviti jasnejše, zlasti v prvi točki, kar zadeva vprašanje, 
kaj je neodvisna in samostojna pravna pomoč, oziroma kaj je neodvisno in 
samostojno odvetništvo. V zvezi s stališči zlasti pozdravljam še posebej tisti 
del, ki govori o skrbi za kadre za to pravno pomoč. Čeprav je splošno znano, da 
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je problem štipendiranja splošen problem v našem sedanjem času, bi mogel 
prav za pravno fakulteto v Ljubljani ugotoviti, da je problem morda še akut- 
nejši, kajti število štipendistov na naši fakulteti pada, povprečje štipendij je 
pod povprečjem, ki sicer velja za štipendiranje, in da kaže ta proces tendenco 
nadaljnjega razvijanja v tej negativni smeri. Razlogi za to so lahko različni, 
vendar mislim, da bo tudi akcija Organizacijsko-političnega zbora v tej smeri 
naletela na dober sprejem in da bo tudi rodila rezultate. 

Predsednik Janez Hočevar: Lista govornikov je izčrpana. Zeli še kdo 
razpravljati? (K besedi se prijavi poslanec Maks Klanšek.) 

Maks Klanšek: Predlagam, da se odredi kratek odmor, da bi se za- 
časni odbor za proučevanje sodstva, pravne pomoči in odvetništva sestal in pro- 
učil pripombe ter sugestije današnje razprave, ki bi jih bilo potrebno vnesti 
v stališča. 

Predsednik Janez Hočevar: Ima morda še kdo kako konkretno pri- 
pombo k stališčem? (Ne javi se nihče.) Prosim začasni odbor, da se sestane 
in odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.55 in se je nadaljevala ob 13.40.) 

Predsednik Janez Hočevar : Besedo ima poslanec Maks Klanšek. 

Maks Klanšek: Tovariši in tovarišice! O stališčih in predlogih, izra- 
ženih v obravnavi, je odbor sklepal in ugotovil, da je pravzaprav samo eno 
stališče, ki ga ni mogel sprejeti in to iz razloga, ker po mnenju odbora prav- 
zaprav ne sodi v to materijo, temveč je zadeva, ki jo je treba regulirati v ma- 
teriji zakona o sodiščih, namreč predlog, da bi v stališčih določili rok, v kate- 
rem naj se pravna pomoč pri sodiščih odpravi. V odboru je bilo izraženo mne- 
nje, da verjetno ne bo mogoče nikdar prav odpraviti vso pomoč s strani so- 
dišča, in bi bilo morda nepravilno vztrajati na tem; morda bi prišel občan v 
nerodno situacijo takrat, ko ne bi zaupal odvetniku in ne bi mogel najti dru- 
gega, torej vsaj sodišča, pri katerem bi lahko zahteval pravno pomoč v neki 
določeni pravni zadevi. Je pa stališče utemeljeno v toliko, da bi bilo potrebno 
morda v materiji zakona o sodiščih to vprašanje urediti. Na drugi strani pa 
odbor meni, da se bo z ustanavljanjem odvetniških pisarn in široke mreže tudi 
drugih oblik služb pravne pomoči ta problem postopoma reševal. Glede vseh 
drugih pripomb in izraženih stališč pa smatra odbor, da so vsebovana že v 
predloženih stališčih s tem, da je nekatere stvari samo še nekoliko bolj po- 
udariti in predlaga, da zbor sprejme stališča z naslednjimi spremembami in 
dopolnitvami: 

Pod I. drugi stavek »Še nadalje pa je potrebno razvijati tudi druge oblike 
služb pravne pomoči, ki delujejo v okviru obstoječe zakonske ureditve ter do- 
seči zboljšanje kvalitete njihovega dela,« To zaradi tega, ker je vsa debata po- 
kazala potrebo po teh oblikah in pa potrebo, da se njihovo delo še izboljša. 

Pod II. na koncu: »Ob tem naj še posebej posvetijo vso potrebno skrb 
pridobivanju novih strokovnih kadrov na tem področju, zlasti tako, da jih 
štipendirajo in zagotovijo pogoje za delo na področju pravne pomoči.« 

16 
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To stališče je bilo prav tako izraženo; posebno močno ga je podprl tovariš 
Zobec, namreč z ugotovitvijo, da odvetniški pripravniki po opravljeni obvezni 
praksi na sodišču ne morejo dobiti zaposlitve pri odvetnikih in v službah pravne 
pomoči. Zato meni odbor, da bi bilo potrebno v tem smislu preformulirati 
oziroma dopolniti zadnji stavek in priporočiti, da se zagotovijo pogoji za delo 
novih kadrov na področju pravne pomoči. 

Pod III. v cilju, da bi se še bolj poudarila potreba podrobnega urejanja 
služb pravne pomoči z republiško zakonodajo in čim manj z zveznim zako- 
nom, predlagamo, da se v 4. vrsti za besedico »omogočilo« vstavi »neposredno 
urejanje organizacije in delovanje te družbene službe kot ustreza pogojem in 
potrebam«. 

Tako preformulirana stališča predlaga začasni odbor zboru, da jih sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da 
poda svoje mnenje k predlogu stališč. 

Vladimir Kadunec: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da 
v imenu Izvršnega sveta izjavim, da se popolnoma strinjam s stališči, formuli- 
ranimi na današnji seji 'zbora na osnovi materialov in na osnovi razprave na 
tem zasedanju, in da izjavim, d^ bo Izvršni svet vložil vse napore, da bi pozi- 
tivno realiziral vse naloge, ki so mu s temi stališči naložene. 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajam na glasovanje o predlogu sta- 
lišč. Kdor je za predlog stališč, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo 
roke.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagana stališča soglasno sprejel. 
Ob zaključku bi rad poudaril, da je bila razprava zelo dobra in da smo 

lahko z njo zadovoljni, saj je precej vsestranskp osvetlila problem, ki je bil 
na dnevnem redu. To je ena ugotovitev; druga, ki pa je zelo razveseljiva je ta, 
da smo dosegli v razpravi enotnost o vseh glavnih vprašanjih. Mislim, da bo raz- 
prava z zaključki v pomoč Izvršnemu svetu, ki bo še proučeval ta vprašanja, 
da bi se zavzel za ustrezno zakonodajno-pravno ureditev na zvezni ravni. 

To je ena stvar, druga pa je vprašanje realizacije stališč. Mislim, da pred 
poslanci našega zbora stoji precej velika naloga zainteresirati občinske skup- 
ščine, da stavijo na dnevni red svojih sej tudi vprašanje služb pravne pomoči, 
tako v občinah kot v okrajih. Pričakujem, da bodo poslanci pri tej svoji inicia- 
tivi dobili močno podporo družbeno-političnih organizacij in občanov samih. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega r e d a, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o mestih, ki so razdeljena na občine. 

Predlagatelj zakonskega predloga Izvršni svet Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije je za svojega predstavnika določil dr. Branka Premroua, re- 
publiškega sekretarja za zakonodajo in organizacijo. Prosim ga, da poda ustno 
obrazložitev k predlogu zakona ter se izjavi o spremembah, ki jih predlaga 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Ker je 
bil predlog zakona že enkrat obravnavan v tem zboru v obliki tez, mislim da ni 
potrebno, da bi tu ponovno osvetljeval problematiko, ki narekuje sprejem 
tega zakona in tudi ne osnovne premise ureditve, ki naj se uveljavi na repu- 
bliškem nivoju glede mest, razdeljenih na občine. 



8. ge.ia 

Osnovna načela glede te-ureditve so bila že postavljena ob priliki obrav- 
nave navedenih tez. Danes gre za vprašanje, kako so s tem zakonom reali- 
zirana stališča, ki jih je zavzela Skupščina, ko je ob priliki obravnave tez po- 
stavila smernice za zakonsko ureditev predmetnega vprašanja. 

Bistvena novost, ki jo prinaša zakon v odnosu na prej obravnavane teze, 
je uveljavitev stališča, da je potrebno že na republiškem nivoju konkretizirati 
zadeve, ki so skupnega pomena za mesto, vsaj glede najvažnejših področij, kjer 
se določajo oziroma izvajajo odločilni dolgoročni posegi v razvojno rast mesta. 
To je predvsem področje urbanizma in pa komunalno-stanovanjsko področje. 
Konkretizirajo se tudi nekatere zadeve skupnega pomena za mesto na področju 
notranjih zadev, prometa, trgovine in zdravstva, kjer gre bolj zato, da se zago- 
tovi enoten način reševanja nekaterih skupnih družbenih zadev, glede katerih 
mora veljati enoten način na območju vsega mesta. 

Predloženi zakon pomeni prvo fazo realizacije ustavnih načel glede mest, 
razdeljenih na občine. Druga stopnja realizacije teh načel bo uveljavljena v 
statutu mesta, ki bo lahko sprejet po sprejemu tega zakona. Statut mesta bo 
lahko razširil tako zadeve, kakor tudi področja, na katerih obstoje zadeve skup- 
nega pomena za mesto, ne bi pa mogel ožiti platforme, ki jo postavlja zakon. 

Predloženi osnutek odpira možnost sodelovanja med občinami v okviru 
mesta še v tretji smeri in sicer v smeri medobčinskega sodelovanja. Samo po 
sebi se razume, da bo tako statut, kakor tudi medobčinsko sodelovanje moralo 
temeljiti predvsem na soglasju prizadetih občin. 

Zakon bo pomenil glede na navedeni koncept le minimum garancije za 
enotno razvojno rast mesta, razdeljenega na občine. Zakon omogoča, da se v 

.praksi lahko uveljavi večje oziroma intenzivnejše sodelovanje pri opravljanju 
zadev na območju mesta, skladno s konkretnimi razmerami in ob upoštevanju 
vseh drugih okoliščin, ki lahko pripomorejo, da se zadeve mesta rešujejo na 
skupnem nivoju. Zakon razglaša kot zadeve skupnega pomena za mesto pred- 
vsem zadeve splošnega pomena, kot so določeni razvojni programi, zlasti urba- 
nistični, ter izdajanje predpisov; le izjemoma pa tudi opravljanje upravnih 
zadev na primer urbanistično inšpekcijo. 

Predlog zakona sledi v tem pogledu dosedanji praksi in v predhodni raz- 
pravi izraženim stališčem, da mesto, kljub svoji povečani družbeni vlogi, ne bi 
imelo obširnega upravnega aparata, temveč bi se pri izvrševanju nalog skup- 
nega pomena za mesto naslanjalo na obstoječi upravni aparat občin na območju 
mesta. Vendar pa zakon omogoča, da ima tudi mesto samo svoje strokovne in 
upravne službe, kakor tudi svoje posebne organizacije za opravljanje zadev 
skupnega pomena za mesto. 

V predhodni razpravi o tezah zakona je bilo poudarjeno, da mora tudi 
glede organov mesta veljati načelo javnosti njihovega dela in njihove odgovor- 
nosti nasproti občanom. Predlog zakona to načelo uveljavlja, pri čemer ne re- 
šuje vprašanje tehnike kontaktiranja organov mesta z volivci; to bo stvar sta- 
tuta mesta. 

Zakonski predlog nadalje upošteva stališča skupščinskih organov glede 
reševanja vprašanj, ki so bila v tezah postavljena v variantah. 

Prav tako so v predlogu zakona upoštevana stališča, ki so bila zavzeta 
glede financiranja mestnega sveta. Predloženi zakon postavlja sicer minimalne, 
vendar pa čvrste osnove za nadaljnje reševanje problematike, ki obstoji na 
območju mest, razdeljenih na občine. Kot rečeno, se bo ta problematika nadalje 
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neposredno reševala s statutom mesta, pa tudi s statuti občin, ki so tik pred 
sprejemom. Načela tega zakona bodo morala biti na svoj način izražena tudi v 
navedenih občinskih statutih. 

Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Predlagam, da sprejmete zakon 
o mestih, razdeljenih na občine v prečiščenem besedilu, ki je bilo predloženo. 
Hkrati izjavljam v imenu Izvršnega sveta, da se Izvršni svet strinja z redak- 
cijskimi popravki in spremembami, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna 
komisija. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še poročevalca odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov, tovariša Franja Turka, da se izjavi. 

Franjo Turk : Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov je na svoji seji 20. marca obravnaval 
in sklepal o predlogu zakona o mestih, ki so razdeljena na občine. Na sejo od- 
bora so bili vabljeni tudi predsedniki občinskih skupščin z območja Ljubljane 
in Maribora,ter predsednika mestnih svetov Ljubljane in Maribora. V razpravi 
na seji odbora ni bilo k predlaganemu zakonu načelnih pripomb. 

Predlog zakona namreč v skladu s stališči, ki jih je sprejel naš zbor že v 
poprejšnji obravnavi tez zakona, ureja izhajajoč iz nove ustavne ureditve po- 
seben položaj v okviru komunalnega sistema, ki nastane tedaj, ko je mesto kot 
urbanistična in družbena celota razdeljeno na več občin. Pri tem izhaja iz 
stališča, da je občinska temeljna družbeno-politična skupnost z vsemi funkci- 
jami, razen seveda tistih, ki jih opravlja širša družbeno-politična skupnost, 
hkrati pa upošteva tudi dejstvo, da je mesto organska celota in samostojen 
organizem. Zato v tistih zadevah, ki so skupnega pomena za mesto, občina 
po predlogu zakona ni temeljna družbena skupnost za opravljanje teh za mesto 
skupnih zadev. V skladu s tem so naloge občine na območju mesta, ki je raz- 
deljeno na več občin, porazdeljene med občinami in mestom, tako da jih 
opravljajo deloma organi občin, deloma pa organi mesta. Mestni svet, kot organ 
samoupravljanja mesta, opravlja na območju mesta tiste zadeve iz pristojnosti 
občinskih skupščin, ki so skupnega pomena za mesto, Mestni svet je tako v 
bistvu občinska institucija, v kateri vse občine z območja mesta skupno rešu- 
jejo probleme, ki jih enotnost mestnega organizma ne dopušča deliti med po- 
samezne občine. 

Ustava SR Slovenije v svojem 115. členu nakazuje, naj zakon in statut 
mesta dopolnita ustavna načela na dveh področjih. Opredelita naj zadeve, ki 
so skupnega pomena za mesto ter določita način financiranja mestnega sveta. 
Notranje odnose mesta kot samoupravne družbene skupnosti pa bosta uredila 
v skladu z ustavo in z zakonom statuta obeh mest. Zato je potrebno z zakonom 
urediti posamezna vprašanja iz obeh področij le toliko, kolikor je to potrebno 
za uspešno delovanje samoupravnega sistema v mestu. Oba statuta pa bosta 
v okviru zakona poiskala take rešitve, ki bodo najbolj ustrezale posebnostim 
ih konkretnim pogojem posameznega mesta. 

Iz predloženega odborovega poročila so razvidne spremembe in dopolnitve, 
ki jih je odbor sprejel na svoji seji, predvsem glede opredelitve zadev skup- 
nega pomena za mesto. V svojem poročilu bi želel opozoriti samo na nekatere 
ugotovitve, ki so prišle v razpravi še posebej do izraza. 

Med njimi je vsekakor stališče, da so med poglavitnimi sredstvi za usmer- 
janje razvoja mesta generalni urbanistični načrt, urbanistični program ter ure- 
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ditveni in zazidalni načrti. Zato je sprejemanje le-teh vsekakor nesporno skup- 
na mestna zadeva in je torej naloga mestnega sveta, da z metodami urbanistič- 
nega planiranja zagotavlja enoten koncept razvoja mesta. Glede tistih stano- 
vanj sko-komunalnih zadev, ki so po predlogu zakona skupnega pomena za 
mesto, je odbor smatral, da je sprejemanje dolgoročnih programov stanovanj- 
ske graditve na območju mesta sicer naloga mestnega sveta, da je pa spreje- 
manje operativnih letnih programov stanovanjske graditve naloga občinskih 
skupščin, mestni svet pa zaradi usklajevanja z dolgoročnimi programi daje so- 
glasje k tistim delom občinskih letnih planov stanovanjske graditve, ki se na- 
našajo na mestno območje, upoštevajoč pri tem, da sta dolžnost občine reševati 
stanovanjska vprašanja njenih občanov in izgradnja mesta dve različni nalogi. 

Predlog zakona, ki je bil obravnavan na seji odbora, je konkretno našteval 
tudi skupne mestne zadeve s področja zdravstva, tako npr. orientacijski pro- 
gram razvoja mreže zdravstvenih zavodov, asanacijo zemljišč, ozračja in druge. 
Odbor je ugotovil, da so za izvrševanje teh nalog prvenstveno odgovorne občine, 
razen tega pa jih ni mogoče omejevati z območja mesta. Zato je bilo sprejeto 
splošnejše besedilo, ki omogoča mestnemu svetu sprejemanje predlogov ter 
odrejanje ukrepov, ki imajo pomen za območje samega mesta in ki jih določi 
statut mesta. Hkrati pa je odbor smatral, da so tudi na tem področju za še bolj 
učinkovito in smotrno reševanje nalog odprte široke možnosti v okviru med- 
občinskega sodelovanja. 

Končno je odbor dopolnil še določilo predloga zakona, ki govori o financi- 
ranju s tem, da je vnesel stališče, naj bi občinske skupščine predhodno, to je 
že pred sprejemom, obravnavale predlog odloka mestnega sveta o višini deleža 
občinskih proračunskih sredstev, ki pripadajo mestnemu svetu za opravljanje 
zadev skupnega pomena za mesto. 

Odbor je predlog zakona o mestih, ki so razdeljena na občine, z navedenimi 
spremembami in dopolnitvami, ki so v celoti rezvidne iz predloženega poročila, 
sprejel. Na temelju sprejetih sprememb in dopolnitev je bilo izdelano tudi pre- 
čiščeno besedilo predloga zakona in predloženo zboru. 

V imenu odbora izjavljam, da se strinjam s spremembami, ki jih je spre- 
jela zakonodajno-pravna komisija k prečiščenemu besedilu predloga zakona. 
Po pooblastilu odbora predlagam Organizacijsko-političnemu zboru, da predlog 
zakona o mestih, ki so razdeljene na občine, sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije dati še ustno poročilo? (Ne.) Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o mestih, ki so razdeljena na 
občine, skupaj s predlaganimi spremembami oziroma dopolnitvami. 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 mestih, ki so razdeljena na občine, v 
Organizacijsko-političnem zboru soglasno sprejet. 

S tem je dnevni red 8. seje Organizacijsko-političnega zbora izčrpan in 
zaključujem sejo zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 14. uri.) 



PRILOGE 

VPRAŠANJA POSLANCEV 

Branko Babič 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Stališča Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije glede finan- 
ciranja vzgojno-izobraževalnih ustanov, sprejeta na seji tega zbora, dne 18. fe- 
bruarja 1964, podpirajo težnjo, da se z 2,5 °/o od bruto osebnih dohodkov v 
gospodarskih organizacijah krije tudi del bremen za šole, za katere so gospo- 
darske, organizacije neposredno zainteresirane. Prav tako poudarjajo, da so ta 
sredstva namenjena najprej za potrebe samih delovnih organizacij, njihovih 
izobraževalnih središč in izobraževanja zaposlenih. 

V zadnjem času pa si nekatere družbeno-politične skupnosti, ker jim ža 
financiranje strokovnega šolstva primanjkuje za osnovno dejavnost in inve- 
sticije, prizadevajo, da bi vse delovne organizacije odstopale v medobčinske 
sklade-čim več sredstev. Takšna prizadevanja so v načelu pravilna, če pri kon- 
kretizaciji ne pridejo v nasprotje z neposrednimi interesi delovnih organizacij. 
V tem pogledu pa zlasti motijo ob zbiranju sredstev enaki količinsko izraženi 
kriteriji za vse delovne, organizacije in vnaprej določen delež. 

Tako se je npr. Skupščina okraja Ljubljana dne 18. 2. 1964 obrnila na vse 
občinske skupščine v okraju Ljubljana, da podprejo njihovo akcijo zbiranja 
sredstev od delovnih organizacij za strokovno šolstvo, ker s tem, kakor je re- 
čeno v tem dopisu, koristijo tudi samemu sebi. Odlomek iz tega dopisa, ki go- 
vori o uporabi sredstev delovnih organizacij, se glasi: 

»Vse delovne organizacije, ki smejo po zakonu o prispevku iz dohodka 
gospodarskih organizacij (Ur. list SFRJ, št. 4-46-64) uporabljati sredstva za 
izobraževanja v višini 2,5% bruto osebnih dohodkov organizacije, naj takoj 

: izdelajo programe uporabe teh sredstev, katerih naj zagotove: 
1. prispevek Sklada za skupno financiranje strokovnega šolstva (l,2fl/o), 
2. sredstva za štipendiranje, 
3. sredstva za izobraževanje na delovnem mestu oziroma delo izobraževal- 

nega centra delovne organizacije in 
4. ostala sredstva, namenjena za investicije ali zvišani prispevek Skladu 

za skupno financiranje strokovnega šolstva.« 
Menim, da je postopek problematičen in neskladen s stališč Prosvetno- 

kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije, zato sprašujem Izvršni svet SR Slo- 
venije, ali je s takšnimi nameni podrobneje seznanjen in kako jih ocenjuje. 
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Stane Drobnič, 
poslanec Socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

V Sloveniji je še vedno veliko pomanjkanje bolničnih prostorov, ponekod 
pa niti nimajo primernih prostorov in opreme za ambulantno-poliklinično 
službo. Po vseh občinah je močno prizadevanje, da se ti prostori in oprema pri- 
dobijo. V nekaterih krajih imajo za to velike načrte in namen vložiti še ogromna 
sredstva. Vprašanje je, če so te kapacitete resnično pravilno razmeščene, če niso 
preblizu druga drugi. Danes razdalje ne predstavljajo več bistvenega- problema, 
v prihodnosti pa še manj. Ce bo nekje preveč posteljnega fonda, bo pritisk 
na sklade zdravstvenega zavarovanja še večji, ker bodo postelje ob današnji 
organizaciji in financiranju zdravstvene službe morale biti zasedene. 

Do sedaj niso republiški organi nudili neke večje pomoči pri reševanju 
teh problemov. Menim, da bi morali imeti v okviru republike dolgoročni načrt 
razvoja zdravstvene službe, ki bi moral biti globalno izdelan do občin. 

Prosim za odgovor na naslednja vprašanja: 
1. Ali so v naši republiki gradbene investicije v zdravstveni službi plansko 

usmerjene? Kateri organ je pri nas odgovoren, da ne bo čez nekaj let v posa- 
meznih krajih preveč prostorov? 

2. Vsaka občina po svojih močeh in znanju širi mrežo ambulantno-poli- 
klinične službe, oziroma razvija zdravstveno službo. Kateri organ v republiki 
je odgovoren, da se bo zdravstvena služba plansko razvijala ne samo v večjih 
centrih, temveč tudi v občinah? 

PREDLOG STALIŠČ 

k problematiki zavarovalstva v SR Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi določbe 12. alinee 135. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Gospo- 
darskega zbora dne 26. marca 1964 obravnavala poslovno poročilo Zavarovalne 
skupnosti za SR Slovenijo za leto 1963 in s tem v zvezi problematiko zavaro- 
valstva v SR Sloveniji ter je ob smiselni uporabi 82. člena začasnega poslovnika 
Republiškega zbora in 55. člena začasnega poslovnika Gospodarskega zbora spre- 
jela naslednja 

stališča: 

1. Poslovno poročilo zavarovalne skupnosti za SR Slovenijo za leto 1963 
se sprejme. 

2. Skupščina SR Slovenije na temelju tega poročila in razprave o njem 
ugotavlja, da zavarovalstvo, kljub določenemu napredku v zadnjih letih, še ne 
izpolnjuje družbene vloge, ki mu pripada kot gospodarski dejavnosti posebnega 
družbenega pomena. 

Osnovno oviro, da je zavarovalstvo še vse premalo razvito, vidi Skupščina 
v tem, da še ne deluje po ekonomskih načelih. Vzroki za to so deloma v obsto- 
ječi zakonski ureditvi zavarovalstva, ki še ni usklajena z novo ustavo, deloma 
pa v dosedanjem nedoslednem uveljavljanju intencij zakona o zavarovalnicah 
in zavarovalnih skupnostih v praksi. 
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3. Da bi zavarovalstvo dobilo ustrezno družbeno vlogo in da bi ga lahko 
kar najbolj razvili, bi bilo po mnenju Skupščine potrebno zlasti: 

a) zagotoviti zavarovalstvu značaj gospodarske dejavnosti in delovanje 
vsega sistema zavarovanja na gospodarskih načelih. V organizaciji zavarovalstva 
naj postane zavarovalnica njegova osnovna smoupravna enota in stvarni nosilec 
zavarovanja. Vključevanje zavarovalnic v republiške zavarovalne skupnosti in 
teh v Jugoslovansko zavarovalno skupnost bi moralo temeljiti na odnosih 
gospodarske poslovnosti. Tako bi vse organizacije zavarovalstva, zlasti pa same 
zavarovalnice postale ekonomsko neposredno zainteresirane za takšno gospodar- 
jenje s sredstvi zavarovanja, ki bo družbeno najbolj koristno in uspešno; 

b) odpraviti prometni davek na zavarovalno premijo, ker je obdavčenje 
zavarovalnih sredstev gospodarsko nesmotrno in v odnosu do zavarovancev 
neupravičeno, saj se ti združujejo zaradi vzajemne pomoči, da bi se obvarovali 
pred škodami. Poleg tega ima spreminjanje dela zavarovalnih premij v druž- 
beno akumulacijo za posledico bistveno zmanjševanje varnostnih rezerv, ki jih 
zavarovalstvo potrebuje. To hkrati onemogoča, da bi se oblikovala ustrezna 
materialna osnova zavarovalnic in republiških zavarovalnih skupnosti in je v 
nasprotju z načeli že sedanje zakonske ureditve zavarovalstva, ker terja centra- 
lizacijo skoraj vseh sredstev zavarovalstva pri Jugoslovanski zavarovalni 
skupnosti; 

c) omogočiti uresničitev načela, da v sistemu zavarovanja že zavarovalnica 
v največji možni meri izravnava nevarnosti, ki jih prevzame od svojih zava- 
rovancev. Le za tiste vrste zavarovanja, za katere zavarovalnica sama ne more 
izravnavati nevarnosti, naj bi se pozavarovala pri zavarovalni skupnosti. Tak 
sistem pozavarovanja bi bilo treba uresničiti tudi med republiškimi zavaroval- 
nimi skupnostmi in Jugoslovansko zavarovalno skupnostjo; 

č) spremeniti obstoječi nepravilni način obračuna sredstev za pozavarovanje 
tako, da bo upošteval prenosne premije in škodne rezerve, kar je doslej uteme- 
ljevalo stališče skupščin nekaterih zavarovalnic in zavarovalnih skupnosti, da že 
drugo leto niso sprejele zaključnih računov o uporabi funkcionalnih sredstev; 

d) zagotoviti samoupravljanju v zavarovalstvu večjo vlogo in večjo mate- 
rialno osnovo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj temeljito prouči vse te in s temi 
povezane probleme ter z utemeljenimi predlogi ukrene pri pristojnih zveznih 
organih vse potrebno za čimhitrejšo spremembo zakonskih in drugih predpisov. 

4. V prizadevanjih za bolj učinkovito in gospodarno delovanje zavarovalstva 
bi bilo po mnenju Skupščine SR Slovenije nadalje potrebno: 

a) da zavarovalnice in Zavarovalna skupnost za SR Slovenijo posvečajo 
v bodoče mnogo več pozornosti zavarovalni preventivi. Povečajo naj obseg in 
izboljšajo kakovost preventivnih pregledov, da bi s tem zmanjšali možnosti 
za nastajanje škodnih primerov. Iz svojih poslovnih sredstev naj za ta namen 
zagotove večja sredstva. Iščejo pa naj tudi možnosti, da z združevanjem pove- 
čujejo sredstva namenjena preventivi in jih nalagajo tako, da bi v čim večji 
meri preprečevali nastajanje škod; 

b) da si zavarovalnice in Zavarovalna skupnost za SR Slovenijo prizadevajo 
v svojem posloVanju in v svojih odnosih čimbolj uveljaviti načela gospodarske 
poslovnosti. Delovni kolektivi vseh zavarovalnih organizacij pa naj si priza- 
devajo, da se že v sedanjih pogojih razvijejo v najboljše družbene upravljalce 
z vsemi sredstvi zavarovalstva in ne samo s tistimi, ki služijo za pokrivanje 
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poslovnih stroškov. V ta namen naj tudi skrbijo za hitrejši dvig strokovnosti 
in za boljši strokovni sestav svojih kadrov, da bi mogli uspešno izpolnjevati 
zahtevnejše naloge, ki se nakazujejo na področju zavarovalstva. Podvzamejo 
naj potrebne ukrepe za razširitev akvizicijske mreže, da bi se lahko povečal 
obseg in kvaliteta zavarovanj; 

c) da občinske skupščine proučijo obstoječe stanje razdrobljene mreže zava- 
rovalnic z namenom formiranja močnejših zavarovalnic, ki bi bile v čim večji 
meri sposobne same izravnavati nevarnosti. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Odbor za družbeno nadzorstvo 
Odbor za družbeni plan in finance RZ 

POROČILO 

o obravnavi problematike zavarovalstva v SR Sloveniji* 

O problemih zavarovalstva je prej razpravljal odbor za družbeni plan 
in finance Republiškega zbora na svoji seji dne 17. februarja 1964. Dne 18. fe- 
bruarja t. 1. je bilo v Skupščini posvetovanje o nekaterih vprašanjih zavaro- 
valstva z direktorji zavarovalnic v SR Sloveniji. Trije poslanci omenjenega 
odbora so obiskali tudi nekatere zavarovalnice, da bi se podrobneje seznanili 
s to problematiko. 

O poslovnem poročilu Zavarovalne skupnosti za SR Slovenijo sta na skupni 
seji dne 3. in 10. marca t. 1. razpravljala odbor za družbeni plan in finance 
Republiškega zbora in odbor za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije. 

Na vseh sejah omenjenih odborov so bili navzoči tudi predstavniki zava- 
rovalne skupnosti in republiški sekretar za finance kot predstavnik Izvršnega 
sveta. 

Odbora sta po temeljitih razpravah prišla do naslednjih najvažnejših 

ugotovitev: 

I. 

Predloženo poslovno poročilo Zavarovalne skupnosti za SR Slovenijo lahko 
služi za širšo obravnavo problematike zavarovalstva, čeprav so za te namene 
nekateri problemi premalo obdelani. Za pravilno oceno stanja je zlasti manjkalo 
primerjalnih podatkov o doseženih uspehih, doseženi stopnji vključitve zava- 
rovalstva v naš gospodarski sistem; premalo je obdelano vprašanje v zvezi 
s stanjem v preventivni dejavnosti in zavarovalnih naložbah. Da bi posamezne 
probleme odbora lahko bolje osvetlila, sta med obravnavo omenjenih pro- 
blemov zahtevala dopolnilne podatke, ki so deloma uporabljeni tudi v tem 
poročilu. 

* Temeljno gradivo: Poslovno poročilo Zavarovalne skupnosti za SR Slovenijo 
v Ljubljani za leto 1963 (023-17/64). 
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II. 
V razpravi je bilo ugotovljeno, da so bili po sprejetju zakona o zavaroval- 

nicah in zavarovalnih skupnostih iz leta 1961 doseženi v naši republiki določeni 
uspehi, ki se kažejo zlasti v naslednjem: 

a) Število zavarovanj je narastlo od 877 674 v letu 1962 na 959 318 v letu 
1963, torej za 9,3%. Konec leta 1963 prevladuje v strukturi zavarovanj privatni 
sektor, ki je udeležen z 82 %, medtem ko je družbeni sektor udeležen z 18 %. 
V družbenem sektorju se pretežno število zavarovanj nanaša na obvezna zava- 
rovanja (90,9 %) in le manjši del (9,1%) na prostovoljna zavarovanja. V na- 
sprotju s tem so zavarovanja v privatnem sektorju izključno prostovoljna. 

b) Inkaso premij, ki je dosegel leta 1962 8586 milijonov din, je v preteklem 
letu narastel na 10 116 milijonov din ali za 17,8 %. Pri tem je inkaso premij v 
SFR Jugoslaviji leta 1963 znašal 71 000 milijonov din. Ta dva inkasa sta torej 
v razmerju 1:7. 

Z inkasiranimi premijami je bilo na ta način v 1. 1963 zajeto 1,51% na- 
rodnega dohodka nasproti 0,65 % v letu 1952. 

V strukturi inkasa po sektorjih je družbeni sektor udeležen s 63 %, privatni 
pa s 37%. Udeležba privatnega sektorja v strukturi celotnega inkasa zadnja 
leta narašča. Medtem ko je leta 1961 znašala ta udeležba 35,7 %, se v letu 1962 
dvigne na 36 %, v letja 1963 pa na 37 %. 

c) Delitev dohodka uvedena v zavarovalnih organizacijah z uveljavitvijo 
zakona, je občutno zajezila močno fluktuacijo kadrov, ki je bila pred tem iz- 
redno značilna za to stroko. Poleg tega so se popravile možnosti za zboljšanje 
kvalifikacijske strukture. 

III. 
Čeprav prikazani rezultati dokazujejo določeno razširitev vloge zavaro- 

valstva v naši republiki, pa je razprava opozorila na dejstvo, da je zavarovalstvo 
kot pomembna narodno-gospodarska institucija pri nas še vse premalo razvito. 

Dokazi za tako trditev so naslednji: 
a) V družbenem sektorju smo pravzaprav šele na začetku razvoja prosto- 

voljnih zavarovanj. Pri več kot 3000 gospodarskih organizacijah v SR Sloveniji 
je zavarovanih z zavarovanjem za primer civilne odgovornosti (razen v avto- 
mobilskem zavarovanju) samo 1267 organizacij, z zavarovanjem za primer obra- 
tovalnega zastoja samo 80 organizacij, z garancijskim zavarovanjem komaj 4 
organizacije in s kreditnim zavarovanjem celo samo 1 organizacija. Nekoliko 
boljši je položaj v regresnem zavarovanju voznikov motornih vozil. Vse to kaže, 
da so možnosti za razvoj prostovoljnih zavarovanj v družbenem sektorju še 
velike. 

b) Kljub doseženim uspehom še daleč niso izčrpane možnosti za povečanje 
števila zavarovanj v privatnem sektorju. To velja zlasti za življenjsko in ne- 
zgodno zavarovanje. Veliko prihodnost ima tudi zavarovanje stanovanjskih 
premičnin, saj je od 266 713 gospodinjstev v Sloveniji (statistični popis 1. 1961) 
zavarovanih komaj 33 2S6 ali 12,5 %. 

c) Varnostna rezerva, ki je namenjena kritju prekomernih, zlasti katastro- 
falnih škod, je pri zavarovalnicah in republiški skupnosti očitno premajhna. 
Znaša komaj 768 milijonov pri zavarovalnicah in 944 milijonov pri skupnosti 
ali skupno v SR Sloveniji 1712 milijonov. Sredstva prenosne premije in škodne 
rezerve, ki konec leta 1963 znašajo 3471 milijonov, pa neupravičeno zadržuje 
JZS, o čemer je govora posebej. 
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Samo matematična rezerva življenjskega zavarovanja, ki konec leta 1963 
znaša 4568 milijonov, in je v celoti pri zavarovalnicah, je zadostna za obveznosti, 
ki izvirajo iz zavarovalnih pogodb. 

6) Uporaba sredstev za preventivne namene ni zadosti smotrna. Ta sred- 
stva namreč doslej niso bila v celoti uporabljena za zmanjšanje vpliva ključnih 
činiteljev pri nastajanju škod, temveč deloma tudi za manj pomembne preven- 
tivne ukrepe. 

Vzroki za premajhno razvitost slovenskega zavarovalstva so zlasti naslednji: 
a) Decentralizacija zavarovalstva je glede funkcionalnih sredstev, ki so 

namenjena odškodovanju, šele na začetku. Zato jugoslovanske zavarovalnice še 
niso v polnem pomenu besede zavarovalnice, kakor tudi skupnosti niso po- 
zavarovalnice. 

Temu ustrezne so potem tudi posledice v nekaterih najpomembnejših vpra- 
šanjih. Tako je v nasprotju s temeljnim namenom zavarovalstva naše zava- 
rovanje obremenjeno z družbeno akumulacijo (prometni davek), ki zaradi svoje 
pretiranosti reže v živo, saj zavarovalstvu jemlje sredstva za opravljanje nje- 
gove temeljne naloge. Centralistične tendence v Jugoslovanski zavarovalni 
skupnosti (JZS) povzročajo intencijam zakona nasprotno razdelitev funkcional- 
nih sredstev med zavarovalne organizacije vseh stopenj s prelivanjem velikega 
dela sredstev zavarovalnic v JZS (obračun izravnavanja nevarnosti). Končno 
zaradi obojega, upravljanje v zavarovalnicah in skupnostih nima prave gospo- 
darske vsebine, zaradi česar se v našem zavarovalstvu iiačela ekonomike še vse 
premalo uveljavljajo. 

b) Naše zavarovalstvo močno trpi zaradi posledic inflacije. 
Zavarovalstvo v premoženjskih zavarovalnih panogah se inflacijskim pro- 

cesom prilagaja samo z določeno zamudo. V obveznih zavarovalnih panogah 
to pomeni za zavarovalstvo izgubo premije, dokler se zavarovalstvo temu ne 
prilagodi, v prostovoljnih zavarovalnih panogah pa tudi nezadostno varstvo 
zavarovancev zaradi vedno bolj nezadostnih zavarovalnih vsot. Poleg tega var- 
nostne rezerve izgubljajo na realni vrednosti, kar terja njihovo, stopnji infla- 
cioniranja ustrezno močnejšo rast. 

Posebej občutne so posledice inflacije v življenjskem zavarovanju, saj je 
realna vrednost zavarovalnih vsot od leta do leta manjša. Zaradi tega življenj- 
sko zavarovanje vedno manj lahko služi svojemu namenu in je za zavarovanca 
vedno manj zanimivo. To pa našemu zavarovalstvu nalaga komaj rešljivo vpra- 
šanje valorizacije. 

V vseh zavarovalnih panogah je zaradi inflacije vedno težavneje vprašanje 
zadostnosti sredstev za poslovne stroške, saj ima obremenitev premij z režij- 
skim dodatkom svojo gornjo mejo. 

c) Poznavanje vloge zavarovanja v procesu reprodukcije ni še zadostno. 
To dokazuje zlasti slaba razvitost prostovoljnih zavarovanj v družbenem 
sektorju. 

č) Zakon ni opredelil pogojev za ustanovitev zavarovalnic, zaradi česar 
je bila občinam ustanovitev in obstoj zavarovalnic zgolj formalno-pravno vpra- 
šanje. Zanimalo jih je samo to, ali je obstoj njihovih zavarovalnic zagotovljen 
z zadostnimi poslovnimi sredstvi, to je z zadostnim režijskim dodatkom. Ob 

* tem pri ustanavljanju zavarovalnic niso upoštevale možnosti za vsaj minimalno 
lastno izravnavanje nevarnosti. Premalo so tudi upoštevale potrebo po stro- 
kovnih kadrih in drugih pogojih za sodobno poslovanje zavarovalnic. 
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d) Strokovnost uslužbencev zavarovalnic ne ustreza. Predvsem primanj- 
kuje mlajših višje in visoko kvalificiranih strokovnjakov. 

e) Nezadovoljiva je tudi strokovnost zavarovalnih zastopnikov, čeprav se 
je v zadnjih dveh letih precej zboljšala s tečaji, ki jih prireja skupnost. Zaradi 
tega zajemanje zavarovalnega polja ni niti količinsko niti kakovostno takšno, 
kot bi lahko bilo, zlasti na področju prostovoljnih zavarovanj, kjer možnosti 
še daleč niso izčrpane. 

IV. 

Za povprečno šestkrat povečani prometni davek v letu 1962 — pred tem je 
povprečno znašal 4'% od bruto premije — je povzročil v zavarovalstvu vrsto 
negativnih posledic, ki objektivno močno zavirajo njegov nadaljnji razvoj. S 
tem v zvezi je bilo v razpravi zlasti poudarjeno naslednje: 

a) V načelu je vsako obdavčenje zavarovalnih sredstev neupravičeno. Za- 
varovanci sć namreč združujejo na podlagi vzajemnosti, da si medsebojno po- 
magajo, ko so v stiski zaradi škod. Zato občutijo vsako obdavčenje temu na- 
menjenih sredstev kot davek na nesrečo. 

V družbenem prerhoženju so daleč najpomembnejša osnovna sredstva. 
Zavarovanje omogoča z odškodninami reprodukcijo teh sredstev, če so pri- 

zadeta po škodah. Enostavna reprodukcija in zavarovalna reprodukcija skupaj 
šele v celoti ohranjata ta sredstva in tako omogočata proizvodnjo na dotedanji 
ravni. Zato' je zavarovalno reprodukcijo treba primerjati z enostavno repro- 
dukcijo, ki pa je nihče ne obdavčuje, saj bi bilo to gospodarsko nesmotrno. 

b) Način zajemanja prometnega davka je izveden tako, da na prvi pogled 
in formalno ne prizadene funkcionalnih sredstev. Plačuje se namreč iz tistega 
dela zavarovalne premije, ki je s tarifo režijskega dodatka določen za pokri- 
vanje poslovnih stroškov. Ker je današnja praksa v nasprotju z zakonom za- 
časno še zadržala bruto-premijski cenik, je režijski dodatek odbitna postavka 
od bruto premije, namesto pribitna postavka na funkcionalno premijo. Zato 
prometni davek z zvečanjem režijskega dodatka dejansko zmanjšuje funkcio- 
nalno premijo, ki je namenjena pokrivanju škod. 

Kako učinkuje predpisani prometni davek, je razvidno iz: podatkov za 
leto 1963: 

— povečanje prometnega davka pri istih premijah ima za posledico, da 
znaša povprečna udeležba režijskega dodatka, ki je namenjen za zavarovalno 
režijo, že 41,1% od bruto premij, udeležba funkcionalne premije pa komaj 
še 58,9 %; 

— struktura režijskega dodatka je zaradi visokega prometnega davka v 
preteklem letu takale: 

v milijonih 

— prometni davek 2166= 51,0% 
— prispevek od dohodka  203 = 4,8 % 
— ostali prispevki  78= 1,8% 

skupne družbene dajatve  2447 = 57,6 % 

— poslovni stroški  725 = 17,1 % 
— sredstva za osebne dohodke  966 = 22,8 % 
— sredstva za sklade  108 = 2,5 % • 

sredstva zavarovalnic  1799 = 42,4% 
Skupaj 4246 = 100,0 % 
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Dejstvo, da obsegajo v strukturi zavarovalne režije zaradi prometnega 
davka vse oblike družbenih dajatev skupno 57,6 °/o, dokazuje, da je režijski do- 
datek porabljen pretežno za družbeno akumulacijo. 

— prometni davek je predpisan za posamezne skupine zavarovanj (z iz- 
jemo življenjskega zavarovanja, ki edino ni obdavčeno) v različnih odstotkih. 
Od bruto premij za vse obdavčene skupine zavarovanj odpade povprečno 25,1 % 
na prometni davek; v posameznih skupinah pa znaša od 1 °/o do 42,9 %, pri za- 
varovanju tovorov v tuzemskem prevozu pa celo 69 %. V razpravi se je poka- 
zalo, da so razlike v stopnjah obdavčitve nenačelne, saj so stopnje določene 
izključno glede na velikost sredstev, ki so se dotlej odvajala v varnostne rezerve 
posameznih zavarovalnih skupin. 

c) Tako uveljavljeni prometni davek ima za posledico zlasti tole: 
— na račun družbene akumulacije se zmanjšujejo varnostne rezerve, ki 

jih zavarovalstvo mora imeti, če naj zagotavlja gospodarsko varnost; 
— z uvedbo prometnega davka je bila že v samem začetku izvajanja no- 

vega zakona odvzeta materialna vsebina decentralizaciji zavarovalstva, ki jo je 
zakon nameraval doseči. Poleg tega je bilo ob sprejemanju zakona poudarjeno, 
da naj sredstva, ki jih zavarovalstvo zbira v varnostni rezervi, oplajajo pred- 
vsem gospodarstvo območja, iz katerega so zbrana. Šele s tem lahko zavaroval- 
stvo postane v resnici njegov sestavni del; 

— prometni davek je neposredno diktiral nepravilen način obračuna iz- 
ravnavanja nevarnosti, ki jemlje nadaljnja funkcionalna sredstva, zavarovalni- 
cam in gospodarstvu njihovega območja; 

— prometni davek še stopnjuje nestimulativnost pri gospodarjenju s funk- 
cionalnimi sredstvi, ki je že sama po sebi posledica veljavnega sistema izrav- 
navanja nevarnosti. 

V. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da ima poseben pomen izravnavanje nevar- 
nosti zavarovalnic pri skupnosti in te pri JZS (pozavarovanje). Uzakonjena 
rešitev tega vprašanja pa ustvarja dva težka problema: 

a) Prvi problem izvira iz predpisanega sistema pozavarovanja. Po njem 
republiška zavarovalna skupnost avtomatično poravna zavarovalnicam vsak 
primanjkljaj, ki jim nastane, ko izčrpajo svoja tekoča sredstva in svojo var- 
nostno rezervo, prav tako pa JZS skupnostim ob istem pogoju. Iz tega pa iz- 
virajo naslednje negativne posledice: 
  zavarovalnice v resnici ničesar ne tvegajo. Zato niso ekonomsko zainte- 

resirane na smotrni likvidaciji škod in na skrbnem gospodarjenju z za to name- 
njenimi sredstvi. Zato pa tudi niso zavarovalnice v polnem pomenu besede, 
marveč v resnici s posredovanjem republiških skupnosti le akviziterji za JZS. 
Veljavni sistem ne ustvarja zadostne gospodarske podlage njihovi pravi samo- 
stojnosti. Iz tega razloga tudi skupnosti niso pozavarovalnice v polnem pomenu 
besede; 

— čeprav 19. člen zakona predvideva tudi možnost izravnavanja nevarnosti 
pri zavarovalnicah in skupnostih, se nevarnosti v vseh zavarovalnih vistah še 
vedno izravnavajo samo v zveznem merilu. To pa pomeni, da se sredstva po 
predpisanem sistemu pozavarovanja, nasprotno intenciji zakona v večini zava- 
rovalnih vrst, brez potrebe prelivajo v JZS in se tako neupravičeno centralizi- 
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rajo. Taka centralizacija je v nasprotju s temeljnim konceptom zavarovalne 
decentralizacije, pa tudi v nasprotju z obstoječim gospodarskim sistemom. Se- 
veda pa je taka centralizacija v pogojih tako visoke obdavčitve nujna. 

Izvedba določil 19. člena zakona bi bila možna šele po predhodni ukinitvi 
prometnega davka. 

b) Drugi problem izvira iz načina obračuna izravnavanja nevarnosti, ki ga 
je predpisala JZS s posebno tarifo, ki pa še ni potrjena po ZIS. Ta način v 
nasprotju s predpisom 93. člena zakona onemogoča zavarovalnicam iz tekočih 
sredstev izločiti sredstva prenosne premije in škodne rezerve, ki v resnici pri- 
padajo zavarovancem in jih je zato treba za njih shraniti, kljub temu pa naloži 
zavarovalnicam, da jih pod netočnim imenom »terjatve« v bilanci izkažejo, kot 
pasiva, torej kot svoj dolg zavarovancem. Po drugi strani pa, sklicujoč se na 
119.. člen zakona, ta sredstva dejansko pobere in jih odvede JZS in za toliko 
zmanjša njeno intervencijo iz njene varnostne rezerve. Zaradi tega morajo za- 
varovalnice iz svojih tekočih sredstev, ne da bi ta bila zvečana za prenosno 
premijo iz preteklega leta, plačati škode ne le iz tekočega, ampak tudi iz pre- 
teklega leta, ne da bi imele v ta namen oblikovano škodno rezervo iz preteklega 
leta. Posledice tega so nepokriti primanjkljaji pri zavarovalnicah, ki v SR Slo- 
veniji konec leta 1963 znašajo skupno 3471 milijonov. 

V zvezi z gornjim je treba opozoriti na to, da tako skupščina Zavarovalne 
skupnosti za SR Slovenijo kot tudi skupščina JZS nista odobrili bilance funk- 
cionalnih sredstev niti za leto 1962 niti za leto 1963. 

c) V zvezi s tarifo za izravnavanje nevarnosti pa je razprava ugotovila še 
nujnost, ki izvira iz namena zakona, da ustvari zavarovalnicam in skupnostim 
zadostno materialno podlago vsaj za tisto okrnjeno lastno izravnavanje nevar- 
nosti, ki naj ga imajo, s tem pa tudi za zavarovalno decentralizacijo. 

Očitno je, da izravnavanje nevarnosti na treh stopnjah terja, da se var- 
nostne rezerve oblikujejo ne le pri JZS, ampak tudi pri republiških skupnostih 
in zavarovalnicah. To pa pomeni, da ni več nujno, da se varnostne rezerve 
pri JZS oblikujejo tako močno kot ob pogojih ene same varnostne rezerve pri 
bivšem DOZ. Materialno možnost za to je ustvaril že zakon s tem, da je do 
konca leta 1961 pri bivšem DOZ zbrano varnostno rezervo v višini 63 milijard 
v celoti prepustil JZS. Ta rezerva je zadostno varstvo jugoslovanskega zava- 
rovalstva in omogoča pospešeno oblikovanje prepotrebnih varnostnih rezerv 
na nižjih stopnjah izravnavanja nevarnosti. 

VI. 

Izravnavanje nevarnosti je možno le ob smotrni naložbi zbranih tehničnih 
rezerv. Zavarovalna naložbena načela dajejo predvsem poudarek načelu 
varnosti. 

Zavarovalnice nalagajo svojo matematično rezervo v komunalne banke 
svojega področja z najmanj 5% obrestno mero. 

Zavarovalnice in skupnost nalagajo v banke tudi zbrane varnostne rezerve. 
Ta sredstva — čeprav še zelo skromna — že oplajajo gospodarstvo področij, iz 
katerih so zbrana. V razpravi pa je bilo ugotovljeno, da zavarovalne organiza- 
cije pri vključevanju teh sredstev v obstoječi bančni in kreditni sistem še vse 
premalo upoštevajo možnost in nujnost take vezave naložbe, ki bi vplivale na 
povečanje varnosti narodnega premoženja in s tem na zmanjšanje škod. 
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VII. 

V razpravi je bilo nadalje ugotovljeno, da bi zavarovalna preventiva kot 
pomembna funkcija zavarovanja morala predvsem služiti zavarovanju. Njen 
namen je zmanjšati delovanje glavnih nevarnostnih činiteljev v posameznih 
zavarovalnih panogah in tako sčasoma zmanjšati škode ter končno omogočiti 
zmanjšanje premij. 

Zavarovalna preventiva se je pri nas doslej razvijala v naslednjih treh 
smereh: 

— odkrivanje preventivnih pomanjkljivosti zavarovalnih objektov in opo- 
zarjanje na možnost škode, 

— kreditno financiranje neposrednih preventivnih ukrepov in 
— podpiranje tistih dejavnosti in organizacij, ki se ukvarjajo s preventivo. 
V tej zvezi je bilo v razpravi poudarjeno naslednje: 
a) Uzakonjeni način oblikovanja preventivnega sklada pri zavarovalnicah 

je v načelu pravilen, ni pa v celoti uresničen. Sredstva namreč pritekajo v ta 
sklad samo iz določenega dela premije, ne pa tudi iz morebitnih presežkov funk- 
cionalnih sredstev, kot to omogoča 94. člen zakona. Razlog za to pa ni samo v 
tem, da še ni zadevnega izvršilnega predpisa, ampak tudi v tem, da pretirano 
obdavčenje in nepravilen način obračuna izravnavanja nevarnosti onemogoča 
dopolnilno dotiranje iz presežkov funkcionalnih sredstev. 

Pri tem je treba ponovno opozoriti na to, da bi glavni vir sredstev za finan- 
ciranje zavarovalne preventive morale biti zavarovalne naložbe. 

b) Pravilna je dosedanja orientacija porabe sredstev preventivnega sklada 
s kreditiranjem. To zagotavlja, da se bo stalno povečevala celotna vsota sred- 
stev z vračanjem anuitet v sklad. 

c) Prostovoljno združevanje sredstev preventive je zelo učinkovit način 
za reševanje ključnih problemov preventivne in represivne službe v naši re- 
publiki. Omogoča namreč načrtno in sistematično materialno gradnjo na šir- 
šem območju, upoštevajoč načelo, da je treba najprej zagotoviti preventivno 
varnost tam, kjer so nakopičene največje družbene vrednosti. 

d) Ugotavljanje glavnih škodnih vzrokov v posameznih zavarovalnih pa- 
nogah še ni zadostno. Tudi še ni stimuliranja lastne preventive zavarovancev, 
bodisi s primerno premijsko politiko, bodisi s sankcijami za primer neizvajanja 
preventivnih predpisov. 

VIII. 

Problematika posameznih zavarovalnih panog odseva tako objektivne, ka- 
kor tudi subjektivne pogoje, v katerih deluje celotna zavarovalna organizacija. 
V tej zvezi je zlasti potrebno ugotoviti: 

a) Pravilna so prizadevanja za razširitev zavarovalnega varstva na doslej 
nezavarovane vrste nevarnosti. 

b) Določbe zakona o ločitvi cenikov za funkcionalno premijo in za režijski 
dodatek še niso uveljavljene. To je med drugim tudi omogočilo, da je pretirano 
povečanje prometnega davka na škodo funkcionalnih sredstev ostalo zavaro- 
vancem prikrito in se zavarovanci tega dodatnega obdavčenja niti ne zavedajo. 

c) Prilagajanje višine premij dejanskim škodnim razmeram v posameznih 
vrstah zavarovanj je prepočasno. 
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č) Naše zavarovalstvo razen pravih gospodarskih škod obravnava tudi 
množico raznih manjših škod, ki zavarovancev ne ogrožajo v njihovem gospo- 
darskem položaju. To podražuje premije in je neracionalno. Razen tega stroški 
likvidacije teh škod pogosto niso v smiselnem sorazmerju z velikostjo škode. 
Pogosto so celo večji od same škode. 

d) V življenjskem zavarovanju ni rešeno vprašanje valorizacije zavaroval- 
nih vsot, katerih realna vrednost se stalno zmanjšuje zaradi inflacije. 

IX. 

V nadaljevanju razprave je prišlo do izraza, da današnja organizacija za- 
varovalstva v naši republiki, kakor tudi upravljanje v zavarovalnih organiza- 
cijah, nista rešena povsem ustrezno. To se kaže zlasti v naslednjem: 

a) V začetku leta 1962 je po uveljavitvi zakona bilo ustanovljenih v SR Slo- 
veniji 14 zavarovalnic in skupnost. Čeprav zakon daje pravico vsaki občini, 
da ustanovi svojo zavarovalnico, se je te pravice poslužila ena sama občina 
(Jesenice). Vse druge zavarovalnice po sporazumu med občinami obsegajo od 
2 do 11 občin. Glede na tako neizenačena poslovna območja je potem tudi letni 
inkaso zelo različen, in sicer v razponu od 246 milijonov (Trbovlje) do 1925 
milijonov (Maribor). 

Pri tem imajo 4 velike zavarovalnice (Maribor, Ljubljana, Celje, Bežigrad) 
skupaj 5666 milijonov letnega inkasa, ali 56% celotnega letnega inkasa v re- 
publiki, ostalih 10 zavarovalnic pa samo 4450 milijonov letnega inkasa, ali 44 °/o. 

Zanimive so pobude, ki so občine vodile pri ustanovitvi zavarovalnic. Te 
pobude so naslednje: 

— Predvsem so se občine ravnale po tem, ali bo na voljo zadosti poslovnih 
sredstev za kritje stroškov režije. Niso pa hkrati upoštevale, niti jim ni bilo 
treba upoštevati ali je na njihovem območju vsaj v neki meri možno tudi lastno 
izravnavanje nevarnosti, saj veljavni sistem nadomešča vse primanjkljaje v 
funkcionalnih sredstvih; 

— občine so v skladu z namenom zakona nadalje pričakovale, da bodo 
lahko samo ob lastnih zavarovalnicah oblikovale velike tehnične rezerve, kate- 
rih sredstva bodo krepila gospodarski potencial njihovega območja. Pri tem pa 
niso upoštevale možnosti, da je tem interesom mogoče zadostiti tudi ob zava- 
rovalnicah, ki so ustanovljene za več občin skupaj. 

b) Zaradi tega, ker veljavni zakon ne postavlja nobenih pogojev za usta- 
novitev zavarovalnice glede minimalnega lastnega izravnavanja nevarnosti, 
obstoječe zavarovalnice komaj lahko štejemo za zavarovalnice v pravem pomenu 
besede. Obstoječe zavarovalnice so zaradi veljavnega sistema izravnavanja ne- 
varnosti pravzaprav le akvizicijske enote JZS. 

Namesto, da bi ob upoštevanju gornjih kriterijev prišli do manjšega števila 
močnih zavarovalnic z izredno razčlenjenim akvizicijskim omrežjem, imamo 
nasprotno neprave zavarovalnice in še zelo nerazvito akvizicijo. 

c) Obstoječi monopol področja in cene prinaša s seboj nekatere škodljive 
posledice, ki se odražajo zlasti v slabi pobudi za uvedbo poslovnosti v delu 
zavarovalnic. Pri sedanjem sistemu pozavarovanja, ki avtomatično krije vse 
primanjkljaje, pa se ne javljajo nobena močnejša prizadevanja za odpravo 
monopola. 
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č) Odnosi med zavarovalnicami in skupnostjo niso ravno najboljši. Te od- 
nose obremenjuje predvsem dejstvo, da gre za odnos med tistim, ki nadzoruje, 
in tistim, ki je nadzorovan. Ze omenjeno pomanjkanje poslovnosti s funkcional- 
nimi sredstvi namreč po zakonu nadomešča administrativno-strokovna kontrola, 
ki pa jo zavarovalnice morajo plačati z režijskim dodatkom za skupnost iz svoje- 
ga režijskega dodatka, v katerem pa so vsi režijski stroški skupnosti vkal- 
kulirani. 

Določeni nesporazumi nastajajo tudi zaradi dejstva, da uslužbenci skupno- 
sti, ki kontrolirajo likvidacijo škod, hkrati tudi uslužnostno likvidirajo škode 
če zavarovalnice to zahtevajo. 

Del teh nesporazumov izvira tudi iz še nerazčiščene vloge skupnosti, ki v 
organizaciji našega zavarovalstva ni dobila pravega mesta kot pozavarovalnica. 

d) Glede upravljanja v zavarovalnih organizacijah je razprava opozorila 
na naslednje: 

— skupščina in upravni odbor kot organa upravljanja nimata materialne 
podlage za upravljanje. Zato so njune pristojnosti samo formalne; 

— svet delovnega kolektiva še nima vseh tistih pravic, ki mu gredo po 
ustavi. 

X. 

Iz razprave izhaja, da je zavarovalna zakonodaja pri nas eno izmed neob- 
delanih in doslej nesistematiziranih pravnih področij. To velja zlasti za naslednje: 

a) Vsi izvršilni predpisi k zakonu še niso izdani. To onemogoča njegovo 
celotno uveljavitev v praksi. 

b) Zakon ni še usklajen z ustavo. To velja zlasti za samoupravljanje de- 
lovnega kolektiva. V razpravi pa je bilo tudi poudarjeno, da po novi ustavi 
zavarovanje ne spada več med popolno, temveč med temeljno zvezno zako- 
nodajo. 

c) Zakon ima nekatere nejasnosti. To velja zlasti za način obračuna iz- 
ravnavanja nevarnosti. 

č) Nimamo še zakona o zavarovalnem razmerju, ki bi urejal zavarovalna 
razmerja prostovoljnega in obveznega zavarovanja. 

* 

Odbora sta sklenila, da na osnovi prikazanih ugotovitev predložita Repu- 
bliškemu in Gospodarskemu zboru osnutek stališč, ki naj bi jih Skupščina 
SR Slovenije sprejela do najvažnejših vprašanj za nadaljnji razvoj zavarovalstva. 

Osnutek stališč bosta odbora pred predložitvijo zborom uskladila s pristoj- 
nim odborom Gospodarskega zbora in z Izvršnim svetom. 

Št.: 023-17/64 
Ljubljana, 10. marca 1964 

Predsednik 
odbora za družbeni plan Predsednik 

in finance RZ: odbora za družbeno nadzorstvo: 

Miran K o š m e 1 j 1. r. inž. Karmelo Budihnal. r. 

17 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Začasni odbor za proučevanje poročil 
poslovnih bank, Zavarovalne skupnosti 
SR Slovenije in Gospodarske zbornice 

SR Slovenije 

POROČILO 
o obravnavi problematike zavarovalstva v SR Sloveniji 

Začasni odbor Gospodarskega zbora za proučevanje poročil Zavarovalne 
skupnosti SR Slovenije, Gospodarske zbornice SR Slovenije, Združenja komu- 
nalnih bank SR Slovenije in Splošne gospodarske banke SR Slovenije, je na 
sejah dne 2., 3. in 10. marca 1964 obravnaval poslovno poročilo Zavarovalne 
skupnosti za SR Slovenijo v Ljubljani za leto 1963. Po proučitvi podatkov v 
tem poslovnem poročilu in v njem navedenih pokazateljev, ki so jih na seji sami 
obrazložili predstavniki zavarovalne skupnosti, je začasni odbor obravnaval 
vprašanja, ki jih poročilo nakazuje in problematiko zavarovalstva v naši 
republiki. 

Do uveljavitve zakona o zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih v letu 
1963 je bila zavarovalna služba enotno in centralizirano organizirana v držav- 
nem zavarovalnem zavodu. Novi zakon o zavarovalnicah in zavarovalnih skup- 
nostih leta 1961 pa naj bi zavarovalno službo decentraliziral in jo prilagodil 
našemu komunalnemu sistemu. Zakon še naprej ohranja monopol področja in 
monopol cene, pač pa naj bi se z zakonom spremenil sistem izravnavanja ne- 
varnosti. Decentralizirana organizacija našega zavarovalstva, ki bi bila prila- 
gojena našemu komunalnemu sistemu ob monopolu področja in cene, zahteva 
decentralizirano izravnavanje nevarnosti na štirih stopnjah: v zavarovalnici, 
republiki, federaciji in v tujini. 

Zavarovanje ima posebno vlogo v procesu reprodukcije in se zato vedno 
bolj uveljavlja. Tako je na področju republiške zavarovalne skupnosti narasel 
inkaso od leta 1962 do 1963 za 17 °/o, tako da znaša sedaj 10 116 milijonov. Pri 
tem je treba upoštevati, da je državni sektor skoraj ves obvezno zavarovan, 
privatni pa v celoti neobvezno. Struktura inkasa po sektorjih kaže, da znaša 
prispevek družbenega sektorja 73'°/o, privatnega sektorja pa 37 °/o. Privatni 
sektor sam je v strukturi porasel od leta 1962 do leta 1963 za 1 ^/o. 

Od skupnega števila zavarovanj odpade na police 959 000 zavarovanj, od 
tega v družbenem sektorju 172 000, v privatnem sektorju pa 787 000. Celoten 
inkaso v SFR Jugoslaviji je v letu 1962 znašal 71 milijard; v primerjavi s 
SR Slovenijo, kjer je znašal 10 116 milijonov, se nam pokaže razmerje 1 : 7, ki je 
ugodno. Inkaso življenjskih zavarovanj znaša v Sloveniji toliko, kot v vsej 
Srbiji in nekaj več kot v vsej Hrvatski. 

Z novim zakonom je bil v zavarovalnicah uveden dohodkovni sistem. 
Pozitivne posledice uvedbe dohodkovnega sistema so se pokazale v znižanju 
števila osebja v zavarovalnicah (največ v republiški skupnosti), pa tudi v zaje- 
zitvi dotedanje velike fluktuacije kadrov. Zaradi boljših pogojev zavarovalnice 
sedaj lažje pridejo do kadrov. 

Kljub precejšnjemu porastu zavarovanj pa so še vedno velike možnosti za 
nadaljnje razširjanje zavarovanja, zlasti na področju prostovoljnega zavaro- 
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vanja v obeh sektorjih. Večji razmah zavarovanj ovir predvsem šibkost akvizi- 
cijske mreže. 

Vendar pa se dejanska decentralizacija zavarovalne službe in prilagoditev 
našemu komunalnemu sistemu ni izvedla, ker so nekatere bistvene določbe 
zakona ostale na papirju, izvajanje drugih določb pa so onemogočila interna 
navodila in tarife. Predvsem so nekateri ukrepi v zvezi s prometnim davkom in 
pozavarovalnim sistemom odvzeli zavarovalnicam materialno osnovo, ki je po- 
trebna, da se uveljavi namen in smisel novega zakona o zavarovalnicah. Zato 
se zavarovalnice niso osamosvojile in so v glavnem še vedno akvizicijska mesta 
za zvezno centralo. 

Pomanjkljive so tudi določbe v zakonu samem. Vsaka občina lahko ustanovi 
svojo zavarovalnico, ker kriterijev za ustanovitev v zakonu ni. V praksi so 
občine le gledale, če se novoustanovljena zavarovalnica stroškovno krije. Tako 
imamo samostojne zavarovalnice z majhnim prometom, pri katerih pa so zava- 
rovana velika in močna podjetja z milijardno vrednostjo (npr. Jesenice). Ne- 
dvomno bi morala biti finančna moč zavarovalnice v nekem sorazmerju z zava- 
rovanji, ki jih sklepa. Obstoj takih finančno šibkih in svojim nalogam neustre- 
zajočih zavarovalnic omogoča zakon s svojim pozavarovalnim sistemom, ki 
nevarnosti avtomatično izravnava in ne terja poslovnosti s funkcionalnimi 
sredstvi. Razen tega je tu tudi interes komune na določenih finančnih sredstvih, 
ki se pri zavarovalnici zbirajo. 

Člani odbora so v.razpravi poudarjali, da je potrebno postaviti organizacijo 
zavarovalne službe v skladu z duhom zakona in vzpostaviti vse instrumente 
tako, da bo dejansko izvedena decentralizacija v zavarovalstvu. 

V bistvu gre za problem delitve dohodka in za opustitev stališča, po katerem 
se zavarovanje neupravičeno obravnava kot dodatni vir družbene akumulacije. 
Z zbranimi sredstvi bi morale — vsaj v pretežni meri, po odbitku prispevkov 
za pozavarovanje — razpolagati zavarovalnice in jih plasirati preko bančnega 
sistema. 

Instrumenti, ki predvsem onemogočata dejansko izvedbo decentralizacije 
zavarovanja, sta prometni davek in pozavarovalni sistem. 

Prometni davek se je v letu 1962, to je takoj po uveljavitvi novega zakona, 
povečal za več kot 6-kratno. Stopnje prometnega davka so različne, od 3,5 do 
69 % premijskega inkasa. Povečanje prometnega davka v zavarovalstvu se je 
odrazilo v tem, da zaradi odtoka zbranih sredstev v proračun ni bilo mogoče 
ustvarjati varnostnih rezerv v zadovoljivi višini in je bila s tem — formalno 
decentraliziranim in samostojnim — zavarovalnicam odvzeta materialna osnova 
za njihovo delo. Zaradi premajhnih lastnih sredstev zavarovalnic se je že 
zgolj s tem podaljšal sistem pozavarovanja, ki je bil v veljavi pred decentra- 
lizacijo. Povečanje prometnega davka je neposredno vplivalo tudi na sistem 
izravnavanja nevarnosti in s tem posredno na organizacijo zavarovalstva. 

Od celotnega dohodka zavarovalnic v SR Sloveniji je šlo za prometni davek 
51 o/o. Ta sredstva so bila v bistvu odvzeta varnostni rezervi, ki bi lahko krožila 
v krajevni kreditni masi in vključevala zavarovalstvo v krajevno gospodarsko 
življenje. Če upoštevamo, da z zavarovanjem zagotavljamo enostavno reproduk- 
cijo, pri tem pa npr. amortizacije ne obdavčujemo s prometnim davkom, saj bi 
bilo to nesmiselno, se pokaže uvedba prometnega davka v zavarovalstvu kot 
povsem nesprejemljiva. 

17» 
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Kljub novemu zakonu, ki je zavarovalstvo organiziral in decentraliziral, ni 
prišlo do ustrezajočih sprememb v pozavarovanju. Nasprotno, kasneje izdana 
»Tarifa« ni v skladu z namenom zakona in v njej predpisani način poza va- 
rovanja in način obračunavanja se predvideva izločitev sredstev škodne rezerve 
in prenosne premije. Karakteristično za sistem pozavarovanja je, da vse škode 
pokrije zavarovalnica sama iz lastnih tekočih sredstev zavarovalne skupine 
in iz varnostnih rezerv iste skupine. Vso razliko krije pozavarovalec, to je repu- 
bliška in zvezna skupnost. Glede na obračun, kakršen je danes v praksi, p'a 
morajo zavarovalnice plačevati na isti način, ob uporabi tekočih sredstev in 
varnostne rezerve ene skupine, tudi škode preteklih let. Gre za plačevanje zava- 
rovalnine za škode, ki so bile zavarovane že pred izidom zakona in se je zanje 
.ves čas plačevala redna premija, nastale pa so te škode v preteklem letu. Za 
škode preteklih let zavarovalnicam niso bila odstopljena nikaka sredstva, čeprav 
so obveznosti prevzele. Obveznosti torej niso časovno razmejene in plačevanje 
škod preteklih let povzroča primanjkljaje. Ti so znašali v SR Sloveniji za leti 
1962 in 1963 skupaj 3471 milijonov. 

Avtomatizem v pozavarovanju tudi onemogoča poslovnost. Čeprav ni 
dvoma, da je treba pozavarovanje razširiti in ga ne more v vseh primerih nositi 
posamezna zavarovalnica, bi vendar morala biti vsaka zavarovalnica vsaj delno 
udeležena na nevarnosti, ki jo prevzema od svojih zavarovancev. Zato bi del 
sredstev za kritje moral zavarovalnici tudi ostati. Le na ta način bo zavaro- 
valnica1 tudi zainteresirana za skrbno gospodarjenje. Pri jugoslovanski zavaro- 
valni skupnosti naj bi še pozav&rovalo samo tiste nevarnosti, ki se v zavaro- 
valnici ali republiški zavarovalni skupnosti ne bi izravnale. Sedanji sistem 
pozavarovan ja omogoča obstoj vrste malih zavarovalnic, ki jih imamo v SR Slo- 
veniji. S spremenjenim načinom izravnavanja nevarnosti se bodoi uveljavili 
tiidi drugačni kriteriji za obstoj zavarovalnic in s tem tudi za njihovo usta- 
novitev. 

Predstavniki zavarovalne skupnosti za SR Slovenijo so navedli, da zaradi 
neskladnosti v razlagi 93. člena in 119. člena zakona o zavarovalnicah in zava- 
rovalnih skupnostih, ker se pri obračunu ni izločilo prenosne premije in rezerve 
za škodo, skupščina republiške zavarovalne skupnosti še ni potrdila zaključnega 
računa Za leto 1962 in 1963 in da zato tudi še ni potrjen zaključni račun jugoslo- 
vanske' zavarovalne skupnosti za ti dve leti. 

Vsa nerešena vprašanja, ki se odražajo v pomanjkljivi materialni bazi zava- 
rovalnic, vplivajo tudi na uveljavljanje družbenega in delavskega samouprav- 
ljanja v teh organizacijah. Organi samoupravljanja posvečajo svojo skrb le 
režijskim izdatkom, glavno nalogo, funkcionalne stroške in poslovnost, pa 
puščajo ob strani. Dejstvo, da je prejšnji centralizem DOZ nadomestil centra- 
lizem sredstev in da so zavarovalnice pri sedanjem načinu organizacije v bistvu 
le akvizicijska mesta, vpliva destimulativno na razvoj organov samoupravljanja. 
Glavni vzroki, da organi samoupravljanja v teh organizacijah niso zaživeli, so: 

1. ker nimajo materialne osnove, nimajo organi samoupravljanja s čim 
upravljati; 

2. pristojnosti, ki so dane organom samoupravljanja, se v bistvu zredu- 
cirajo na pravice staviti jugoslovanski zavarovalni skupnosti predloge; v njih 
pristojnosti je edino odobravanje zaključnega računa in finančnega plana; 
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3. v organih samoupravljanja delovni kolektiv ni zastopan. 
Ti organi so skupščina, upravni odbor in direktor. Le v skupščini republiške 

skupščine sta kot predstavnika delovnega kolektiva direktor in predsednik 
delovnega kolektiva. Svet delovnega kolektiva je poseben organ, ki upravlja 
z režijskim dodatkom. 

Organi samoupravljanja so torej v glavnem le formalno postavljeni in 
delovni kolektiv v njih nima svojega zastopnika. Pri tem zlasti zaostaja delavsko 
samoupravljanje. Za širši razmah samoupravljanja je potrebno razširiti njegove 
materialne osnove, kar je pogoj, da se bo lahko uveljavilo delavsko samouprav- 
ljanje. 

Dosedanji način organizacije in finančnega poslovanja zavira razširitev 
zavarovanja po obsegu in po novih oblikah. Tako npr. zakon sicer daje pravico, 
da skupnosti ali posamezne zavarovalnice vpeljejo nova zavarovanja. Vendar 
so vsa dosedanja zavarovanja zvezna in jih zavarovalnica sama ali republiška 
skupščina ne more, samostojno s svojim sklepom razširiti. O razširitvi do sedaj 
že uvedenih zavarovanj torej odloča Jugoslovanska zavarovalna skupnost. Zava- 
rovalnice oziroma republiške skupščine lahko to samo predlagajo. Tak postopek 
razširitev zavarovanj samo ovira. Zato je treba čimprej izvesti decentralizacijo,, 
o kateri govori zakon, s čimer bo dana stimulacija za razširitev in razmah 
zavarovanja, predvsem pa za boljšo akvizicijsko mrežo, ki bo vključevala čim- 
več je število občanov v sistem Zavarovanja; s tem bo dana tudi možnost za 
uvajanje novih oblik zavarovanja. 

Odbor je nadalje, razpravljal o novih oblikah zavarovanja v kmetijstvu 
in s tem v zvezi o obveznem oziroma neobveznem zavarovanju. Bil je mnenja, 
da je ta vprašanja potrebno skrbno proučiti, zlasti vprašanje obveznega zava- 
rovanja. To pa predvsem zaradi vpliva, ki bi ga lahko imela uvedba obveznega 
zavarovanja na cene kmetijskih pridelkov. 

Ob zaključku obravnave so člani odbora ugotovili: 

— da je treba na področju zavarovanja uveljaviti načela ustave in dosledno: 
izvesti delavsko samoupravljanje; 

— da je treba v skladu z zakonom izvesti decentralizacijo zavarovanja, 
ga postaviti v sklad z ekonomiko in poslovnostjo ter temu prilagoditi sistem 
poza varovanj a, organizacijo zavarovalnic in finančno poslovanje; 

— da zavarovanje ne more biti dodatni vir družbene akumulacije; 
— da je treba odpraviti prometni davek v zavarovalstvu; 
— da je treba sedanji obračun pozavarovanja korigirati in urfediti v skladu 

s 93. členom zakona o zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih; 
— da je treba proučiti probleme zavarovalstva v kmetijstvu, zlasti glede 

uvedbe novih zavarovanj in njihovega eventualnega vpliva na cene kmetijskih 
pridelkov. 

Začasni odbor je sodil, da naj republiški organi podpro prizadevanja za 
pravilno ureditev stanja v zavarovalstvu, zlasti pa naj bi ta prizadevanja še 
podprle poslovne banke. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Uroša Ruprehta. 
Začasni odbor je imel nato dne 10. marca 1964 skupno sejo z odborom 

Skupščine za družbeno nadzorstvo in z odborom Republiškega zbora za družbeni 
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plan in finance. Na skupni seji so odbori sprejeli skupne zaključke o proble- 
matiki na področju zavarovalstva in jih sklenili predložiti Republiškemu zboru 
in Gospodarskemu zboru, da o njih razpravljata. 

Št.: 023-17/64 
Ljubljana, 17. marca 1964 

Poročevalec: Predsednik: 
Uroš Rupreht Franc Zaviršek 1, r. 

PREDLOG STALIŠČ 

o problematiki poslovnih bank na območju SR Slovenije 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi določbe 12. alinee 135. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Gospo- 
darskega zbora dne 26. marca 1964 obravnavala poslovno poročilo Splošne 
gospodarske banke SR Slovenize za leto 1963 in poslovno poročilo Združenja 
komunalnih bank SR Slovenije za leto 1963 ter s tem v zvezi problematiko 
kreditiranja v SR Sloveniji in je ob smiselni uporabi 82. člena začasnega po- 
slovnika Republiškega zbora in 55. člena začasnega poslovnika Gospodarskega 
zbora sprejela tale 

stališča : 

1. Poslovno poročilo Splošne gospodarske banke SR Slovenije za leto 1963 
in poslovno poročilo Združenja komunalnih bank SR Slovenije za leto 1963 se 
sprejmeta. 

2. Preoblikovanje občasnih kreditov v kredite novih kategorij v smislu 
odloka o izvajanju ukrepov splošne kreditne politike je pokazalo na problem 
pomanjkanja trajnih obratnih sredstev v gospodarskih organizacijah. Temu 
vprašanju naj gospodarske organizacije in poslovne banke posvete vso pozor- 
nost. Tam, kjer teh sredstev primanjkuje, je treba trajnim obratnim sredstvom 
dati prednost pred vlaganji v osnovna sredstva, ker bodo take naložbe najprej 
dale dobre rezultate. 

3. Investicijska potrošnja občutno prekoračuje možnosti, ki jih daje gospo- 
darstvo. To je eden izmed činiteljev, ki ogrožajo dvig življenjske ravni. Zato naj 
poslovne bankg s svojimi odločitvami o investicijskih naložbah sredstev, s 
katerimi samostojno razpolagajo', omejujejo in preprečujejo investicije, za katere 
dokončanje niso zagotovljena sredstva. Pristojni crgani naj skrbijo za dosledno 
izvajanje predpisov, ki urejajo zavarovanje pogodbenih obveznosti med upo- 
rabniki družbenega premoženja. 

Za čimprejšnjo aktivizacijo vlaganj v osnovna sredstva je odločilnega 
pomena, da v razmerju med naložbami v opremo in v gradnje čimbolj pre- 
vladujejo naložbe v opremo. 

4. Pogoj za uspešno izvajanje smotrne investicijske politike je investicijsko 
varčevanje, ki terja, da investicije ne pričnemo vse dotlej, dokler niso zago- 
tovljena vsa potrebna sredstva za njeno dokončanje. Ob takem investicijskem 
varčevanju bo omogočeno najhitrejše in najracionalnejše dokončanje objekta, 
obenem pa bo omejilo prekoračevanja za investicije predvidenih vsot. To bo 
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tudi omogočilo, da bodo začasna prosta sredstva hitreje krožila preko poslovnih 
bank. Za zagotovitev navedenih smotrov naj banke dajejo kredite predvsem 
tistim delovnim organizacijam, ki so usmerjene v investicijsko varčevanje. 

5. Trajno poslovno sodelovanje med' vsemi bančnimi organizacijami, po- 
sebno pa še med komunalnimi bankami in Splošno gospodarsko banko SR Slo- 
venije je osnovni pogoj za zagotovitev izvajanja smotrne investicijske politike. 
Zaradi pomena in obsega potrebnih sredstev za kreditiranje graditve tistih 
gospodarskih objektov, ki so za nadaljnji razvoj vsega gospodarstva ključnega 
pomena, je tako sodelovanje med komunalnimi bankami in Splošno gospodarsko 
banko SR Slovenije še posebej nujno. Interes, ki ga ima vse gospodarstvo za 
čimprejšnjo dovršitev takšnih investicij, zahteva, da se na osnovi medbančnega 
sodelovanja najprej zagotove sredstva prav za take naložbe. Pri tem pa se ne 
sme zanemarjati investicij, ki vplivajo na življenjsko raven, zlasti investicij 
v terciarne dejavnosti. 

6. Družbeni investicijski skladi občin in okrajev so po svojem obsegu po- 
memben, četudi ne odločujoč činitelj v investicijski potrošnji. Njihov pomen 
pa zmanjšuje dejstvo, da so ta sredstva preveč razdrobljena, tako glede na 
številnost teh skladov, kakor tudi glede na obseg sredstev posameznega sklada, 
ter da je razpolaganje s temi sredstvi močno izpostavljeno izvenbančnim vpli- 
vom. Da bi dosegli čimvečjo učinkovitost naložb tudi iz teh sredstev, naj druž- 
beno-politične skupnosti te sklade odpravijo in njihova sredstva vključijo v 
ostala bančna sredstva komunalnih bank. 

7. Komunalne banke dobivajo pomembno vlogo tudi na področju dolgoroč- 
nega vlaganja kot kreditni zavodi, ki zbirajo in usmerjajo prosta sredstva gospo- 
darskih in drugih delovnih organizacij. Sedanja organizacija komunalnih bank 
pa tem nalogam še ni povsod prilagojena, zlasti tam, kjer delujejo komunalne 
banke na ožjem gospodarskem področju in zato razpolagajo z majhnimi sredstvi, 
notranja organizacija komunalnih bank pa ne omogoča izvajanje enotne kre- 
ditne politike. Taka organizacija omogoča razdrobljeno in neučinkovito razpo- 
laganje s sredstvi za dolgoročne naložbe ter uveljavljanje izvenbančnih čini- 
teljev na odločitve banke. Zato naj bi občinske skupščine in upravni odbori 
komunalnih bank proučili vprašanje organizacije komunalnih bank in se odločili 
ter sprejeli ukrepe, ki bodo zagotovili poslovno samostojnost bank in enotnost 
pri njihovem odločanju. 

8. Polno udejstvovanje Splošne gospodarske banke SR Slovenije je okr- 
njeno, ker so njene možnosti za aktivno delovanje na področju deviznega poslo- 
vanja omejene. Zato je podpreti prizadevanja za razširitev teh pooblastil v 
smislu izenačevanja pravic in obveznosti Splošne gospodarske banke SR Slove- 
nije z zveznimi specializiranimi bankami. 

Tudi komunalnim bankam je treba omogočiti opravljanje nekaterih de- 
viznih poslov. 

9. Pri poslovanju bank je vpliv delovnih kolektivov ob sedanji udeležbi 
njihovih predstavnikov v organih upravljanja premajhen. Zato je treba v skladu 
z ustavnimi načeli čimprej ustrezno povečati vlogo delovnega kolektiva pri 

.upravljanju banke. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Odbor za družbeno nadzorstvo 
Odbor za družbeni plan in finance RZ 

POROČILO 
o problematiki poslovnih bank na območju SR Slovenije* 

Odbor za družbeno nadzorstvo in odbor za družbeni plan in finance Skup- 
ščine SR Slovenije sta na skupni seji dne 2. in 10. marca 1964 razpravljala o 
problematiki poslovnih bank. 

Odbora sta obravnavala to problematiko na osnovi materialov, ki so bili 
predloženi Skupščini SR Slovenije, in sicer: 

— poslovno poročilo Splošne gospodarske banke SR Slovenije za leto 1963; 
— poslovno poročilo Združenja komunalnih bank SR Slovenije za leto 

1963 in 
— poročilo odbora za družbeno nadzorstvo o problematiki v komunalnih 

bankah na območju SR Slovenije s posebnim ozirom na vpliv organizacije 
komunalnih bank pri kreditiranju investicij iz bančnih sredstev in iz sredstev 
lokalnih družbenih investicijskih skladov. 

Problematiko poslovnih bank so obravnavali tudi odbor za splošne gospo- 
darske zadeve, odbor za kmetijstvo in gozdarstvo in odbor za industrijo Repu- 
bliškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Na obeh sejah omenjenih zborov so vsakokrat prisostvovali tudi pred- 
stavniki Združenja komunalnih bank SR Slovenije in Splošne gospodarske 
banke SR Slovenije in republiški sekretar za finance kot predstavnik Izvršnega 
sveta. 

I. 

Kratkoročno kreditiranje 

Odbora sta v razpravi ugotovila, da pomeni izvajanje ukrepov splošne 
kreditne politike v letu 1963 pomemben napredek v delovanju celotnega sistema 
kreditiranja, tako na področju kratkoročnega kreditiranja, kakor tudi na pod- 
ročju kreditiranja investicij. 

Delovanje ukrepov splošne kreditne politike v preteklem letu sta odbora 
ocenila takole: 

Kreditni in bančni mehanizem je v novih pogojih deloval razmeroma 
uspešno. Pred banke je bila postavljena naloga, da v letu 1963 uskladijo in 
prilagodijo poslovanje gospodarskih organizacij novemu kreditnemu meha- 
nizmu. 

— Aktivnost komunalnih bank, kot glavnih kreditor j ev gospodarstva je 
bila v preteklem obdobju močno poudarjena prav na sektorju kratkoročnega 
kreditiranja. Pri tem so odbori ugotovili, da so banke zagotovile gospodarskim 

* Temeljno gradivo: »Poslovno poročilo Splošne gospodarske banke SR Slovenije 
za leto 1963« in »Poslovno poročilo Združenja komunalnih bank SR Slovenije za leto 
1963« (023-15/64). 
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organizacijam — v okviru določil novih predpisov — kratkoročne kredite za 
dopolnitev obratnih sredstev v zadostni meri. 

— Krediti in bančni mehanizem je na podlagi ukrepov splošne kreditne 
politike deloval v smeri omejevanja investicijske potrošnje iz kratkoročnih 
bančnih sredstev oziroma iz emisije. Preko kreditnega in bančnega mehanizma 
se je omejevalo prelivanje obratnih sredstev na področje investicijske potrošnje. 
Gospodarske organizacije so smele uporabiti od sredstev svojega poslovnega 
sklada za investicije v osnovna sredstva le tisti del, ki presega minimalni znesek 
obratnih sredstev v tem skladu. S tem ukrepom je bil v precejšnji meri dosežen 
namen, da so se s tem ohranila že oblikovana trajna obratna sredstva gospo- 
darskih organizacij, ker so te v nasprotnem primeru obravnavale banke za 
kreditno nesposobne. Kljub temu so nekatere gospodarske organizacije koristile 
za investicije v osnovna sredstva minimalni del poslovnega sklada. Te preko- 
račitve bodo morale gospodarske organizacije nadomestiti iz sredstev čistega 
dohodka, da bodo po bančnih principih kreditno sposobne. 

Načela, na osnovi katerih se je izvajalo kreditiranje gospodarskih organi- 
zacij, so narekovala bankam, da zogotovijo gospodarskim organizacijam za- 
dostna obratna sredstva za nemoten proces proizvodnje in blagovnega prometa. 

Razprava je opozorila na vrsto nerešenih problemov s področja kratko- 
ročnega kreditiranja, kot so vprašanja: trajnih obratnih sredstev, vprašanje 
kreditov za prodajo blaga, avansov pri uvozu tega blaga, podaljševanju zapadlih 
kreditov brez odobritev organov banke in še druga vprašanja, ki jih bodo 
morale urediti banke v letu 1964. 

Ena izmed osnovnih nalog komunalnih bank v letu 1963 je bilo preobli- 
kovanje kreditov za občasna obratna sredstva v nove oblike kreditov, ki jih 
je koristilo gospodarstvo v preteklih letih v smislu odloka za izvajanje ukrepov 
splošne kreditne politike v letu 1963 (v kredite: za blagovni promet, za zaloge 
in za določene posle). Komunalne banke so preoblikovale za okoli 58 milijard 
kreditov za občasna obratna sredstva ali 60 °/o od vsega teh kreditov tik pred 
objavo odloka. Največji odstotek preoblikovanih kreditov je dosegla dejavnost 
trgovine v višini 93'%, tej sledi kmetijstvo s 54 °/o, obrt s 47 %, industrija s 45 °/o, 
gradbeništvo z 42 "/o, medtem ko se pri ostalih dejavnostih ta odstotek giblje 
od 22 '°/o navzdol. Nepreoblikovanih kreditov je ostalo ob koncu preteklega leta 
za okoli 39 milijard dinarjev. Odbori smatrajo, da je potrebno, da se prouče 
vse možnosti, ki še obstajajo glede prilagajanja starih kreditov novim oblikam 
kreditiranja. 

Po mnenju odborov je vzrok za pomanjkanje trajnih obratnih sredstev v 
gospodarstvu predvsem v naslednjem: 

— zaradi neenakomerne odmere začetnega sklada obratnih sredstev; 
— zaradi napačne orientacije večine gospodarskih organizacij, da bodo 

morale banke poskrbeti za ureditev trajnih obratnih sredstev in so zato usmer- 
jale svoje sklade v naložbe za osnovna sredstva; 

— da so tako banke, kot gospodarske organizacije in družbeni investi- 
cijski skladi dajali velike prednosti naložbam v osnovna sredstva pred nalož- 
bami v trajna obratna sredstva. 

Ostanek nepreoblikovanih kreditov za občasna obratna sredstva bo po- 
trebno odplačati ali pa transformirati v kredite za trajna obratna sredstva. 
Odbora menita, da je rok za odplačilo' kreditov za trajna obratna sredstva za 
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dobo 10 let neustrezen, zato menita, da bi bilo roke za odplačilo teh kreditov 
prilagoditi rokom, ki veljajo za druga posojila za trajna obratna sredstva. 

Odbora sta med drugim obravnavala tudi vprašanje kreditov za gradnjo 
stanovanj za prodajo, katere so banke odobravale iz limitiranega obsega sred- 
stev za te namene (krediti za določene posle). V razpravi je bil izražen dvom, 
koliko so ti krediti resnično doprinesli k bolj organizirani, zato tudi' hitrejši in 
cenejši stanovanjski izgradnji. 

Odbora ugotavljata, da so imele komunalne banke konec 1963. leta 29,5 
milijarde avista hranilnih vlog in okoli 2400 milijonov vezanih hranilnih vlog. 
Ker so vezane hranilne vloge in 20 °/o del avista hranilnih vlog zelo pomembna 
sredstva za investicije, menita odbora, da bodo morale komunalne banke aktiv- 
neje pristopiti k zbiranju teh sredstev. 

II. 

Dolgoročno kreditiranje 

Odbora sta razpravljala o aktivnosti poslovnih bank na področju zbiranja 
investicijskih sredstev in kreditiranja investicij. 

1. Splošno 

V razpravi sta odbora v tej zvezi ocenila splošno situacijo na področju 
kreditiranja investicij. Izhajajoč iz dejstva, da je prišlo v začetku leta 1963 do 
bistvenih sprememb v investicijski politiki v smeri njene decentralizacije, med 
katere štejemo tudi decentralizacijo obveznosti splošnega investicijskega sklada, 
lahko ugotovimo, da se je s tem bistveno spremenila vloga in naloge poslovnih 
bank, tako republiške gospodarske banke kot komunalnih bank. 

Odbora menita, da se z decentralizacijo investicijske politike izredno močno 
povečuje odgovornost delovnih kolektivov za investicijske odločitve, kar bo 
nedvomno mnogo doprineslo k racionalnejšim naložbam družbenih sredstev. 

Odbora sta na osnovi obravnavanih poročil in razprave ugotovila, da so za 
aktivnost poslovnih bank na področju dolgoročnega vlaganja v letu 1963 bile 
pomembne in odločilne predvsem naslednje glavne okoliščine: 

— da so se obveznosti splošnega investicijskega sklada zožile na kredi- 
tiranje tistih investicij, ki so temeljnega pomena za skladen razvoj in rast vsega 
gospodarstva na območju federacije; 

— da je moralo že v letu 1963 in tudi za v prihodnje prevzeti nase težo 
financiranja večine ostalih objektov razširjene reprodukcije gospodarstvo samo 
in republiški, okrajni ter občinski družbeni investicijski skladi; 

— da sredstva družbenih investicijskih skladov v letu 1963 niso mogla 
pomembneje sodelovati pri obravnavanju nastale situacije na področju inve- 
sticij, ker so bila v glavnem že angažirana in usmerjena glede potrošnje v skladu 
z akti skupščin, družbeno-političnih skupnosti (občin, okrajev in republike); 

— da so pa ob tem ukrepu ostali nespremenjeni viri in struktura bančnih 
dolgoročnih sredstev, kar pomeni, da se je v letu 1963 sicer prenesla v veliki 
meri odgovornost razširjene reprodukcije na delovne kolektive, da pa se ni 
menjala ob tem njihova materialna osnova; zato menita odbora, da je bil izvršen 
šele začetek procesa decentralizacije investicijske politike; 
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— da so spričo omejitve delokroga zvezne investicijske banke vse gospo- 
darske organizacije v republiki vlagale kreditne zahtevke za vse večje investi- 
cijske naložbe pri Splošni gospodarski banki SR Slovenije in tudi pri komu- 
nalnih bankah; 

— da se je ob decentralizaciji obveznosti splošnega investicijskega sklada 
pričelo z urejanjem udeležb decentraliziranih sredstev pri financiranju tistih 
objektov, ki so še dalje ostali v domeni Jugoslovanske investicijske banke 
(elektrogospodarstvo, črna in barvna metalurgija, rudarstvo in ostala bazična 
industrija). Financiranje vseh ostalih objektov, katere je pričela financirati 
Jugoslovanska investicijska banka, a jih ni dokončala, se je preneslo z zadevnim 
zveznim predpisom na decentralizirana sredstva. Nadaljnje financiranje teh 
objektov je odvisno od zmogljivosti decentraliziranih sredstev, kar pomeni, da 
se bodo že začete investicije morale ustaviti, če teh sredstev ne bo. 

Zaradi navedenega se je v letu 1963 usmerila kreditna dejavnost za izva- 
janje investicijske politike na Splošno gospodarsko banko, ki je postala s tem 
v republiki Sloveniji osrednja bančna organizacija na področju investicij. 
Zvezne specializirane banke ne urejajo več svojega kreditnega poslovanja nepo- 
sredno z investitorji, temveč le preko republiške gospodarske banke (izjema 
je le Jugoslovanska banka za .zunanjo trgovino). V izpolnjevanju obveznosti 
do zveznih bank vključuje in zagotavlja Splošna gospodarska sredstva za tiste 
investicije, pri katerih sodelujejo te banke bodisi z delom dinarskih sredstev, 
bodisi z garancijami za inozemske kredite. 

Te okolnosti so narekovale Splošni gospodarski banki in tudi komunalnim 
bankam neizogibno nujnost, da so pristopile k mobilizaciji in koncentraciji 
prostih investicijskih sredstev gospodarstva in drugih uporabnikov družbenega 
premoženja, da bi tako krila potrebe, ki so se nakazovale v tem letu na področju 
investicij. 

Komunalne banke so pričele šele v letu 1963 aktivneje delovati na pod- 
ročju investicijskega vlaganja. Potrebe v gospodarstvu so narekovale, da so 
banke pristopile k intenzivnemu združevanju investicijskih sredstev. Poleg 
aktivnosti na področju zbiranja investicijskih sredstev in plasiranja teh sredstev 
zlasti v naložbe v osnovna sredstva, so pričele v preteklem letu komunalne 
banke aktivneje zasledovati tudi vlogo in politiko lokalnih investicijskih 
skladov. 

2. Oblikovanje sredstev za investicije 

Odbora sta v razpravi ugotavljala probleme, ki se nanašajo na oblikovanja 
sredstev za investicije oziroma uspehe, ki so jih dosegle banke v preteklem 
letu na področju koncentracije sredstev. 

Za investicijske naložbe so najpomembnejša: 
a) sredstva, ki se zbirajo v družbenih investicijskih skladih in 
b) sredstva gospodarskih organizacij. 
a) Na območju SR Slovenije so sredstva družbenih investicijskih skladov 

ob koncu leta 1963 — podatki po zaključnih računih teh skladov še niso znani 
— znašala: 

— okrajni in občinski investicijski skladi (okoli) 63,0 milijarde din 
— republiški investicijski sklad 38,6 milijarde din 

Skupaj . . . 101,6 milijarde din 
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Kumulativni podatki kažejo, da gre pri lokalnih investicijskih skladih za 
občuten potencial investicijskih sredstev. Letni priliv sredstev znaša v lokalnih 
investicijskih skladih okoli 14 milijard din in v republiškem investicijskem 
skladu okoli 20,3 milijarde dinarjev. 

Na področju lokalnih investicijskih skladov so značilne naslednje razmere: 
— da se v okviru teh sredstev giblje precejšen potencial investicijskih 

sredstev, čeprav letni priliv in potrošnja teh sredstev ne pomenita odločujočega 
faktorja v celotni investicijski potrošnji; 

— da je ta družbeni kapital močno razdrobljen, tako glede na število 
skladov, kakor tudi glede na to, da znaten del njihove potrošnje ne pomeni 
samostojnih investicijskih odločitev; 

— da se s temi relativno majhnimi sredstvi posreduje na vseh področjih 
investicijske potrošnje, ne glede na to, da takšna politika često presega okvirne 
možnosti; 

— da obstojajo anomalije v samem statusu teh skladov, ker je potrošnja 
sredstev podvržena politiki in pritisku lokalnih faktorjev, medtem ko razpo- 
lagajo z njihovimi sredstvi komunalne banke. 

Glede na navedeno izgubljajo sredstva lokalnih družbenih investicijskih 
skladov nujno potrebno homogenost na področju investicijskega vlaganja. 

Odbora ugotavljata, da pomenijo pri sedanji situaciji na področju inve- 
sticijske potrošnje sredstva lokalnih investicijskih skladov vsebinsko dosti kvali- 
tetnejša sredstva od pretežnega dela sredstev, ki jih smejo uporabiti banke 
za kreditiranje investicij, ker so sposobna za najdolgoročnejše naložbe. 

V razpravi so bili ugotovljeni razlogi, ki kažejo na to, da bi se tudi sredstva 
lokalnih družbenih investicijskih skladov naložila pri bankah, analogno kot 
sredstva splošnega in republiškega investicijskega sklada, ter dala področnim 
bankam v stvarno gospodarjenje. Tak prenos sredstev investicijskih skladov na 
banke, menita odbora, bi povzročil celo bolj smotrno zadovoljevanje lokalnih 
potreb. 

Z republiškim predpisom so bila sredstva republiškega investicijskega 
sklada za leto 1963 že vnaprej razdeljena v naložbe v manj akumulativne pa- 
noge, za katere bančna sredstva niso tako primerna (panoge: kmetijstvo, promet, 
turizem in za negospodarske investicije). 

Odbora menita, da iz navedenih razlogov sredstva družbenih investicijskih 
skladov niso mogla biti pomembneje udeležena pri financiranju tistih objektov, 
ki predstavljajo osnovne investicije na področju industrije. 

b) Odbori so v razpravi ugotovili, da so bila sredstva gospodarskih orga- 
nizacij in drugih uporabnikov družbenega premoženja v dosedanjih pogojih 
glavni vir sredstev za udeležbe pri investicijskih vlaganjih v osnovne objekte na 
področju industrije. 

Poslovne banke so v preteklem letu pristopile k zbiranju razpoložljivih 
sredstev gospodarskih organizacij in drugih uporabnikov družbenega premo- 
ženja ter so z oročanjem teh sredstev ter z obveznicami zbrale na območju 
SR Slovenije: 

— Splošna gospodarska banka SRS 15,4 milijarde din 
— Komunalne banke 14,1 milijarde din 

Skupaj bančnih sredstev za investicije 29,5 milijarde din 
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Navedeni podatki kažejo, da so bila prek bančnega mehanizma zbrana 
znatna investicijska sredstva, ki so bila pri številnih gospodarskih organizacijah 
in drugih imetnikih teh sredstev. Pomembnost mobilizacije teh sredstev pa 
zmanjšuje dejstvo, da so imetniki odstopili svoja sredstva banki ob pogoju, da 
pridobijo še dodatna investicijska posojila. Iz tega izhaja, da ima precejšen 
del obveznic in depozitov značaj lastne udeležbe v najetem investicijskem 
posojilu. Ti depoziti pa imajo neprimerno manjši učinek za financiranje inve- 
sticij in za pokrivanje potreb po dolgoročnejših naložbah, od tistih depozitov, 
ki temeljijo na odložitvi investicijske potrošnje. 

Razprava o teh vprašanjih je pokazala, da gospodarske organizacije še ne 
kažejo pripravljenosti, da bi se odločile za investicijsko varčevanje s svojimi 
sredstvi in da bi nalagale pri banki za potrebe bodočih investicij. 

Odbori menijo, da izvira ta pojav iz naslednjih dejstev: 
•— za gospodarske organizacije je usmeritev na investicijsko varčevanje in 

tak način pristopanja k investicijam povsem nov; 
  da so dosedanje menjave instrumentov za delitev dohodka in sistema 

blokacij sredstev nestimulativno vplivali na varčevanje z razpoložljivimi 
sredstvi; 

  da so inflacijski procesi, ki se kažejo v stalnih podražitvah, vplivali na 
odločitev za čimhitrejšo potrošnjo sredstev; 

  da je zastarelost opreme silila gospodarske organizacije k temu, da so 
razpoložljiva investicijska sredstva sproti trošile za obnovo. 

Odbori pri tem ugotavljajo, da zato gospodarske organizacije močno nagib- 
ljejo k sistemu tako imenovanega samofinanciramja investicij, ki pa ima številne 
slabosti, in sicer predvsem: 

  da način samofinanciranja, ko večinoma niso v celoti zagotovljena po- 
trebna sredstva za dokončanje investicij, na široko odpira fronto investicij, 
ki navadno terja nova dopolnilna sredstva; 

  da se zaradi pomanjkanja potrebnih sredstev dokončanje investicij 
zavlačuje; 

  da ima dolgotrajnejše investiranje za posledico stalne podražitve; 
  da so že vložena sredstva v investicije dalj časa neizkoriščena; 
  da otežkočajo ali celo onemogočajo rekonstrukcije, ki bi sicer pomenile 

izboljšanje tehnoloških procesov. 
Odbori menijo, da imajo banke v sistemu financiranja investicij vedno 

bolj pomembno vlogo in da po principih investicijskega varčevanja mobili- 
zirajo razpoložljiva sredstva gospodarskih in drugih organizacij. 

3. Kreditiranje investicij iz bančnih sredstev 

Odbora sta obravnavala kreditiranje investicij Splošne gospodarske banke 
in komunalnih bank, ter se pri tem omejila v glavnem na probleme krediti- 
ranja iz bančnih sredstev. 

Splošna gospodarska banka je odobravala kredite v okviru svojega pro- 
grama, ki ga je izdelala tekom preteklega leta. Program predvideva porabo 
pretežnega dela sredstev za objekte, ki so jih že odobrile ali pa se pričakuje, 
da jih bodo odobrile zvezne banke in ki so bistvenega pomena za^ nadaljnji 
razvoj gospodarstva SR Slovenije. Nekateri objekti iz programa Splošne gospo- 
darske banke rešujejo določena temeljna vprašanja s področja proizvodnje 
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(energetika, črna metalurgija, kemija in izvoz), in so potemtakem v skladu 
z intencijami družbenega plana SR Slovenije. 

Zbiranje sredstev za kritje teh investicij je opravljala Splošna gospodarska 
banka pretežno sama brez obsežnejšega sodelovanja komunalnih bank. 

Kreditiranje investicij s strani komunalnih bank je v letu 1963 potekalo 
zelo aktivno in je preseglo pričakovanja. Vendar ta aktivnost komunalnih bank 
ni potekala v okviru vnaprej postavljenih programov, temveč so se zbrana sred- 
stva za investicije sproti uporabljala za kreditne naložbe. Komunalne banke 
so razpolagale konec leta 1963 z okoli 24 milijardami sredstev za investicije. 
Struktura odobrenih in izkoriščenih investicijskih kreditov po investicijskih 
elementih pa kaže, da odpade konec leta 1963 kar 75 °/o vseh kreditov za investi- 
cije na gradnje. Za tako neugoden odnos med naložbami v gradnje ter nalož- 
bami v opremo ter drugimi naložbami obstajajo sicer nekateri utemeljeni raz- 
logi. Omeniti je treba, da so lahko komunalne banke v prejšnjih letih uporab- 
ljale 20 % del hranilnih vlog predvsem za kreditiranje investicij na negospo- 
darskih področjih. Nadalje je upoštevati, da je glede kreditov trgovina nave- 
zana predvsem na komunalne banke in da so v tej panogi gradnje element, ki 
prevladuje v strukturi investicij. Čeprav odbor teh pojavov podrobneje ni ana- 
liziral, ker ni imel ustreznega gradiva, je vendar podvomil, če takšna struktura 
v dani situaciji pomeni najracionalnejše naložbe, zlasti zaradi tega, ker tudi 
v strukturi investicij nekaterih izrazito gospodarskih področij, kot npr. v indu- 
striji prevladujejo gradnje. 

Odbor nadalje meni, da je tudi pomanjkanje izdelanih programov kredi- 
tiranja investicij eden izmed razlogov, ki daje slutiti, da naložbe, ki so jih v 
letu 1963 kreditirale komunalne banke, spričo posledic, ki so nastale zaradi 
prevzetih decentraliziranih obveznosti, niso bile vedno najbolj racionalne. 

4. Nekateri problemi v letu 1964 

Odbori so na osnovi predloženega gradiva obravnavali nekatera vprašanja, 
ki bodo vplivala na potek investicij v letu 1964. Odbori programa Splošne go- 
spodarske banke niso obravnavali, ker ni bil odborom predložen s poslovnimi 
poročili bank. Realizacija ključnih investicij bo zahtevala v letu 1964 zelo 
pomembna sredstva. 

Splošna gospodarska banka predvideva, da bi v letu 1964 in naslednjih 
letih potrebovala za v pretežni meri že sprejete investicijske obveznosti, na- 
slednja sredstva: 

Gospodarska banka bo za kritje navedenih obveznosti v letu 1964 poleg 
sredstev, s katerimi bo sama razpolagala, potrebovala dodatno še novih 20 mili- 
jard, katere bo morala zbrati na terenu. 

Okolnosti, v katerih se bodo ta sredstva oblikovala, pa se ne razlikujejo 
bistveno od tistih okolnosti, ki so prevladovala v letu 1963, kar pomeni, da bodo 

leto milijard 

1964 
1965 
1966 
1967 

35 
36 
27 
10 



Priloge 271 

tudi letos koncentrirana sredstva gospodarskih organizacij tista, ki bodo nosila 
glavno težo financiranja investicij. 

Po mnenju odborov se javljata na tem področju dve osnovni vprašanji: 
— način koncentriranja sredstev in sodelovanja Splošne gospodarske banke 

s komunalnimi bankami, in 
— kvaliteta sredstev. 
Odbori menijo, da je zagotovitev potrebnih sredstev za realizacijo že pre- 

vzetih obveznosti najpomembnejših vlaganj tako obsežna in zapletena naloga, 
da jo Splošna gospodarska banka sama ne bo mogla izvesti. Za izvedbo tako 
obširne naloge je potrebno sodelovanje vseh poslovnih bank. Ker je izvedba 
naložb v osnovne objekte (energetika, črna in barvasta metalurgija, kemija 
in izvoz), ki so odraz intencij družbenega plana SR Slovenije v interesu vsega 
našega gospodarstva, bi njihova realizacija — po mnenju odborov — bila skup- 
na naloga vseh poslovnih bank. Skupen interes na realizaciji teh nalog je lahko 
realna osnova za zelo učinkovito obliko poslovnega sodelovanja. Le na tako 
urejenih medbančnih odnosih bo mogoče na tem področju računati s pomemb- 
nimi uspehi. 

Odbori so dosedanje poskuse sodelovanja med Splošno gospodarsko banko 
in komunalnimi bankami ocenili kot delno uspešne. Dogovori, ki so jih sklenile 
poslovne banke, ne rešujejo problematike pri financiranju temeljnih objektov, 
za katere je Splošna gospodarska banka že prevzela obveznosti v letu 1964 (za 
okoli 20 milijard dinarjev dodatnih sredstev) in so lahko osnova za sporazu- 
mevanje za skupno financiranje bodočih novih investicij v okviru in izven 
programa investicij. 

— Predloženi materiali in razprava so opozorili na probleme glede na kva- 
liteto sredstev, s katerimi bo razpolagala Splošna gospodarska banka za reali- 
zacijo osnovnih investicij. Ob tem vprašnju je treba upoštevati dejstvo, da so 
bila sredstva republiškega investicijskega sklada, ki bodo razpoložljiva v letu 
1964, z republiškim zakonom že razdeljena. V omenjeno razdelitev so vključene 
potrebe tistih gospodarskih panog, ki so manj akumulativne (promet, turizem, 
kmetijstvo in podobno) in katerih potrebe po investicijskih vlaganjih se ne bi 
mogle financirati z bančnimi sredstvi. Le neznaten del sredstev republiškega 
investicijskega sklada je namenjen za potrebe industrije. Zato bodo Splošni 
gospodarski banki na razpolago v glavnem le sredstva, zbrana iz gospodarstva, 
ki so naložena pri banki na krajše roke. Kvaliteta teh sredstev pa ni primerna 
za naložbe, ki terjajo daljše odplačilne roke. 

Naložbe v nekatere temeljne objekte, ki se bodo financirali v letu 1964 
in v naslednjih letih, zahtevajo kredite na dolge odplačilne roke. Zato odbori 
ugotavljajo, da struktura teh investicij ni v skladu s kvaliteto sredstev, s ka- 
terimi bo banka razpolagala. To vprašanje bi se ob uspešnejšem sodelovanju 
s komunalnimi bankami dalo delno omiliti, ker banke razpolagajo z znatnejšimi 
sredstvi svojih kreditnih skladov in z drugimi sredstvi, ki so sposobna za dolgo- 
ročna vlaganja. 

Odbori menijo, da bo v prihodnjih letih — za letos to ni več mogoče — 
potrebno izboljšanju kvalitet in strukturi sredstev poslovnih bank posvetiti vso 
pozornost. Kvalitetna struktura sredstev je osnovni pogoj za uspešno financi- 
ranje temeljnih investicij, ki so odločilnega pomena za razvoj gospodarstva 
SR Slovenije. Prvi korak- v tej smeri je bil že storjen s tem, da je republika 
naložila sredstva ukinjenega republiškega investicijskega sklada pri Splošni 
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gospodarski banki. Zato bo v bodoče potrebno, da se banki pri razporejanju 
teh sredstev da več možnosti, da jih delno lahko uskladi s potrebami financi- 
ranja temeljnih naložb. 

Popolna analogija, kot za republiški investicijski sklad, velja tudi za inve- 
sticijske sklade okrajnih in občinskih skupščin, za katere odbori menijo, da bi 
jih bilo potrebno, tako kot je že storila republika in nekatere okrajne in občin- 
ske skupščine, v celoti naložiti v poslovnih bankah. 

Decentralizacija gospodarjenja z investicijskimi sredstvi je činitelj, ki omo- 
goča mnogo večjo racionalizacijo investicijskih naložb in jo odbori zato v celoti 
podpirajo-. Uspešno uveljavljanje decentralizacije gospodarjenja s temi sredstvi 
pa ogrožajo trenutne razmere, ki omogočajo široko fronto začetih investicij, 
ki daleč presegajo možnosti našega gospodarstva. 

III. 

Devizno poslovanje 

V letu 1963 je Splošna gospodarska banka začela delovati na področju de- 
viznega poslovanja, četudi zaradi omejenih pooblastil, v dokaj skromnih raz- 
merah. Obseg poslovanja Splošne gospodarske banke in njen pomen za razvoj 
gospodarstva SR Slovenije nujno zahtevata, da se ji dajo na področju deviznega 
poslovanja večje možnosti. Ker si danes ni mogoče več zamisliti uspešnega dela 
banke zaradi zelo omejenih možnosti deviznega poslovanja, so odbori mnenja, 
da bi bilo potrebno podpreti prizadevanja, ki so vsebovana v tezah za spremem- 
bo predpisov o bankah in bančnem poslovanju. Omenjene teze je izdelal Sekre- 
tariat za splošne gospodarske zadeve in vsebujejo zahtevo po tem, da si Splošna 
gospodarska banka pridobi pravico: 

— do nakupa deviz pri Narodni banki po enakih načelih, kot to velja za 
specializirane banke; 

— do najemanja deviznih kreditov pri Narodni banki; 
— najemanja kreditov v tujini; 
— do združevanja retencijskih kvot. 
Prav tako zahtevajo te teze, da se tudi večje komunalne banke pooblastijo 

za opravljanje nekaterih deviznih poslov. 

IV. 

Organizacija komunalnih bank 

Nedvomno je organizacija komunalnih bank činitelj, ki vpliva na potek 
izvajanja investicijske politike. Razprava je pokazala, da današnja organizacija 
komunalnih bank ne ustreza še v celoti nalogam, ki jih komunalne banke pre- 
vzemajo v pogojih decentralizacije investicijske politike. Na območju SR Slo- 
venije deluje 14 komunalnih bank, od katerih se področje dela treh komunalnih 
bank razteza na eno samo občino. V razpravi je prevladovalo mišljenje, da so 
take komunalne banke prešibke, da bi se mogle učinkovito vključiti v reševanje 
problemov s področja kreditiranja. 

Analiza notranje razdelitve pooblastil z vidika odločanja o kreditiranju 
pa kaže, 



Priloge 273 

— da je na področju krajtkoročnega kreditiranja proces integracije šel vzpo- 
redno z združevanjem komunalni bank, in da vodi na tem področju politiko 
kreditiranja upravni odbor za banko kot celoto; 

— da pa obstojajo v organizaciji komunalnih bank na področju dolgoroč- 
nega kreditiranja slabosti, ki se kažejo v razdrobljenosti sredstev za dolgoročne 
naložbe in razdrobljenosti pravic razpolaganja z njimi. Po mnenju odborov gre 
tu za določene koncesije, ki so se v odnosu do občinskih skupščin obdržale 
kot ostanek notranje organizacije komunalnih bank iz obdobja, ko so se posa- 
mezne komunalne banke združevale v večjo bančno organizacijo. Znotraj ko- 
munalnih bank se na 60 mestih samostojno odobravajo investicijski krediti iz 
različnih virov sredstev. 

Razdelitev kompetenc znotraj komunalne banke na upravne in kreditne 
odbore je zelo različna in neenotno urejena. Ponekod so upravni odbori že pre- 
vzeli vodilno vlogo pri odločanju o investicijskih naložbah iz vseh sredstev, 
drugod pa je upravni odbor zadržal le pravico razpolaganja z delom bančnih 
sredstev; gospodarjenje z drugimi bančnimi sredstvi in s sredstvi družbenih 
investicijskih skladov pa je upravni odbor prepustil kreditnim odborom. Stop- 
nje opisane razdrobljenosti so v posameznih komunalnih bankah zelo različne. 

Odbori menijo, da taka organizacija ni v skladu s potrebami po celovitej- 
šem obravnavanju problemov investicijskih naložb, tako za območje posamezne 
občine, kot tudi za širše področje. 

Odbori so ,mnenja, da je potrebno v komunalnih bankah okrepiti notranjo 
organizacijo na način, da bo ta omogočila bolj samostojno in bolj homogeno 
gospodarjenje ter odločanje z vsemi sredstvi. 

V. 

Upravljanje v poslovnih bankah 
\ 

Odbori menijo, da bi bilo potrebno povečati pristojnost delovnih kolektivov 
v gospodarjenju s sredstvi in pri soodločanju v zadevah kreditiranja. Sedaj 
namreč odloča o tem upravni odbor banke, v katerem sta zastopana le direktor 
banke in predsednik sveta delovnega kolektiva. Zaradi razširitve odgovornosti 
kolektivov v bankah se morajo razširiti tudi njihove pristojnosti na področju 
upravljanja in gospodarjenja. 

Odbora sta sklenila, da na osnovi prikazanih ugotovitev predložita Repu- 
bliškemu in Gospodarskemu zboru osnutek stališč, ki naj bi jih Skupščina 
SR Slovenije sprejela do najvažnejših vprašanj s področja delovanja poslov- 
nih bank. 

Osnutek stališč bosta odbora pred predložitvijo zborom uskladila s pri- 
stojnim odborom Gospodarskega zbora in z Izvršnim svetom. 

Št. 023-15/64 
Ljubljana, 13. marca 1964 

Predsednik 
odbora za družbeni plan Predsednik 

in finance RZ: odbora za družbeno nadzorstvo: 

Miran Košmelj Inž. Karmelo Budihna 
18 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 

Začasni odbor za proučevanje poročil 
poslovnih bank, Zavarovalne skupnosti 

SRS in Gospodarske zbornice SRS 

POROČILO 

o problematiki poslovnih bank na območju SR Slovenije 

Začasni odbor Gospodarskega zbora za proučevanje poročil Zavarovalne 
skupnosti SR Slovenije, Gospodarske zbornice SR Slovenije in poročil Splošne 
gospodarske banke ter Združenja komunalnih bank za SR Slovenijo je na 
seji dne 2., 3. in 10. marca razpravljal o poslovnem poročilu Splošne gospodarske 
banke SR Slovenije in o poročilu Združenja komunalnih bank SR Slovenije za 
leto 1963. Poleg navedenih poročil je imel začasni odbor tudi poročilo odbora 
za družbeno nadzorstvo, katerega člani so obiskali nekatere komunalne banke 
na območju republike Slovenije in s predstavniki teh bank vodili razgovore 
o problemih organizacije in poslovanja komunalnih bank v zvezi s problematiko 
kreditiranja investicij iz bančnih sredstev in iz sredstev lokalnih družbenih 
investicijskih skladov. 

V letu 1961 so izšli novi predpisi o bankah in njihovem poslovanju — zakon 
o bankah, zakon o kreditnih in drugih bančnih poslih ter drugi predpisi —, ki 
so določili novo vlogo bank, tako da so postale zelo pomemben činitelj v raz- 
voju gospodarstva na območju, za katerega so bile ustanovljene. Z novimi pred- 
pisi, ki urejajo sistem kreditnega in bančnega mehanizma, je bila poudarjena, 
predvsem poslovnost bank. 

Kreditna politika in iz nje izhajajoče bančno kreditiranje je temeljilo v letu 
1963 na predpisih: zakon o kreditnih in drugih bančnih poslih, zvezni družbeni 
plan za leto 1963 (»Ukrepi kreditne politike«), odlok o izvajanju ukrepov splošne 
kreditne politike v letu 1963 in navodilo k temu odloku. Odlok o izvajanju 
ukrepov splošne kreditne politike v letu 1963 temelji na načelu, naj se gospo- 
darskim organizacijam, katerih dejavnost je usklajena s smotri in nalogami 
ekonomske politike, omogoči vsestranski nemoten razvoj, tistim gospodarskim 
organizacijam, katerih dejavnost pa ni s temi smotri ekonomske politike v skla- 
du, naj se prepreči, da bi njih nadaljnja dejavnost povzročila škodo v gospodar- 
stvu; odobravanje kreditov morejo banke povezati s procesom proizvodnje 
iz prometa ter izključiti kreditiranje končnih potrošnikov. 

Delo poslovnih bank v naši republiki — Splošne gospodarske banke, ki je 
bila ustanovljena 19. decembra 1961 in Združenja komunalnih bank za SR Slo- 
venijo, ki je bilo ustanovljeno 6. maja 1956 kot Zveza komunalnih bank — je 
V letu 1963 odražalo značilnosti' kreditne politike, ki jo predpisuje zvezni odlok 
in ki pomeni značilno spremembo v delu poslovnih bank na področju kratko- 
ročnih kreditov in v odnosih na področju kreditiranja investicij. Glavni namen 
sprememb v kreditnem sistemu v lanskem letu je bil, čimbolj omejiti investi- 
cijsko potrošnjo in preko bančnega mehanizma omejiti prelivanje neakumu- 
liranih sredstev na področje investicijske izgradnje. 
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i. 

V zvezi s poročilom poslovnih bank je začasni odbor razpravljal o kratko- 
ročnem kreditiranju, kreditiranju posebnih poslov in kreditiranju investicij,, 
v zvezi s tem pa o vlogi in položaju Splošne gospodarske banke in komunalnih 
bank, njihovih medsebojnih odnosih ter mestu in vlogi v prihodnje, o pogojih 
za uveljavljanje kreditnega in bančnega mehanizma in o zbiranju bančnih 
sredstev. 

Za dopolnitev obratnih sredstev so odobravale poslovne banke kratko- 
ročne kredite za blagovni promet, za zaloge in za določene posle. Občasne kre- 
dite za obratna sredstva, ki so jih pred tem uporabljale gospodarske organi- 
zacije, pa naj bi ali preoblikovale v nove oblike kreditov, ali pa naj bi jih 
odplačale najkasneje do konca leta 1963. Komunalne banke so preoblikovale 
okrog 58 milijard kreditov za občasna obratna sredstva, kar pomeni 60 °/» teh 
kreditov; vse ostale kredite za občasna sredstva, ki v letu 1963 niso bili preobli- 
kovani v nove kredite, bodo morale gospodarske organizacije ali transformirati 
v kredite za trajna obratna sredstva, ali pa jih bankam odplačati iz svojih sred- 
stev. Glede na to, da kreditiranje trajnih obratnih sredstev ni bilo urejeno že 
pred uveljavitvijo novega sistema kreditiranja, ni bilo moč pričakovati, da 
bodo lahko komunalne banke v celoti preoblikovale prejšnje kredite za občasna 
obratna sredstva v nove oblike, predvsem v kredite za blagovni promet. Okrog 
62 %> občasnih kreditov so preoblikovale komunalne banke v kredite za bla- 
govni promet. Teh kreditov se večinoma poslužujejo trgovinske gospodarske, 
organizacije, ker jim tak sistem kreditiranja omogoča delno sprostitev trajnih 
obratnih sredstev. Ob koncu preteklega leta so znašali krediti za blagovni pro- 
met, ki so jih odobrile komunalne banke in Splošna gospodarska banka, 60,5 mi- 
lijarde dinarjev. 

Proizvodna podjetja pa se nerada poslužujejo kreditov za prodajo blaga, to 
pa zaradi podaljševanja vnovčene realizacije blaga (do 90 dni) na račun najetih 
kreditov za prodajo blaga, kar vpliva na zmanjšanje dohodka po plačani rea- 
lizaciji. Tudi tehnični postopek pri banki v zvezi z dokumentacijo za koriščenje 
teh kreditov pomeni za ta podjetja precejšnjo dodatno obremenitev. 

Krediti za zaloge so ob koncu leta znašali pri komunalnih bankah okrog 
25 milijard dinarjev, pri Splošni gospodarski banki pa 3,9 milijarde dinarjev 
in so jih komunalne banke odobrile gospodarskim organizacijam za kritje se- 
zonskih in izrednih zalog. Preoblikovanje prejšnjih namenskih kreditov v nove 
kredite za zaloge ni zahtevalo nobenih sprememb v poslovanju gospodarskih 
organizacij. 

Kreditov za določene posle so odobrile komunalne banke za 8,6 milijarde 
dinarjev. Med te kredite spadajo tudi krediti za gradnjo stanovanj za prodajo. 
Teh je odobrila Splošna gospodarska banka za 822 milijonov dinarjev. Vendar 
lahko banke odobravajo kredite za ta namen le do 5 °/o od priliva sredstev v 
stanovanjske sklade iz predhodnega leta. Zato so banke v letu 1963 odobrile 
okrog 1100 milijonov teh kreditov gradbenim podjetjem. Ker je višina teh 
sredstev omejena, banke niso mogle zadovoljiti zahtevkov gradbenih podjetij. 

Na področju kratkoročnega kreditiranja so se predvsem uveljavljale ko- 
munalne banke. Skupno s Splošno gospodarsko banko so te banke v preteklem 
letu odobrile precej več kreditov za obratna sredstva kot pa prejšnja leta — 

18* 
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za 158 milijard dinarjev več kot leta 1962. Aktivnost bank je bila prav na 
področju kratkoročnega kreditiranja v preteklem letu močno poudarjena. 

Čeprav v lanskem letu sprejeti ukrepi pomenijo prilagajanje načelom pra- 
vilnega kreditnega poslovanja in obenem odpravljanje napak v preteklosti, bo 
njihov učinek glede transformacije občasnih kreditov v stalna obratna sredstva 
problematičen. Spremembe v kreditni politiki bodo močno prizadele organi- 
zacije s področja gospodarstva, predvsem zato, ker se organizacije niso zave- 
dale pomembnosti teh ukrepov. 

Zlasti je neugoden položaj tistih podjetij, ki sicer dobro gospodarijo, pa 
bodo pogoji vračanja občasnih sredstev poslabšali njihov finančni položaj. V 
tem primeru se bo tako neugodno stanje verjetno odrazilo tudi v težnji za 
povečanjem cen. 

Člani odbora so opozorili na dejstvo, da podjetja niso stimulirana za ustvar- 
janje lastnih obratnih sredstev. Delovne organizacije vlagajo v svoja obratna 
sredstva minimalno, ker morajo od njih plačevati 6'°/o obresti. Namesto, da bi 
banka plačevala obresti od sredstev, ki jih organizacija plačuje in vlaga, mora 
obresti od svojih lastnih sredstev plačevati gospodarska organizacija. Kljub 
široki akciji za povečanje trajnih obratnih sredstev bo v tem težko uspeti, ker 
ekonomski ukrepi usmerjajo delovne organizacije k čimmanjšim trajnim obrat- 
nim sredstvom. To kaže, da posamezni ukrepi na področju kreditne politike 
niso sinhronizirani. 

Ce hočemo spodbuditi podjetja k ustvarjanju večjih trajnih obratnih sred- 
stev, je treba vsaj ukiniti obresti od lastnih obratnih sredstev. 

Poostreni ukrepi na področju kreditne politike so zlasti težki glede na 
splošen položaj industrijskih podjetij v naši republiki. Naša industrija, njeni 
stroji in naprave, so iztrošeni nad 60'%, nujna je modernizacija in uvajanje 
novih tehnoloških postopkov. Vprašanje modernizacije je zlasti pereče v manj 
akumulativni industriji. Navedeni ukrepi — kljub svoji načelni upravičenosti 
— v obdobju, ko. podjetja nujno potrebujejo akumulacijo za nova vlaganja, to 
akumulacijo odvzemajo in podjetja v njihovih prizadevanjih pasivizirajo. Učinek 
teh ukrepov torej zavira iniciativo delovnih kolektivov. 

Glede na vse to je bil odbor mnenja, da je rok za vračanje občasnih kre- 
ditov za obratna sredstva prekratek in bi ga bilo treba podaljšati, če želimo 
preprečiti gospodarsko škodo. 

Z lani izdanimi ukrepi na področju kreditne politike je bilo določeno, da 
lahko poslovne banke odobravajo posebne kredite z namenom, da se zagotovi 
boljša izraba gospodarskih zmogljivosti, zlasti v primerih, kadar so za to po- 
trebne manjše kreditne naložbe, oziroma kreditne naložbe za krajšo dobo. Ko- 
munalne banke so lahko odobravale te kredite do 5 °/o določenih sredstev, re- 
publiška banka pa do višine vseh pri nji deponiranih sredstev. Razen tega 
se je lahko uporabilo za kreditiranje posebnih poslov tudi vezane depozite do 
enega leta. Ta sredstva so bila v letu 1963 le slabo izkoriščena. Vzrok je ver- 
jetno tudi v tem, da lahko komunalne banke odobravajo kredite iz teh sredstev 

' le za naložbe v obratna sredstva in samo Splošna gospodarska banka lahko 
odobrava tudi naložbe v osnovna sredstva. Čeprav omejitev za komunalne banke 
izvira delno iz pomisleka, da bi se v nasprotnem primeru občutno povečala 
dodatna kupna moč za investicijsko potrošnjo, vendar je bil odbor mnenja, da 
je ta omejitev neutemeljena. 
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II. 

Glavni del razprave je začasni odbor posvetil vprašanju kreditiranja inve- 
sticij in vlogi bank pri nas. 

V novem sistemu financiranja investicij je značilna vloga kreditnega in 
bančnega mehanizma. Potrebe v gospodarstvu so narekovale, da so banke pri- 
stopile k intenzivnemu združevanju investicijskih sredstev. Pri tem so dosegle 
vidne rezultate. Z novimi oblikami zbiranja in koncentracije bančnih sredstev 
so komunalne banke in Splošna gospodarska banka formirale okrog 43 milijard 
bančnih sredstev (vštevši hranilne vloge in kreditne sklade bank), ki so spo- 
sobna za investicijska vlaganja v osnovna sredstva. 

V zvezi z investicijami in njihovim kreditiranjem je odbor obravnaval:: 
— sklade delovnih organizacij, 
— družbene investicijske sklade, 
— programe investicij, vlogo poslovnih bank in njihove medsebojne odnose, 
— zbiranje in razdeljevanje sredstev za investicije. 
Temeljni vir sredstev za investicije, predvsem za modernizacijo naprav in 

tehnološkega procesa, morajo biti skladi delovnih organizacij. Ti -skladi pa ne 
dosegajo višine, ki bi ustrezala potrebam. Tudi razni instrumenti omejujejo 
višino sredstev skladov. Tako npr. so sredstva skladov močno potrebna kemični 
industriji, pa ne morejo pomembneje narasti zaradi raznih instrumentov: 
maksimalne cene ob istočasnem dvigu prometnega davka, podražitve uslug, 
transporta in energije ter v zadnjem času še carine itd. 

V bistvu gre za problem delitve dohodka od podjetja do družbeno-politič- 
nih skupnosti. Pri tem se nesorazmerno krepijo zvezni skladi. Delitev dohodka 
med posamezne koristnike bi bilo treba proučiti in določiti v odstotkih. 

Podcenjevati tudi ne bi smeli inflatornih tendenc v našem gospodarstvu, 
ki vplivajo na neracionalno trošenje sredstev in silijo podjetja k takojšnjim 
investicijam. Večinoma gre za parcialne rešitve, ki se v perspektivi pokažejo 
kot neekonomske. 

Po mnenju članov odbora sta to poglavitna razloga, da načelo investicij- 
skega varčevanja v naših delovnih organizacijah ni zaživelo. 

V zvezi z investicijami v gospodarstvu je odbor poudaril, da pri investicijah 
ne gre zanemarjati družbenih služb investicij v gradnjo stanovanj, šolstvo, 
komunalno gospodarstvo, zdravstvo, socialno varstvo. Ne samo, da je od tega 
odvisen standard prebivalstva, na današnji stopnji našega družbenega in go- 
spodarskega razvoja prihaja tudi vedno bolj do povezanosti gospodarstva in 
družbenih služb in do vpliva le-teh na storilnost in kvaliteto dela. Te investicije 
je treba prav tako programirati, in upoštevati njihovo rentabilnost. Ker tega 
vedno ne delamo, pride do zanemarjanja teh služb kot tudi do drobljenja 
sredstev. 

Lokalni družbeni investicijski skladi znašajo okrog 63 milijard dinarjev, 
od tega razpoložljivih nekaj nad 9 milijard, vendar kljub višini zaradi razdrob- 
ljenosti niso odločujoč činitelj v investicijski potrošnji. Republiški investicijski 
sklad znaša 38,6 milijarde. Znaten del potrošnje teh skladov ne pomeni samo- 
stojnih investicijskih odločitev, ampak deluje predvsem na sistemu udeležbe 
v okviru angažiranja sredstev višjih družbeno-političnih skupnosti. 

Razdrobljenost družbeno investicijskih skladov je pereč problem, zlasti 
ob splošnih spremembah v sistemu kreditiranja investicij. Po sistemu udeležb 
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so bila ta sredstva v znatni meri usmerjena v ključne investicije ali pa na posa- 
mezna področja terciarne dejavnosti. Glavna pomanjkljivost sredstev teh skla- 
dov pa je v tem, da za njihovo potrošnjo ni nekega enotnega in proučenega 
programa, ki bi skladno usmerjal ta -sredstva. Poudariti pa je treba, da so 
komunalne banke že pristopile k združevanju sredstev virov lokalnih skladov 
in prenesle okrog 2,9 milijarde dinarjev v bančna sredsva. Po mnenju odbora 
bi bilo potrebno sredstva družbenih investicijskih skladov v večji meri vklju- 
čiti v bančno poslovanje, hkrati pa zagotoviti izvajanja programa družbeno- 
političnih skupnosti, ki razpolagajo s temi sredstvi. 

Glavni delež pri investicijah so imele v lanskem letu poslovne banke tj. 
Splošna gospodarska banka in komunalne banke. V novem sistemu financiranja 
investicij je značilna'naraščajoča vloga kreditnega in bančnega mehanizma. Pri 
tem nastopajo določene začetne težave: želje in potrebe po investiranju nara- 
ščajo hitreje kot materialne možnosti, ki dopuščajo nove investicije; dosedanja 
administrativna oblika zajemanja in centralizacije akumulacije je bila enostav- 
nejša kot pa je sedanja koncentracija akumulacije prek kreditnega in bančnega 
mehanizma, ki se lahko le postopoma uveljavlja. Varčevanje z investicijskimi 
sredstvi bi moralo postati neogibna potreba, ki jo narekuje ekonomika. Seveda 
pa je težavno spremeniti miselnost, saj je vsa dosedanja praksa destimulirala 
varčevanje z investicijskimi sredstvi in navaja uporabnike teh sredstev k 
takojšnji potrošnji. Kolikor želimo zagotoviti nov sistem, bodo seveda potrebni 
tudi ukrepi zunaj kreditnega bančnega področja s stabilizacijo instrumentov 
za delitev dohodka, opustiti bo treba sistem dotacij oziroma pokrivanja izgub 
in podobno. 

Splošna gospodarska banka si je v okviru svojega programa kreditiranja 
investicij postavila program mobilizacije investicijskih sredstev. Ta program 
je bil primerjalno soočen s skupno investicijsko potrošnjo na območju republike. 

Tudi komunalne banke so pristopile v letu 1963 k zbiranju investicijskih 
sredstev, vendar brez posebnega programa, pač pa v skladu z nalogami, ki so 
jih postavili njihovi komitenti in organi družbeno-političnih skupnosti. Pri tem 
so se komunalne banke predvsem usmerile na področje blagovnega prometa, 
v drugi polovici leta pa se je njihovo delovanje razširilo tudi na področje 
invtesticij. 

Vsa bančna sredstva za kreditiranje investicij v osnovna sredstva so 
znašala 

konec leta 1963 . . . ,  43,1 milijarde din 
od tega kreditni skladi 4,9 milijarde din 
20 o/o hranilnih vlog 5,9 milijarde din 
7 % bančnih sredstev na vpogled 2,8 milijarde din 
obveznice ter depoziti 29,5 milijarde din 

Podatki kažejo, da so obveznice in depoziti z rokom postali pomemben 
činitelj naraščajoče investicijske potrošnje iz bančnih sredstev in najbolj po- 
membna oblika za zbiranje sredstev v sistemu financiranja investicij. Splošna 
gospodarska banka je zbirala sredstva v glavnem na področju gospodarstva, 
komunalne banke pa praviloma niso zbirale sredstev pri gospodarskih orga- 
nizacijah, temveč so se omejile na negospodarska področja, družbene sklade 
in hranilne vloge. 



Priloge 279 

Čeprav so bila zbrana prek bančnega mehanizma znatna investicijska sred- 
stva, vendar ima precejšnji del obveznic in depozitov značaj lastne udeležbe 
v najetem investicijskem posojilu in ne gre za odstop razpoložljivih sredstev 
banki z namenom varčevanja. Seveda imajo taki depoziti močno manjši učinek 
od tistih, ki temeljijo na odložitvi investicijske potrošnje. Sedanji sistem depo- 
zitov je nujna premostitvena oblika, ki daje bankam možnost, da preprečujejo 
pričetek investicij na podlagi samofinanciranja investitorjev, ki se potem seveda 
nadaljuje s pritiskom na banko za dodatna investicijska sredstva. 

Med sredstvi za investicije so vedno bolj pomembne v komunalnih bankah 
zbrane hranilne vloge, vezane na rok več kot eno leto, ki se v celoti lahko 
uporabijo za kreditiranje osnovnih sredstev. Poleg teh se tudi 20 °/o zbranih 
nevezanih hranilnih vlog uporabi za naložbe v osnovna sredstva. Proces oroče- 
vanja hranilnih vlog bo terjal načrtno delo komunalnih bank, ki bo trajalo dalj 
časa. 

Na kreditiranje investicij so vplivali predpisi, ki so v različnih oblikah ali 
sproščali obseg bančnega kreditiranja, dalje ekonomski, pa tudi neekonomski 
vplivi in pa organizacija bančništva, ki je določala smer kreditne politike banke. 

V usklajevanju politike kreditiranja investicij med Splošno gospodarsko 
banko in komunalnimi bankami prihaja do določenih težav in trenj. 

Ob ukinitvi zveznega centralnega sklada za kreditiranje investicij je Splošna 
gospodarska banka prevzela obveznosti tega, sklada na območju republike. 
Hkrati z obveznostmi pa Splošna gospodarska banka ni prejela tudi ustreznih 
sredstev. Za izpolnitev teh obveznosti mora Splošna gospodarska banka zbrati 
v letu 1964 okoli 20 milijard dinarjev dopolnilnih sredstev. S tem je naloženo 
gospodarstvu republike novo breme. Tudi na področju bančništva je bila torej 
izvedena le formalna decentralizacija -— prenesene so bile le dolžnosti brez 
ustreznih materialnih sredstev. Prizadevanja Splošne gospodarske banke, da 
pokrije obveznosti, ki jih je OIF prevzel, pa so bile potem prenesene nanjo, 
in da opravi svojo vlogo na področju kreditne politike, so nujno privedle do 
težnje po centralizaciji vseh investicijskih sredstev v republiki. Prav to pa je 
tudi razlog za določene težave v odnosih med Splošno gospodarsko banko in 
komunalnimi bankami. V zvezi s temi prizadevanji je Splošna gospodarska 
banka tudi sklenila z večino komunalnih bank dogovor, s katerim so se komu- 
nalne banke odpovedale samostojno zbirati investicijska sredstva na področju 
industrije. 

Odbor je ločeno razpravljal o obeh problemih: o problemu položaja-'Splošne 
gospodarske banke glede na prevzete obveznosti za OIF in pa o problemu'od- 
nosov med Splošno gospodarsko banko in komunalnimi bankami. 

Odbor je ločeno razpravljal o obeh problemih: o problemu položaja Splošne 
gospodarske banke glede na prevzete obveznosti iz OIF in pa o problemu od- 
nosov med Splošno gospodarsko banko in komunalnimi bankami. 

Glede prvega problema je odbor mnenja, da obveznosti, ki jih je Splošna 
gospodarska banka prevzela od OIF, ne bi mogle biti prenesene na to banko 
brez ustreznih denarnih sredstev. Tako izvedena decentralizacija je le formalna 
decentralizacija. Odbor je menil, da je potrebno, da pristojni organi ponovno 
razpravljajo o naknadni dodelitvi sredstev v zvezi s prenesenimi obveznostmi 
in da jih zagotovijo z ustreznimi instrumenti. 

V razpravi o odnosih med Splošno gospodarsko banko in komunalnimi ban- 
kami o problemih pri zbiranju in usmerjanju investicijskih sredstev je bil odbor 
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mnenja, da ti odnosi niso prilagojeni potrebam in novim razmeram na pod- 
ročju investicij in da je rešitev navedenih problemov in odnosov v striktni 
poslovnosti v delovanju teh bank. 

Splošna gospodarska banka ima program investicij, in v njem upošteva 
ključne potrebe republiškega gospodarstva, to je energetiko elektro in bazično 
ter kemično industrijo. Fronta investicij je zelo široka. Industrija sama nima 
dovolj sredstev za svojo rekonstrukcijo — zato bi bilo potrebnih 7—15 let. 
Glede na velik obseg in široko fronto investicij bi morale poslovne banke čim- 
prej proučiti in analizirati z, ustreznimi zainteresiranitmi činitelji te investicije 
in jih soočiti z razpoložljivimi sredstvi. Takšna analiza bi potem dala tudi 
realne osnove za presojo o investicijah. 

Komunalne banke nimajo svojega programa kreditiranja investicij. Čeprav 
komunalne banke ne oporekajo potrebam, katerih rešitev nakazuje v svojem 
programu Splošna gospodarska banka, vendar dajejo v svojem delu prednost 
potrebam svojega ožjega območja. Da so se izognile pritisku, so svoja sredstva 
čimprej angažirale. Tako politiko često podpirajo tudi občinski činitelji, ki 
smatrajo, da se večje investicije kot so že prej omenjene, njih ne tičejo, temveč 
da je to stvar republike. 

Ze dosedaj se je pokazalo', da dogovor, s katerim so se komunalne banke 
odrekle zbiranju investicijskih sredstev s področja industrije, splošni gospo- 
darski banki ni v korist. Uspehi pri tem zbiranju so bili doslej minimalni. Le 
neposredni poslovni interes komunalnih bank pri zbiranju teh sredstev v korist 
Splošne gospodarske banke lahko zagotovi uspeh. Zato je nujno, da banke 
postavijo medsebojne odnose v skladu s svojimi poslovnimi interesi, pri čemer 
naj se sprosti poslovno sodelovanje in iniciativa. Potreben je- dogovor o koordi- 
niranem delu. Komunalne banke morajo čimprej sprejeti svoj program kredi- 
tiranja investicij, in ga po svojem združenju uskladiti s programom Splošne 
gospodarske banke. Uskladitev pa nujno pomeni, da je vsak od partnerjev pri- 
pravljen odstopiti od posameznih točk svojega programa. Seveda morajo ti 
programi temeljiti na družbenih planih družbeno-političnih skupnosti dolo- 
čenega območja. 

Glede na sedanji položaj na področju investiranja bo treba omejevati nove 
odločitve o investicijah, dokler ni kritja za že sprejete. Za boljšo disciplino 
na tem področju se bo morala angažirati tudi služba družbenega knjigovodstva. 

III. 

Ko je odbor razpravljal o organizaciji bank, je obravnaval predvsem ko- 
munalne banke. V letih 1961 do 1963 so se združevale komunalne banke v moč- 
nejše bančne organizacije, ki naj bi bile sposobne reševati tudi večje probleme 
na področju kreditiranja. Kljub temu pa še imamo nekaj bank, ki poslujejo 
samo na območju ene občine. Danes imamo v republiki 14 komunalnih 
bank, medtem ko smo jih imeli še leta 1961 na območju SR Slovenije 46. Seveda 
se je v tem času tudi vloga teh bank bistveno spremenila. Predvsem je komu- 
nalna banka danes denarni zavod, ki oskrbuje gospodarstvo in ostala področja 
svojega območja z denarnimi sredstvi, potrebnimi za redno poslovanje. Decen- 
tralizacija investicijske politike, zmanjševanje pomena družbenih investicijskih 
skladov, hitro naraščanje bančnih sredstev in njihova pomembnost pri izva- 
janju investicijske politike — vse to daje komunalnim bankam nove odgovorne 
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naloge. Organizacija komunalnih bank pa ni najbolje usposobljena za reševanje 
zahtev, ki jih postavlja decentralizacija v investicijski politiki. Na področju 
kreditiranja obratnih sredstev so doseženi rezultati integracije, precej drugačno 
pa je stanje na področju kreditiranja dolgoročnih naložb. Specializiranih enot 
je v komunalnih bankah malo in še te ukinjajo. Precej več je v komunalnih 
bankah takih organizacijskih enot (podružnic), ki imajo pooblastila, da poleg 
drugih poslov razpolagajo tudi z delom (ali skoraj celoto) bančnih sredstev in 
družbenimi investicijskimi skladi. Večina poslovnih enot se bavi z vsemi ali 
skoraj vsemi bančnimi posli s področja komunalnih bank, in so zato pravzaprav 
banke v banki. To kaže, da imamo v SR Sloveniji ne samo 14 komunalnih 
bank, ampak da je teh bank toliko, kolikor je v komunalnih bankah organiza- 
cijskih enot, ki imajo enaka pooblastila, kot banka sama. Kreditnih odborov 
je v Sloveniji 47. Takšna organizacija komunalnih bank se je zlasti glede na 
naloge, ki jih imajo na področju investicij, preživela. 

Odbor je mnenja, da je treba sedanjo organizacijo komunalnih bank pro- 
učiti, njihovo število zmanjšati, ustanavljati le specializirane podružnice z dolo- 
čenimi pooblastili in tako skrčiti število mest, kjer se sredstva delijo. S tem 
bomo omogočili bolj smotrno uporabo sredstev in okrepili vrednost dinarja. To 
vprašanje morajo proučiti predvsem upravni odbori bank in pristojne komune. 

Povečati pa je treba število mest za zbiranje denarja. 
V zvezi z zbiranjem sredstev je odbor razpravljal o hranilništvu. Hranilnice 

imajo v Sloveniji in vsej Jugoslaviji 100-letno tradicijo. Sedanji predpisi pa 
onemogočajo rentabilno poslovanje hranilnic in imamo sedaj v Sloveniji le še 
3 hranilnice, kot specializirane poslovne enote KB. Dejstvo pa je, da hranilne 
vloge rastejo in da njihov skupni znesek (pri komunalnih bankah in poštni 
hranilnici) presega višino potrošniških kreditov. 2e pri sedanjem položaju so 
komunalne banke zbrale do konca leta 1963 za 31,9 milijarde din nevezanih in 
2,5 milijarde vezanih hranilnih vlog. Od tega zneska so samo 3 hranilnice v 
Sloveniji zbrale 14,2 milijarde din, kar je skoraj polovica vsega zneska, ki ga 
je zbralo 14 komunalnih bank. Mladih varčevalcev je okrog 90 tisoč in imajo 
eno milijardo din hranilnih vlog. V lanskem letu so hranilne vloge porasle v naši 
republiki za 13 300 milijonov. Sedanje predpise, ki urejajo hranilniško službo, 
je treba proučiti in dati hranilniški službi mesto in vlogo, ki ji pripada. Ti pred- 
pisi bi morali temeljiti na načelu, da je zbiranje hranilnih vlog in njihov plasma 
ekonomska funkcija in jo zaradi tega ni treba administrativno omejevati. Pri 
tem je treba upoštevati zlasti, da so sredstva hranilnih vlog že bila namenjena 
osebni potrošnji in usklajena z blagovnimi fondi. Hranilne vloge bi predvsem 
podprle komune in njihovo komunalno gospodarstvo. S tem bi vplivali na raz- 
bremenitev družbenih investicijskih skladov, prispevali pa bi tudi h kreditiranju 
potrošnikov in kreditiranju stanovanjske izgradnje. Koncentracija majhnih, 
vendar številnih hranilnih vlog daje tem sredstvom poseben značaj. Odbor sodi, 
da bi sprememba predpisov o hranilništvu izboljšala že dosedanje ugodne rezul- 
tate in tako preskrbela nova dodatna razpoložljiva sredstva. 



282 Priloge 

IV. 

Kolektivi bank so v primerjavi z drugimi delovnimi organizacijami ne- 
dvomno prikrajšani glede samoupravnih pravic. Po zakonu o bankah sta organa 
upravljanja upravni odbor banke in direktor. Poleg tega imamo še kreditne 
odbore. Upravni odbor banke imenuje ustanovitelj, to je, za komunalne banke 
občinske skupščine, za republiško gospodarsko banko pa Republiški izvršni svet. 
Iz vrst delovnega kolektiva sta v upravnem odboru le direktor in pa pred- 
sednik sveta delovnega kolektiva. 

Svet delovnega kolektiva ima določene, zelo omejene pravice. V primeru, 
če ustanovi komunalno banko več občin, se te medsebojno dogovorijo, praviloma 
s pogodbo, kako se formira upravni odbor banke in koliko članov upravnega 
odbora določijo posamezne občine. 2e zaradi takšnega načina sestave upravnega 
odbora zastopajo njegovi člani interese posameznih občin in ne interese banke 
kot celote. Podobne razmere se odražajo tudi v delovanju kreditnih odborov. 

Tudi v bankah bo treba dati delovnemu kolektivu pravice, kot jih imajo 
kolektivi delovnih organizacij po ustavi. Notranji odnosi v bankah morajo teme- 
ljiti na načelu delitve dohodka. Prav to bo zagotovilo bankam poslovnost, ki je 
nujna pri njihovem delovanju. 

V. 

Glede deviznega poslovanja Splošne gospodarske banke, ki je zelo.skromno 
zaradi omejenih pooblastil te banke, so člani odbora mnenja, da je treba ta 
pooblastila v pravicah in dolžnostih izenačiti s-pooblastili, ki jih imajo zvezne 
specializirane banke. Zato je treba banki zagotoviti možnosti pridobivanja po- 
trebnih deviznih sredstev iz CDF, bodisi v obliki kredita ali pa nakupa tujih 
plačilnih sredstev po enakih načelih in pogojih, pridobi naj možnost najemanja 
kreditov v inozemstvu, dajanja garancij za inozemske komercialne kredite in 
možnost prodaje deviz za reprodukcijski material, razen tega pa naj se s poseb- 
nimi predpisi omogoči republiškim gospodarskim bankam neomejena možnost 
zbiranja retencijskih kvot tudi v primerih, ko banka ni bila udeležena s svojimi 
sredstvi pri investicijah. Tudi komunalnim bankam je treba omogočiti oprav- 
ljanje določenih poslov iz deviznega poslovanja. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Franca Zavirška. 
Po seji je bila skupna seja odbora Skupščine za družbeno nadzorstvo, odbora 

Republiškega zbora za družbeni plan in finance in začasnega odbora Gospodar- 
skega zbora za proučevanje poročil zavarovalne skupnosti SR Slovenije, Gospo- 
darske zbornice SR Slovenije, Splošne gospodarske banke SR Slovenije in 
Združenja komunalnih bank SR Slovenije, na kateri so odbori uskladili svoja 
stališča in zaključke in jih sklenili predložiti Republiškemu in Gospodarskemu 
zboru. 

St. 023-15/64 
Ljubljana, 17. 3. 1964 Predsednik: 

Franc Zaviršek 1. r. 
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PREDLOG STALIŠČ 

k problematiki gospodarskih zbornic 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi določbe 12. alinee 135. člena Ustave 
SR Slovenije na seji Republiškega zbora in. Gospodarskega zbora dne 27. marca 
1964 obravnavala poslovno poročilo Gospodarske zbornice SR Slovenije za leto 
1963 in s tem v zvezi vprašanje mesta in vloge gospodarskih zbornic v našem 
gospodarstvu ter je ob smiselni uporabi 82. člena začasnega poslovnika Republi- 
škega zbora in 55. člena začasnega poslovnika Gospodarskega zbora spre- 
jela tale 

stališča: 

1. Poslovno poročilo Gospodarske zbornice SR Slovenije za leto 1963 se 
sprejme. 

2. Prvo leto delovanja Gospodarske zbornice SR Slovenije je pokazalo, da je 
enotna gospodarska zbornica kot najširša oblika združevanja v gospodarstvu 
primeren organ za nadaljnjo krepitev samoupravljanja proizvajalcev, za opti- 
malni razvoj proizvajalnih sil in za pospešeno ekonomizacijo gospodarjenja v 
delovnih organizacijah. 

Gospodarske zbornice naj bi še v večji meri usmerile svojo dejavnost v 
korist gospodarskim organizacijam z neposrednim reševanjem nalog gospodar- 
skega razvoja. Zbornica naj bi predvsem razvijala poslovnost gospodarskih 
organizacij na področju dolgoročnega programiranja in s tem povezane investi- 
cijske politike, poslovno tehničnega sodelovanja in združevanja, vključevanja 
v mednarodno delitev dela, uvajanje znanstvenih dosežkov v proizvodnjo in 
poslovanje, strokovne vzgoje in šolanja ter pri tem realizirala pobude svojih 
svetov ob pomoči svojih strokovnih služb. Delovanje zbornic mora zagotoviti 
možnost za prilagajanje svojih organizacijskih oblik konkretnim potrebam posa- 
meznih gospodarskih območij, za katere ni nujno, da so identični s politično 
teritorialnimi enotami. Gospodarske zbornice naj tudi delujejo tako, da bo 
v perspektivi možno uveljaviti prostovoljnost članstva. 

3. Takšna vloga gospodarske zbornice izvira iz teženj gospodarskih orga- 
nizacij po polni uveljavitvi samostojnega odločanja na področju razširjene repro- 
dukcije in dolgoročnega razvoja. Te težnje je treba uresničiti z nadaljnjim 
izpopolnjevanjem gospodarskega sistema', ki naj privede do okrepitve mate- 
rialne osnove gospodarskih organizacij in do polne odgovornosti samouprav- 
ljalcev pri vodenju gospodarstva. 

4. Izpopolnjevanje gospodarskega sistema bo vse bolj odpravljalo potrebo 
po operativnem poseganju državnih upravnih organov v gospodarjenju delovnih 
kolektivov. Vedno večja krepitev samoupravljanja v gospodarstvu jasno opre- 
deljuje tudi odnos zbornic do državne uprave. Ta odnos naj bo urejen tako, 
da bi zbornice delovale čimbolj neodvisno od državnih upravnih organov. Gospo- 
darske zbornice naj bodo v večji meri pobudnik ukrepov sistemskih ter pravnih 
dopolnitev, ki izhajajo iz potreb gospodarstva. Prav tako naj pa aktivno sode- 
lujejo pri dajanju mnenj in stališč k predvidenim gospodarskim ukrepom in 
predpisom. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za splošna gospodarska 

vprašanja 

POROČILO 
o obravnavanju »Poročila o delu Gospodarske zbornice SR Slovenije 

za leto 1983«* 

O poročilu republiške zbornice so razpravljali tudi odbori Republiškega 
zbora za industrijo in promet, za trgovino, turizem in gostinstvo ter za kme- 
tijstvo in gozdarstvo, katerih mnenja je odbor za splošna gospodarska vprašanja 
upošteval pri sestavljanju poročila. 

Prvo delovno leto enotne republiške gospodarske zbornice je potekalo pred- 
vsem v reševanju problemov notranje organizacije ter opredelitve položaja 
zbornice v gospodarskem sistemu. Vloga zbornice, katero ji določa mesto v druž- 
benem sistemu — samoupravni organ združenih gospodarskih organizacij z 
osnovno nalogo pospeševanja razvoja gospodarstva — terja nujno spremembo 
organizacijske sheme zbornice in njeno prilagojevanje principom, ki so se poka- 
zali kot uspešni v tem poslovnem letu. Novi zakon o zbornicah bo s svojimi 
določili sicer normaliziral položaj upravljanja, vendar pa bo zaradi različnih 
konceptov delovanja zbornic v republikah moral imeti zelo široke okvire, da 
ne bi zaviral ali omejeval nadaljnji razvoj posameznih zbornic. 

Včlanjevanje gospodarskih organizacij v zbornice je po dosedanjih pred- 
pisih obvezno. Odločno mnenje odbora je, da bi v bodoče moralo biti članstvo 
za gospodarske organizacije fakultativno in bi lahko vsaka gospodarska orga- 
nizacija po svoji lastni izbiri določila zbornico ■—• zvezno, republiško ali okrajno, 
v katero bi se včlanila in razvila poslovni odnos. Na ta način tudi članarina 
ne bi bila več tolikšno breme za gospodarske organizacije. Prostovoljno članstvo., 
katero predvideva tudi Ustava, bi pokazalo potrebo po zbornicah in neposredni 
interes gospodarskih organizacij po njihovem obstoju, ki bi izhajal iz koristi, 
ki naj bi jo članstvo od zbornice imelo. 

Poseben problem v nadaljnjem razvoju in delovanju zbornice predstavlja 
sodelovanje z drugimi organizacijami, posebno z državnimi organi in družbeno- 
političnimi enotami. Dosedanja praksa pojmovanja zbornice kot »podaljšane 
roke« državne uprave in branilca interesov lokalnih družbeno-političnih enot 
nima več mesta niti neke ekonomske logike v našem gospodarskem sistemu. 
Zbornici je treba omogočiti samostojnost v povezovanju in aktivnem sodelo- 
vanju z gospodarsko organizacijo in ostalimi činitelji ter ji je treba dati večjo 
avtoriteto za pospešeno uveljavljanje svojih stališč in predlogov pri reševanju 
konkretnih problemov v gospodarstvu. 

Z opredelitvijo bistvenih nalog in potrebno delitvijo problemov ter z raz- 
čiščevanjem vsebine dela zbornice bi se jasno razdelili odnosi med organi 
državne uprave in zbornice ter prav tako med zbornicami na raznih nivojih. 
Pri določitvi oziroma razmejitvi delokroga dejavnosti okrajnih zbornic in repu- 

* Temeljno gradivo: Poročilo Gospodarske zbornice SR Slovenije za 1963. leto 
(023-16/64). 
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bliske zbornice v poročilu se odboru zdi neumesten predlog, da bi se okrajne 
zbornice bolj usmerjale predvsem na obravnavanje terciarnih dejavnosti. 
Okrajne oziroma bazenske zbornice naj določajo svoje naloge bolj po vsebini, 
težini in obsegu problemov, gospodarstvo pa zahteva reševanje problemov na 
vseh nivojih. ■' 

Razprava o okrajnih zbornicah je pokazala nepravilnosti v njihovem delo- 
vanju, predvsem v slabi neposredni povezavi z gospodarskimi organizacijami 
in s tekočo gospodarsko problematiko svojega področja ter v zastopanju inte- 
resov okraja in zapiranjem,v njegove meje. Prav zato smatra odbđr, da je po- 
trebno opozoriti na možnosti, ki govorijo za reorganizacijo okrajnih zbornic ob 
upoštevanju regionalnih oziroma bazenskih značilnosti. 

Prostovoljno članstvo bi razdelilo tudi interesne sfere med različnimi gospo- 
darskimi organizacijami po velikosti poslovanja, saj bi manjše gospodarske 
organizacije mnogo lažje zadovoljevale svoje potrebe pri okrajnih oziroma ba- 
zenskih zbornicah, večje pa bi z včlanjevanjem v republiško ali zvezno zbornico 
najlažje stopile v stik s celotnim gospodarstvom. Vse to pokaže nedvomno na 
večjo pravilnost delitve dela zbornice po problemih in velikosti problemov in 
ne po dejavnostih. 

Iz poročila o delu zbornice in analiz rezultatov je možno oceniti, da so pri- 
zadevanja zbornice v lanskem letu pokazala precejšnje rezultate, vendar pa 
je njeno delo v funkciji organa združenega gospodarstva nekoliko skromnejše. 
Razlog je v tem, da je družbena vloga zbornice v letu 1963 zahtevala koncen- 
tracijo njenih organov pri operativnih nalogah splošno družbenega značaja ter 
v tem, da zbornica zaradi svojega kratkega poslovanja še ni dokončno rešila 
vprašanje o svojem položaju in vlogi v našem samoupravnem mehanizmu zlasti 
kot samostojen in odločujoč činitelj v gospodarstvu. To značilnost ugotavljajo 
poleg same zbornice in samoupravnih organov politično teritorialnih skupnosti 
predvsem gospodarske organizacije, ki v sedanjem odnosu z zbornico mnogokrat 
niso našle pričakovane pomoči in sodelovanja. Delo zbornice mora potekati 
ne samo v analiziranju in argumentiranju situacije, ampak tudi v konkretnem 
uveljavljanju ukrepov v korist gospodarskih organizacij in panog z večjo po- 
močjo konjunkturne in planske službe, predvsem na sektorju zunanjetrgo- 
vinske menjave, poslovnega sodelovanja in združenja, raziskovalnega dela ter 
strokovnega šolstva. 

Kot najbolj .primerna oblika dela zbornice se je doslej pokazalo delo v 
svetih, ki so pravilno zajeli celotno problematiko na enem področju gospo- 
darstva od proizvodnje do njenega blagovnega odraza na sektorju menjave 
in potrošnje ter pokazali uspešne rezultate v svojem polletnem obstoju. V na- 
daljnjem delu zbornice se morajo sveti vsekakor pokazati kot glavni nosilci 
aktivnosti dela v zbornici in reševati zadeve, ki kljub specifičnosti posredno 
vplivajo na gospodarski razvoj v celoti. Iz vseh teh razlogov morajo imeti sveti 
močnejši vpliv na politiko in odločitve zbornice kot doslej. 

Izredno neobdelana pa je organizacija in učinkovitost poslovnega sodelo- 
vanja in združevanja. Prerez skozi obstoječa poslovna združenja nam dostikrat 
pokažejo popačena pojmovanja procesa združevanja, poslediva pa je v nezado- 
voljivi efikasnosti kvalitetno nove, višje stopnje organizacije. Odbor je mnenja, 
da bi morala zbornica na tem področju gospodarstva bolj reševati to proble- 
matiko ne samo preko razprav na raznih forumih, temveč bolj kot iniciator 
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sodelovanja in združevanja kot ekonomsko neobhodrie kategorije v poslovanju 
gospodarskih organizacij. 

Odbor je ocenil kot zadovoljivo delo zbornice na področju zunanjetrgo- 
vinske menjave. Neposredne konzultacije gospodarskih organizacij in sodelo- 
vanje pri reševanju konkretne problematike, izdelava študij, organizacija se- 
jemskih prireditev in urejanje odnosov med gospodarsko organizacijo in banko 
so bile oblike izvoznih prizadevanj v okviru zbornice, pri čemer so pravilne 
njene pripombe in zahteve po povečanem ekonomskem interesu delovnih kolek- 
tivov in po spremembi sedanjih zunanjetrgovinskih predpisov v smeri deviz- 
nega samofinanciranja. 

Zbornica v svojem delu neobhodno pride do konkretnih spoznanj o pomanj- 
kljivosti gospodarskega sistema in instrumentov in mora kot samoupravni 
organ združenih gospodarskih organizacij prevzeti odgovornost predlaganja 
uveljavitve objektivno določenih instrumentov in sprememb v gospodarskem 
sistemu. Pri tem je odbor pozitivno ocenil zagovarjanje načela najožje poslovne 
povezave med bankami in gospodarskimi organizacijami ter" težnjo zbornice, 
da je treba v bodoče prepustiti skrb za enostavno in razširjeno reprodukcijo 
v čim večji meri samim gospodarskim organizacijam. Njihova večja odgo- 
vornost za izvajanje družbene reprodukcije pa nujno zahteva, da se na pod- 
ročju instrumentov in splošnih pogojev poslovanja uveljavi bistveno večja 
stabilnost, usmerjenost in perspektivna usmeritev — s tem postane dolgo- 
ročnost bodočega gospodarskega sistema eno njegovih osnovnih načel. 

Sinhronizacija delovanja primarne in sekundarne delitve mora v nasled- 
njem obdobju omogočiti uveljavitev trajnejših instrumentov na tem področju, 
s katerimi bo zagotovljen hitrejši razvoj in krepitev materialne osnove gospo- 
darskih organizacij, ki bi na ta način poleg drugega tudi znatno popravila 
sedanje težave v zvezi z odplačevanjem anuitet. Dolgoročnejši cilj izpopolnje- 
vanja mehanizma sekundarne delitve bi moral biti njegovo poenostavljenje, 
ki bi se doseglo z zmanjšanjem števila instrumentov, s poenostavljenjem načina 
obračuna ter z določanjem in točnim opredeljevanjem izvorov za alimentiranje 
potreb družbeno-političnih skupnosti in federacije glede na obliko potrošnje. 

V današnjem sistemu odvajajo gospodarske organizacije družbeni skupnosti 
pripadajoči del ustvarjene akumulacije v raznih oblikah družbenega doprinosa. 
Največji del vseh dajatev odpade na tri osnovne kategorije: obresti na vložena 
sredstva, davek na promet in prispevek od dohodka. 

S prehodom na sedanji gospodarski sistem je bila posebno poudarjena po- 
treba po ojačevanju vloge obresti na vložena sredstva, ki naj bi z ozirom na 
svojo objektivnost postala zelo pomemben instrument za delitev ustvarjene 
akumulacije in po spremembi progresivnega obdavčevanja dohodka s propor- 
cionalno dajatvijo po 15 °/o stopnji. Vendar so že v začetku uvajanja teh dveh 
predpisov bile določene številne olajšave, ki so zreducirale višino obresti na 
vložena sredstva in prispevka od dohodka ter zmanjšale njihov začetni pomen. 
S povečanjem obresti na ustrezajočo višino, s postopnim opuščanjem seda- 
njega proporcionalnega obdavčenja dohodka in z ukinitvijo vrste olajšav, zaradi 
katerih je sedanji režim obresti na poslovni fond ter prispevka od dohodka tako 
nedosleden, se bo lahko popolnoma nadomestila vrsta drugih, manj stimu- 
lativnih instrumentov delitve. Po taki spremembi bodo družbene obveznosti 
razporejene na posamezne grupacije mnogo bolj objektivno in enakomerno, 
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gospodarske organizacije z večjo rentabilnostjo in produktivnostjo dela pa 
bodo v boljšem položaju. 

Med raznimi funkcijami, katere bi moral vršiti davek na promet v našem 
gospodarskem sistemu — od urejevanja tržišča, izenačevanja pogojev gospo- 
darjenja do zajemanja značajnega dela družbene akumulacije — je bila do sedaj 
najbolj pomembna njegova fiskalna funkcija. S postopnim prenašanjem davka 
na promet od proizvodnje na potrošnjo bo odpadlo ne samo večkratno obdav- 
čenje pri proizvodu, ki prehaja skozi več faz obdelave, ampak bo davek na 
promet postal instrument, ki bo odrejen mnogo objektivneje in bo odvisen 
od stvarnega položaja na tržišču. 

Zbornica je izdelala tudi predloge in stališča za prilagojevanje režima amor- 
tizacije zahtevam samostojnejšega gospodarjenja v podjetjih s popolno odpravo 
zgornje meje amortizacije in s spremembami v trošenju amortizacijskih sredstev 
ter opozorila na vpliv sistema cen na ekonomski položaj posameznih gospo- 
darskih panog. Preko cen se izvrši primarna delitev ustvarjenega narodnega 
dohodka, s katero se močno diferencirajo pogoji gospodarjenja. Posledica tega 
je različno obravnavanje posameznih skupin v sekundarni delitvi na relaciji 
družba •— gospodarska organizacija, kar je postopoma privedlo do direktnega 
posredovanja družbe na področju razširjene reprodukcije in do slabitve vpliva 
tržnega mehanizma na odnos v sekundarni delitvi. Predlog, po katerem naj 
bi družba regulirala le raven cen določenih faz predelave, bi povzročil poln 
razmah produktivnejših in rentabilnejših gospodarskih organizacij. Taka poli- 
tika in režim cen bi privedla na bazično in predelovalno industrijo do najrazlič- 
nejših oblik integracije in posredno do manjšega vmešavanja od strani družbe. 
Delo zbornice pri problematiki cen se vse bolj usmerja v študije o vplivu 
dinamike cen na splošno ekonomiko poslovanja ter o realnih in usklajenih 
odnosih med cenami posameznih proizvodov. Pri tem je zbornica zavzela pra- 
vilno stališče, da naj te odnose narekujejo objektivne zakonitosti gospodarjenja 
in tržišča. 

Pri vsej tej problematiki smatra odbor, da delo zbornice ne sme biti dekla- 
rativno osvetljevanje potreb in stališč, ampak mora zbornica s pomočjo gospo- 
darskih organizacij, svojih svetov in poslovnih združenj aktivno pomagati pri 
konkretnem reševanju problemov nadaljnjega razvoja gospodarstva. Odbor 
končno sodi, da se bodo gospodarske zbornice lahko vključile v gospodarski 
sistem in postale samostojen činitelj v njem šele takrat, ko bodo nadaljnje 
izpopolnitve sistema omogočile polno uveljavitev gospodarskih organizacij na 
področju proizvodnje, menjave in potrošnje. Zato pomeni sodelovanje na na- 
daljnjem izpopolnjevanju gospodarskega sistema eno od trajnih in bistvenih 
nalog gospodarskih zbornic. 

Št. 023-16/64 
Ljubljana, 10. marca 1964 Predsednik: 

Mirko Zlatnarl. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Začasni odbor za proučevanje poročil 
poslovnih bank, Zavarovalne skupnosti 
SRS in Gospodarske zbornice SR Slovenije 

POROČILO 
o obravnavanju »Poročila o delu Gospodarske zbornice SR Slovenije za 

1963. leto« 

Začasni odbor za proučevanje poročil poslovnih bank, Zavarovalne skup- 
nosti SR Slovenije in Gospodarske zbornice SR Slovenije je na 2. seji dne 
10. marca 1964 obravnaval poročilo o delu Gospodarske zbornice SR Slovenije. 
V razpravi je ugotovil: 

Nova ustava in z njo spremenjeni splošni gospodarski pogoji pomenijo tudi 
za organizacijo zbornic določen preokret. Vse bolj prihaja do izraza potreba po 
splošni prilagoditvi in uskladitvi organizacije zbornic novim gospodarskim 
pogojem. 

Dosedanja praksa zbornic opozarja na to, da še nimajo točno določenega 
delovnega področja, mesta in vloge v našem gospodarstvu. Ustanovitev in for- 
miranje zbornic sta upoštevali predvsem potrebe državno-upravnih organov, 
ki so z organizacijo določili tudi vsebino dela in smer razvoja zbornic. Potreba 
po ustanovitvi zbornice ni izhajala iz neposrednega interesa gospodarskih orga- 
nizacij, ampak je temeljila na administrativnih ukrepih. Tako določena fiziogno- 
mija in usmeritev zbornic se odraža vse do danes. 

Z novim zakonom je treba določiti zbornicam novo vsebino in ustrezno 
smer delovanja. Temeljni pogoj za afirmacijo in uspešno delovanje zbornic je 
zbližanje le-teh s problematiko in interesi gospodarskih organizacij. Uspešnost 
in pogoji delovanja ter razvoja so odvisni od tega, v kolikšni meri bo zbornica 
sposobna nastopati kot organ združenih gospodarskih organizacij, ki naj koor- 
dinira in usmerja družbena, ekonomska in strokovna prizadevanja gospodarskih 
organizacij in njihovih združenj za optimalni gospodarski razvoj in delovanje, 
za najbolj racionalno izkoriščanje proizvajalnih sil in za razvijanje vseh tistih 
družbenoekonomskih odnosov v gospodarstvu, ki pogojujejo hitrejši gospodarski 
razvoj. 

Prehod iz področnih zbornic na enotno in združeno Gospodarsko zbor- 
nico SR Slovenije v 1963. letu pomeni korak naprej pri razvoju zbornične dejav- 
nosti v pozitivni smeri. Sveti zbornice, ki se pojavljajo kot temeljni nosilci 
celotne aktivnosti, omogočajo enotno in kompleksno obravnavanje gospodarske 
problematike, ki zadeva določene sorodne skupine gospodarskih organizacij 
ter so najpomembnejši operativni in mobilizacijski faktor za izvajanje tekočih 
akcij in. perspektivnih programskih nalog. V njih se vse bolj uveljavljajo na- 
predni zbornični koncepti ter soočajo, povezujejo in korigirajo stališča gospo- 
darske operative tako glede sodobnih tehnoloških procesov kot ekonomike, 
tržišča, perspektivnega razvoja, kadrovske politike, smotrne organizacije in 
podobno. 

Primerna organizacijska struktura, večja samostojnost zborničnih organov 
in neposredna povezanost zbornic z gospodarskimi organizacijami naj omogočijo, 
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da bodo prav te nove organizacijske oblike postale dovolj učinkovite, da bodo 
nudile večjo mobilizacijsko prednost in močnejši potencial, kar bo dajalo za- 
dostno garancijo glede obsega, elastičnosti in kvalitete dela, kakor tudi za večjo 
konkretnost in pravočasen poseg v tekočo problematiko gospodarskih 
organizacij. 

Analiza dosedanjega delovanja Gospodarske zbornice kaže na široko pod- 
ročje njene aktivnosti. Zbornica je nedvomno odigrala pomembno vlogo v pre- 
teklem obdobju. Poleg tekočih nalog, ki so bile usmerjene predvsem na sprem- 
ljanje realizacije plana, izdelovanje raznih analiz o dosežkih proizvodnje, 
prodaje in izvoza, zasledovanje pogojev trga s posebnim poudarkom na preskrbo 
gospodarskih organizacij s surovinami, reprodukcijskim materialom in energijo, 
je zbornica sodelovala tudi pri reševanju obsežnih perspektivnih nalog. 

Razen specifičnih in ustaljenih nalog je zbornica razvila obsežno delovanje 
tudi na področju skupnih družbenoekonomskih nalog (7-letni plan, 42-urni 
tednik, pomoč pri izdelavi statutov, organizacija pomoči Skopju itd.). 

Gospodarska zbornica je v razpravah na raznih nivojih kritično osvetlje- 
vala ekonomska dogajanja in s svojimi stališči prispevala k razvoju gospodar- 
stva. Tu predvsem mislimo na pozitivno prizadevanje za uvedbo funkcionalne 
amortizacije, za razširitev sistema samoupravljanja v gospodarskih organiza- 
cijah, za sprostitev deviznega in kreditnega sistema ter za združevanje gospo- 
darskih organizacij. 

Kljub taiko široko postavljenim nalogam, kljub poglobljenemu posegu v 
ekonomska dogajanja in kljub dejstvu, da je zbornica dokazala nujnost take 
organizacije, pa vseeno ne moremo trditi, da je delovanje zbornice zadovoljilo 
potrebe in pričakovanja gospodarskih organizacij. 

Gospodarska zbornica bi morala biti organizacijsko in kadrovsko tako uspo- 
sobljena, da bi neprestano spremljala ekonomska dogajanja v gospodarskih 
organizacijah, to pomeni, biti bi morala tak organ, ki bi bil sposoben nuditi 
gospodarskim organizacijam pomoč pri konkretnih problemih proizvodnega pro- 
cesa. Gospodarska zbornica bi morala dajati vsestransko strokovno in organi- 
zacijsko pomoč. Za gospodarske organizacije bi morale zbornice pomeniti so- 
delavca, ki bi jih stalno opozarjal na nove dosežke in odkritja na področju 
tehnoloških procesov in modernizacije proizvodnje. Oblike in metode dela zbor- 
nice bi morale biti take, da bi vsaka gospodarska organizacija imela od zbor- 
nice neposredno korist. Gospodarska zbornica bi se morala v taki meri poglobiti 
v problematiko gospodarskih organizacij, da bi jo le-te priznale za nujno po- 
trebnega partnerja v procesu reprodukcije. Končno bi morala biti zbornica 
predstavnik gospodarskih organizacij, glasnik njihovih najnaprednejših teženj 
in stališč. 

Gospodarska zbornica je bila vse do sedaj po svojem položaju in delovni 
vsebini servis, ki je služil tako državni upravi kakor tudi gospodarskim orga- 
nizacijam. Zaradi preobremenjenosti z nalogami državno-upravnih organov, 
zbornice včasih niso bile sposobne zadovoljiti konkretnih potreb gospodarskih 
organizacij; zato so predvsem male in srednje gospodarske organizacije z neza- 
upanjem plačevale članarino. 

Gospodarska zbornica je svoje delovanje usmerila preveč na splošno in 
deklarativno obravnavanje problemov. Obravnavala je bolj perspektivne na- 
loge, ni pa uspela najti oblike za konkretne ukrepe, ki bi gospodarske organiza- 
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cije neposredno zainteresirali. Zaključki so bili preveč splošni, zato mnoge go- 
spodarske organizacije od zbornic niso imele ustrezne koristi. 

Gospodarska zbornica je kot vmesna stopnja, prek katere se je v določeni 
meri izvajala deetatizacija državne oblasti, včasih administrativno posegala 
v samoupravni sistem gospodarskih organizacij, zato se še bolj kaže potreba 
po uskladitvi odnosa zbornice do gospodarskih organizacij in do poslovnih 
združenj, ter zbornic med seboj. 

Odbor je v razpravi podprl stališče zbornice, da ta v prihodnje ne sme 
ostati podaljšana roka državne uprave, ampak mora biti organizacija samih go- 
spodarskih organizacij. Odbor je bil tudi mnenja, naj bi članstvo v bodoče ne bilo 
več obvezno. Gospodarske organizacije naj same ocenijo potrebo po takem so- 
delovanju in same izberejo zbornico, ki bo najbolj sposobna zaščititi njihov 
interes. Gospodarske organizacije, ki so lokalnega značaja, bodo verjetno — po 
svojem preudarku in interesu — navezale stike samo z okrajno zbornico, ker 
bo ta morda lahko najbolj uspešno vplivala na reševanje njihovih problemov. 
Medsebojni odnos mora temeljiti na dejanskih in ekonomskih potrebah. Zbor- 
nica bo tako prisiljena delovati po ekonomskih načelih. Usluge zbornice bi bile 
kvalitetnejše, medsebojna koordinacija popolnejša, gospodarske organizacije bi 
imele od zbornic večje in neposrednejše koristi. 

Odbor je vsestransko razpravljal tudi o mestu in vlogi zbornice na področju 
izobraževanja. To področje zbornica dosedaj zaradi neustreznih strokovnih ka- 
drov še ni uspela v zadostni meri razviti, največ je bilo tu storjenega na področju 
izobraževanja zunanjetrgovinskega kadra. Dosedanje izkušnje kažejo, da zbor- 
nica s primemo organizacijo na tem področju lahko zelo uspešno deluje. Gospo- 
darske organizacije vse bolj iščejo tako pomoč. Praksa je opozorila na to, da 
gospodarske organizacije, ki nimajo razvitega raziskovalnega dela, ne znajo 
sodelovati z inštituti in ne znajo definirati nalog, ki naj bi jih inštituti proučili. 
Zato se nujno pojavlja problem posrednika, ki bi zbližal gospodarske organiza- 
cije z inštituti. S tem, da zbornica organizira raziskovalne službe v gospodarskih 
organizacijah ter koordinira in povezuje potrebe gospodarskih organizacij z 
znanstvenim raziskovalnim delom inštitutov, usklajuje in pospešuje aplikacijo 
znanstvenih dosežkov v neposredni proizvodnji. Vse dotlej, dokler ne bo uspelo 
razviti teh služb v samih gospodarskih organizacijah, tudi inštituti ne bodo 
zaživeli. 

Odbor je podprl stališče zbornice, da vse zavode, ki delujejo v okviru zbor- 
nice, sčasoma usposobi za samostojno delovanje tako glede financiranja kot tudi 
glede formiranja in izvajanja proizvodnega programa. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da bo v novih pogojih delovanja, ko bo 
zbornica nastopala kot splošna organizacija gospodarskih organizacij in pred- 
stavnik njihovih interesov, nujno nadalje razviti institucijo častnega sodišča 
in jo strokovno okrepiti tako, da bo častno sodišče vse bolj posegalo v med- 
sebojno urejanje ekonomskih odnosov gospodarskih organizacij. Pozitivno de- 
lovanje častnega sodišča bo zmanjšalo potrebo po dolgotrajnem in dragem sod- 
nem postopku pri rednih gospodarskih sodiščih. Ugotovljene nepravilnosti in 
njihove analize naj bi častno sodišče posredovalo tudi predstavniškim organom, 
ki bi morali redno spremljati taka dogajanja. Uspešno delovanje te institucije 
bo v gospodarskih organizacijah pospešilo interes po zdravem, socialističnem 
poslovnem sodelovanju v gospodarstvu. 
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Po mnenju odbora bi zbornica morala v prihodnje imeti pomembno vlogo 
kot posrednik interesov in pobud gospodarskih organizacij v odnosu do uprav- 
nih in izvršnih organov. Zbornica naj bi imela možnost posredovati ta stališča 
in predlagati ukrepe za odstranjevanje morebitnih ovir za hitrejši razvoj in 
pospešeno gospodarsko aktivnost pri vseh organih, ki so odgovorni in pristojni 
za urejanje določene gospodarske dejavnosti. Zbornica naj se bolj vsestransko 
pritegne k sodelovanju, ko se sprejemajo razni zakoni, omogočiti ji je treba, da 
poda svoja stališča, pojasnila in pripombe. Le tako bo zbornica sposobna vse- 
stransko pomagati svojim članom pri usklajevanju interesov, pri pospeševanju 
proizvodnega procesa in organizacije ter z izmenjavo izkušenj seznanjati svoje 
člane s celotnim ekonomskim dogajanjem, od katerega je odvisen proizvodni 
in poslovni interes vsake posamezne gospodarske organizacije. 

5t.: 023-16/64 
Ljubljana, 16. marca 1964 

Poročevalec: Predsednik: 

Zora Soba Franc Zaviršek 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o mestih, ki so razdeljena na občine 

1. člen 

Mesto, ki je razdeljeno na občine (v nadaljnjem besedilu: mesto), je samo- 
upravna družbena skupnost. 

Mesto je pravna oseba in ima svoj statut. 
Območje mesta se določi z zakonom. 

2. člen 

V mestu opravlja zadeve, ki so na podlagi zakona ali statuta mesta skup- 
nega pomena za mesto, mestni svet kot organ samoupravljanja mesta. 

3. člen 

Zadeve skupnega pomena za mesto so: 
a) na področju urbanizma: 
— sprejemanje generalnega urbanističnega načrta za območje mesta in 

urbanističnega programa razvoja mesta, 
— sprejemanje ureditvenih in zazidalnih načrtov za območje mesta, 
—- sprejemanje tehničnih predpisov za izdelavo in izvajanje urbanističnega 

načrta mesta, 
— določanje ožjih gradbenih okolišev na območju mesta, 
— izdajanje ureditvenih smernic za vodnogospodarsko ureditev za območje 

mesta, 
— dajanje soglasja k lokacijam za pomembnejše družbene in gospodarske 

objekte, ki jih po vrstah objektov določi statut mesta, 
— zadeve urbanistične inšpekcije v mestu; 

19* 
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b) na področju stanovanjsko-komunalnih zadev: 
— sprejemanje dolgoročnega programa stanovanjske graditve in dajanja 

soglasja k letnim programom stanovanjske graditve na območju mesta, 
— sprejemanje predpisov o oblikovanju in delitvi stanarin, 
— sprejemanje predpisov o urejanju in uporabi mestnega zemljišča in 

zelenega pasu, 
— dajanje soglasja k aktom občin o ustanavljanju, združevanju, razdruže- 

vanju in odpravljanju komunalnih delovnih organizacij, ki imajo pomen za 
mesto, 

— sprejemanje predpisov o splošnih pogojih za dobavo proizvodov oziroma 
za opravljanje storitev komunalnih delovnih organizacij, ki imajo pomen za 
mesto ter o tarifah za njihove storitve, 

— odločanje o družbenih prispevkih komunalnih delovnih organizacij, ki 
imajo pomen za mesto, 

— imenovanje ulic in trgov; 
c) na področju notranjih zadev: 
— sprejemanje predpisov o javnem redu in miru, 
— sprejemanje predpisov o lokalnem prometu na javnih cestah, 
— sprejemanje ukrepov ob elementarnih nesrečah, 
— sprejemanje predpisov na področju požarne varnosti; 
č) na področju prometa: 
—• sprejemanje predpisov o javnem mestnem prometu; 
d) na področju zdravstva: 
— sprejemanje predpisov in odrejanje splošnih ukrepov, ki imajo pomen 

zsi področje mesta in ki jih določi statut; 
e) na drugih področjih: 
-— sprejemanje predpisov o ureditvi trgov, tržnic in sejmov, 
— sprejemanje predpisov o obveznem času poslovanja trgovskih, gostin- 

skih in drugih storitvenih obratov. 
Na področjih iz prejšnjega odstavka se s stautom mesta lahko določijo še 

druge zadeve iz občinske pristojnosti kot zadeve skupnega pomena za mesto. 
: Poleg zadev iz prvega in drugega odstavka tega člena so zadeve skupnega 

pomena za mesto še druge zadeve, ki jih določi poseben zakon ali statut mesta. 

4. člen 

V zadevah iz prvega in drugega odstavka 3. člena, ki spadajo po splošni 
ureditvi v občinsko oziroma okrajno pristojnost, pripadajo mestnemu svetu in 
njegovim organom pravice in dolžnosti, ki jih imajo sicer v teh zadevah organi 
občin oziroma okrajev. 

5. člen 

Mestni svet lahko opravlja na podlagi posebnega dogovora z občinami tudi 
določene skupne zadeve, ki niso zadeve skupnega pomena za mesto po določilih 
3. člena, in organizira skupne medobčinske službe. 

6. člen 

V zvezi z opravljanjem svojih nalog mestni svet lahko ustanavlja delovne 
organizacije. 
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7. člen 

V zadevah, ki so skupnega pomena za mesto, in spadajo po splošni ureditvi 
v občinsko pristojnost, imajo organi okraja nasproti mestnemu svetu in njego- 
vim organom pravice in dolžnosti, ki jih imajo sicer nasproti organom občin. 

V zadevah, ki so skupnega pomena za mesto, in spadajo po splošni ureditvi 
v okrajno pristojnost, imajo mestni svet in njegovi organi nasproti organom 
občin pravice in dolžnosti organov okraja. 

8. člen 

Mestni svet in njegovi organi izdajajo pri opravljanju svojih nalog pred- 
pise v obliki odlokov, odredb in navodil ter odločbe in druge akte. 

Odloke lahko izdaja samo mestni svet. 
Predpisi mestnega sveta veljajo na območju mesta, kolikor z zakonom glede 

posameznih predpisov mestnega sveta ni drugače določeno. 
Skupščina občine na območju mesta lahko razširi veljavnost predpisa mest- 

nega sveta na območje občine, ki leži izven mestnega območja, mestni svet pa 
lahko v mejah svojih pravic in dolžnosti predpis posamezne občine uveljavi 
kot svoj predpis za celotno območje mesta. 

S statutom mesta se določi, v katerem uradnem glasilu se objavljajo pred- 
pisi mestnega sveta. 

Predpise mestnega sveta izvršujejo organi občin, kolikor ni s predpisom 
določeno, da ga izvršujejo organi mestnega sveta. 

9. člen 

Mestni svet lahko daje priporočila za delo delovnim in drugim organiza- 
cijam, ki neposredno opravljajo naloge v zadevah, ki so skupnega pomena za 
mesto. 

10. člen 

Mestni svet lahko daje skupščinam občin na območju mesta priporočila 
glede opravljanja zadev iz njihove pristojnosti, ki se tičejo območja mesta. 

11. člen 

Delo mestnega sveta in njegovih organov je javno. S statutom se določi, 
kako se zagotovi javnost dela teh organov. 

Predlog finančnega načrta mesta ter predlog letnega in perspektivnega 
programa dela mestnega sveta morajo biti predloženi zborom volivcev, preden 
o njih odloči mestni svet. 

12. člen 

Mestni svet sestavljajo člani, ki jih vanj delegirajo občinske skupščine 
izmed svojih članov, izvoljenih na območju mesta, in sicer po ključu, ki se 
določi s statutom mesta. 

Za postopek pri volitvah in odpoklicu članov mestnega sveta se primerno 
uporabljajo načela, ki veljajo za volitve in odpoklic odbornikov okrajnih 
skupščin. 
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13. člen 

Mestni svet izvoli izmed sebe predsednika. Predsednik mestnega sveta skli- 
cuje in vodi seje mestnega sveta, predstavlja mestni svet, zastopa mesto kot 
pravno osebo in opravlja druge zadeve, ki so mu dane s statutom mesta ali jih 
določi mestni svet. 

14. člen 

Za obravnavanje zadev iz svoje pristojnosti lahko ustanovi mestni svet 
komisije, odbore in druga telesa, za opravljanje upravnih in drugih strokovnih 
zadev iz svoje pristojnosti pa svoje upravne organe in druge strokovne službe. 

15. člen 

Finančna sredstva za opravljanje zadev, ki so skupnega pomena za mesto, 
se zagotavljajo mestnemu svetu: 

— iz prispevka od dohodkov občin, 
— iz drugih dohodkov (dotacije, lastni dohodki, darila, volila itd.). 
Prispevek od dohodkov občin se obračunava od dohodkov iz tistih virov, 

ki po zakonu pripadajo občinskemu proračunu, in sicer v odstotku, ki ga vsako 
leto določi mestni svet s svojim odlokom na podlagi letnega programa svojega 
dela ter ob upoštevanju zmogljivosti in potreb občin. S statutom mesta se 
določi, ali se vzamejo za osnovo prispevka dohodki občin z njihovega celotnega 
območja ali le dohodki, ustvarjeni na območju mesta. 

Predlog odloka iz prejšnjega odstavka da mestni svet pred sprejemom v 
obravnavo občinskim skupščinam na območju mesta. 

Mesto lahko najema posojila. 

16. člen 

Mestni svet razporeja sredstva mesta v finančnem načrtu mesta. 
Mestni svet lahko ustanavlja sklade. 
Za finančno poslovanje mestnega sveta se primerno uporabljajo predpisi 

0 finančnem poslovanju družbeno-političnih skupnosti. 

17. člen 

Občine na območju mesta lahko na podlagi dogovora združujejo sredstva 
ali del sredstev svojih skladov v skupne mestne sklade. Občine imajo pravico, 
da sodelujejo pri upravljanju takih skladov po svojih predstavnikih v skladu 
t dogovorom in s statutom mestnega sklada. 

Občine na območju mesta lahko na podlagi dogovora združujejo tudi druga 
svoja sredstva za izvrševanje skupnih nalog na območju mesta. S takimi sred- 
stvi razpolaga mestni svet za namene, za katere so po dogovoru ta sredstva 
določena. 

18. člen 

S statutom mesta se v skladu z ustavo in s tem zakonom določijo naloge 
mestnega sveta, njegovo razmerje do občin in do organizacij na območju mesta, 
sestava mestnega sveta, organizacija in način dela mestnega sveta in njegovih 
organov ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem mestnega sveta. 

1 19. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacij sko-politična 

vprašanja 

POROČILO 
k predlogu zakona o mestih, ki so razdeljena na občine 

Odbor za organizacij sko-politična vprašanja je na 10. seji dne 20. marca 1964 
obravnaval predlog zakona o mestih, ki so razdeljena na občine, katerega je 
predložil Skupščini SR Slovenije Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da zakonski predlog v celoti upo- 
števa stališča, ki jih je odbor zavzel k prehodnim tezam na seji dne 20. januar- 
ja 1964 in ki sta jih sprejela Republiški zbor in Organizacijsko-politični zbor 
Skupščine SR Slovenije na svojih sejah dne 31. januarja 1964 oziroma 6. fe- 
bruarja 1964. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel na- 
slednje predloge za spremembe in dopolnitve: 

k 3. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 

»3. člen 

Zadeve skupnega pomena za mesto so: 
a) na področju urbanizma: 
— sprejemanje generalnega urbanističnega načrta za območje mesta in 

urbanističnega programa razvoja mesta, 
— sprejemanje ureditvenih in zazidalnih načrtov za območje mesta, 
— sprejemanje tehničnih predpisov za izdelavo in izvajanje urbanističnega 

načrta mesta, 
— določanje ožjih gradbenih okolišev na območju mesta, 
— izdajanje ureditvenih smernic za vodnogospodarsko ureditev za ob- 

močje mesta, 
— dajanje soglasja k lokacijam za pomembnejše družbene in gospodarske 

objekte, ki jih po vrstah objektov določi statut mesta, 
— zadeve urbanistične inšpekcije v mestu; 
b) na področju stanovanjsko-komunalnih zadev: 
— sprejemanje dolgoročnega programa stanovanjske graditve in dajanje 

soglasja k letnim programom stanovanjske graditve na območju mesta, 
— sprejemanje predpisov o oblikovanju in delitvi stanarin, 
— sprejemanje predpisov o urejanju in uporabi mestnega zemljišča in 

zelenega pasu, 
— dajanje soglasja k aktom občin o ustanavljanju, združevanju, razdru- 

ževanju in odpravljanju komunalnih delovnih organizacij, ki imajo pomen 
za mesto, 

— sprejemanje predpisov o splošnih pogojih za dobavo proizvodov oziroma 
opravljanje storitev komunalnih delovnih organizacij, ki imajo pomen za mesto 
ter o tarifah za njihove storitve, 

— odločanje o družbenih prispevkih komunalnih delovnih organizacij, ki 
imajo pomen za mesto, 

— imenovanje ulic in trgov; 
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c) na področju notranjih zadev: 
— sprejemanje predpisov o javnem redu in miru, 
— sprejemanje predpisov o lokalnem prometu na javnih cestah, 
— sprejemanje ukrepov ob elementarnih nesrečah, 
— sprejemanje predpisov na področju požarne varnosti; 
č) na področju prometa: 
— sprejemanje predpisov o javnem mestnem prometu; 
d) na področju zdravstva: 
— sprejemanje predpisov in odrejanje splošnih ukrepov, ki imajo pomen 

za področje mesta in ki jih določi statut; 
e) na drugih področjih: 
— sprejemanje predpisov o ureditvi trgov, tržnic in sejmov, 
— sprejemanje predpisov o obveznem času poslovanja trgovskih, gostin- 

skih in drugih storitvenih obratov. 
Na področjih iz prejšnjega odstavka se s statutom mesta lahko določijo 

še druge zadeve iz občinske pristojnosti kot zadeve skupnega pomena za mesto. 
Poleg zadev iz prvega in drugega odstavka tega člena so zadeve skupnega 

pomena za mesto še druge zadeve, ki jih določi poseben zakon ali statut mesta.-« 
V navedenem novem besedilu so spremembe vsebinskga pomena naslednje: 
— Na področju urbanizma pod a) je na novo vnešeno sprejemanje gene- 

ralnega urbanističnega načrta za območje mesta; osma alinea zakonskega pred- 
loga pa je spremenjena tako, da mestni svet ne bo določal lokacij, ampak bo 
k njim dajal le soglasja. Da bi preprečili nejasnosti v tolmačenju, kateri so po- 
membnejši družbeni in gospodarski objekti v mestu, je v spremenjenem bese- 
dilu prejšnje osme alinee dodana določba, da te objekte po vrstah določi statut 
mesta. 

— Na področju stanovanjsko-komunalnih zadev pod b) je v prvi alinei 
sprejemanje letnega programa stanovanjske graditve prepuščeno občinam, med- 
tem ko naj bi mestni svet po spremenjenem besedilu dajal k letnim programom 
le svoje soglasje. 

Prejšnje besedilo tretje alinee ni bilo dovolj odrejeno glede zelenega pasu 
in je sprememba narejena v tem smislu, da tudi glede zelenega pasu mestni svet 
sprejema predpise o urejanju in uporabi, enako kot o mestnem zemljišču. 

V četrti alinei je nadzorstvo pri ustanavljanju, združevanju, razdruževanju 
in odpravljanju komunalnih delovnih organizacij, ki imajo pomen za mesto, 
določneje vsebinsko opredeljeno s tem, da je nadzorstvo nadomeščeno z daja- 
njem soglasja k aktom občin v navedenih zadevah, kar je sicer bilo prej posebej 
pojasnjeno v drugem odstavku 4. člena zakonskega predloga. 

— Na področju zdravstva pod d) je izpadlo vse prejšnje besedilo s konkret- 
nim naštevanjem zadev, ker je odbor menil, da tako opredeljevanje ne ustreza. 
Urejevanje mreže zdravstvenih zavodov je stvar občin, kakor tudi druge prej 
opredeljene zadeve zdravstvenega varstva. V praksi mestnih občin na tem pod- 
ročju ni problemov, ki bi terjali s tem zakonom določeno skupno reševanje 
na ravni mesta. Poleg tega so posamezne prej naštete zadeve take, ki se ne 
dajo omejevati niti na reševanje v mestnih mejah, ampak so širšega značaja 
(na primer ukrepi ob epidemijah, zatiranje nalezljivih bolezni). 

Ker gre za zelo pomembno področje in se lahko pojavi potreba za reševanje 
nekaterih konkretnih zadev na območju mesta, se je odbor odločil za tako 
splošno določbo, ki je navedena v spremenjenem besedilu. 
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— Na drugih področjih pod e) je odpadlo besedilo tretje alinee, ker smi- 
selno ne sodi pod ta podnaslov. Pač pa je vsebina te alinee nato bolj odrejeno 
(določanje zadev skupnega pomena za mesto s posebnim zakonom) navedena 
v novem tretjem odstavku tega člena. 

— Končni del besedila prejšnjega zadnjega odstavka tretjega člena zakon- 
skega predloga »... lahko pa tudi določene zadeve s področja šolstva, kulture, 
telesne kulture, socialnega varstva, preskrbe, gostinstva in turizma.«, po mne- 
nju odbora ne ustreza, ker bi naštevanje omejevalo okvir možnosti odrejanja 
drugih skupnih mestnih zadev s statutom mesta. Spremenjeno besedilo, ki je 
preneseno v novi tretji odstavek 3. člena, omogoča, da se s statutom mesta 
dolo.čijo »še druge zadeve« kot zadeve skupnega pomena za mesto in je torej 
vsebinsko širše. 

Druge spremembe in dopolnitve so redakcijskega značaja. Zlasti se je jas- 
neje opredelilo delovanje mestnega sveta s tem, da gre za »sprejemanje« in 
»odločanje« v posameznih zadevah skupnega pomena. 

k 4. členu: Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»V zadevah iz prvega in drugega odstavka 3. člena, ki spadajo po splošni 

ureditvi v občinsko oziroma okrajno pristojnost, pripadajo mestnemu svetu in 
njegovim organom pravice in dolžnosti, ki jih imajo sicer v teh zadevah organi 
občin oziroma okrajev.« 

Drugi odstavek se črta. 
Besedilo novega 1. in edinega odstavka je preprostejše od prejšnjega in ne 

povzroča nejasnosti. Drugi odstavek je črtan glede na to, da je njegova vsebina 
prenesena v 3. člen, in sicer v četrto alineo podnaslova pod b). 

k 5. členu: V drugi vrsti se za besedo »določene« vnese beseda »skupne«, 
v tretji vrsti pa se za besedo »mesto« vnesejo besede »po določilih 3. člena«, 
besedilo v oklepaju pa se črta. 

Sprememba je potrebna zaradi jasnejše opredelitve in v izogib eventual- 
nim tolmačenjem, da besedilo »določene zadeve« lahko pomeni kaj drugega 
kot so zadeve skupnega pomena. 

k 15. členu: V besedilu tega člena se za drugim vnese nov tretji odstavek, 
ki se glasi: 

»Predlog odloka iz prejšnjega odstavka da mestni svet pred sprejemom 
v obravnavo občinskim skupščinam na območju mesta.« 

Prejšnji tretji odstavek postane četrti odstavek tega člena. 
Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je z navedenimi 

spremembami in dopolnitvami strinjal; pridržal pa si je izjavo glede sprememb 
3. člena zakonskega predloga v delu pod d) na področju zdravstva ter glede 
besedila novega 3. odstavka 3. člena. 

Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da predlog zakona o mestih, ki so razdeljena na občine, sprejme s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil predsednika Nika Belopavloviča. 

Št.: 015-1/64 
Ljubljana, 21. marca 1964 Predsednik: 

Niko Belopavlovič 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o mestih, ki so razdeljena na občine 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacij sko-poli- 
tičnega zbora je na 16. seji dne 20. 3. 1964 obravnaval in sklepal o predlogu 
zakona o mestih, ki so razdeljena na občine. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel. Razprava je pokazala, da je 
zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, potreben, ker ureja posebno situacijo 
v okviru komunalnega sistema, ki je pogojen s tem, da je^mesto urbanistična 
in družbena celota, čeprav je njegovo območje razdeljeno med več občin. To je 
bilo vodilo že tezam za zakon o mestih, ki so bile predložene, ob upoštevanju 
ustavnih določil 115. člena ustave SR Slovenije, Organizacijsko-političnemu 
zboru. 

Zaradi razčiščenja nejasnih vprašanj na terenu so skupine poslancev o tej 
problematiki tudi razpravljale s predstavniki družbeno-političnih organizacij, 
predstavniki občin, okrajev in mestnih svetov v Ljubljani in v Mariboru. Ze 
v razpravi o tezah na 6. seji Organizacijsko-političnega zbora je bilo poudarjeno, 
da so teze pravilno razvijale ustavna načela o samoupravljanju v mestih, ki so 
razdeljena na občine. Ze teze so opredelile mesto kot specifično samoupravno 
družbeno skupnost, v kateri se naloge iz pristojnosti občin porazdeljujejo med 
mestom in občinami, pri čemer je naloga zakona, da določi temeljno razdelitev 
teh nalog, podrobnejša določila pa naj vsebuje statut. 

Na podlagi stališč, ki jih je Organizacijsko-politični zbor nato sprejel in 
v katerih je izrazil težnjo po preciziranju nekaterih tez, je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije kot predlagatelj predložil sedanji predlog zakona. Odbor je 
pri obravnavanju predloga ugotovil, da le-ta v zadostni meri dopolnjuje načela, 
ki jih že navaja ustava in ki zajemajo zlasti dvoje področij: določitev zadev, 
ki so skupnega pomena za mesto ter financiranje mestnega sveta. 

V razpravi o podrobnostih zakonskega predloga je odbor sprejel naslednje 
spremembe oziroma dopolnitve. 

Člen tri se spremeni takole: 
Točka a) se preformulira tako, da se glasi: 
— sprejemanje generalnega urbanističnega načrta za območje mesta in 

urbanističnega programa razvoja mesta; 
— sprejemanje ureditvenih in zazidalnih načrtov za območje mesta; 
— sprejemanje tehničnih predpisov za izdelavo in izvajanje urbanističnega 

načrta mesta; 
— določanje ožjih gradbenih okolišev na območju mesta; 
— izdajanje ureditvenih smernic za vodnogospodarsko ureditev za ob- 

močje mesta; 
— dajanje soglasja k lokacijam za pomembnejše družbene in gospodarske 

objekte, ki jih po vrstah objektov določi statut mesta; 
— zadeve urbanistične inšpekcije v mestu. 
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Točka b) se spremeni takole: 
prva alinea se glasi: 
— sprejemanje dolgoročnega programa stanovanjske graditve in dajanje 

soglasja k letnim programom stanovanjske graditve na območju mesta. 
Besedilo druge alinee se začne z besedami »sprejemanje predpisov o.. 
Besedilo tretje alinee se spremeni tako, da se glasi: »sprejemanje predpisov 

o urejanju in uporabi mestnega zemljišča in zelenega pasu-«. 
V besedilu četrte alinee se beseda »nadzorstvo« zamenja z besedami »da- 

janje soglasja k aktom občin«. 
Besedilo pete alinee se preformulira takole: 
— sprejemanje predpisov o splošnih pogojih za dobavo proizvodov ozi- 

roma za opravljanje storitev komunalnih delovnih organizacij, ki imajo pomen 
za mesto ter o tarifah za njihove storitve. 

V šesti alinei se beseda »določanje« zamenja z besedama »odločanje o«. 
Beseda »prispevkov« pa se spremeni v »prispevkih«. 

V točki c) se vse alinee prično s formulacijo »sprejemanje predpisov 
(ukrepov)«. 

V drugi alinei pa se še beseda »in« zamenja z besedo »na«. 
V tretji alinei se beseda »o« zamenja z besedo »ob«. 
Točka č) se spremeni takole: 
Besedilo v alinei prične s formulacijo »sprejemanje predpisov o . . .«. 
Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je prednje spremembe 

oziroma dopolnitve v celoti sprejel. 
Točka d) še v celoti spremeni takole: 
»sprejemanje predpisov in odrejanje splošnih ukrepov, ki imajo pomen za 

področje mesta in ki jih določi statut«. 
Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije si je pridržal pravico, 

da se o tej spremembi izjavi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naknadno, 
oziroma na seji zbora. 

Točka e) se spremeni takole: 
Besedilo prve in druge alinee se začne s formulacijo »sprejemanje pred- 

pisov«. Tretja alinea se črta. Namesto besedila drugega odstavka se vneseta 
v besedilo tega člena dva odstavka, ki se glasita: 

»Na področjih iz prejšnjega odstavka se s statutom mesta lahko določijo še 
druge zadeve iz občinske pristojnosti, kot zadeve skupnega pomena za mesto.« 

»Poleg 'zadev iz prvega in drugega odstavka tega člena so zadeve skupnega 
pomena za mesto še druge zadeve, ki jih določi poseben zakon ali statut mesta.« 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije si je glede tretjega 
odstavka pridržal pravico, da se izjavi naknadno oziroma na seji zbora. 

Četrti člen se preformulira takole: 
»V zadevah iz prvega in drugega odstavka 3. člena, ki spadajo po splošni 

ureditvi v občinsko oziroma okrajno pristojnost, pripadajo mestnemu svetu 
in njegovim organom pravice in dolžnosti, ki jih imajo sicer v teh zadevah 
organi občin oziroma okrajev.« 

Drugi odstavek se črta. 
5. člen se spremeni takole: 
V drugi vrsti se za besedo »določene« vnese beseda »skupne«, v tretji vrsti 

pa za besedo »mesto« vnesejo besede »po določilih 3. člena«, besedilo v okle- 
paju pa se črta. 
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15. člen se dopolni tako, da se vnese v besedilo novi tretji odstavek, in 
se glasi: 

»Predlog odloka iz prejšnjega odstavka da mestni svet pred sprejemom 
v obravnavo občinskim skupščinam na območju mesta.« 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je z navedenimi 
spremembami strinjal. 

Odbor je predlog zakona o mestih, ki so razdeljena na občine z navedenimi 
spremembami v celoti izglasoval in predlagal Organizacij sko-političnemu zboru, 
da ga sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franja Turka. 
St.: 015-1/64 
Ljubljana, 20. marca 1964 Predsednik: 

Vlado Černe 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k prediogu zakona o mestih, ki so razdeljena na občine 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 23. marca 1964 obrav- 
navala prečiščeno besedilo predloga zakona o mestih, ki so razdeljena na občine 
(z dne 20. marca 1964), skupno z amandmaji Odbora za organizacijsko-politična 
vprašanja Republiškega zbora ter odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Organizacijsko-političnega zbora, ki so bili sprejeti na skupni seji 
teh odborov dne 20. marca 1964. Ti amandmaji so, kolikor jih je sprejel pred- 
stavnik Izvršnega sveta, postali sestavni del zakonskega predloga. 

Predstavnik Izvršnega sveta je na seji zakonodajno-pravne komisije izjavil, 
da sprejema tudi tiste amandmaje k predlogu zakona, ki so bili podani na skup- 
ni seji odbora za organizacij sko-politična vprašanja Republiškega zbora in od- 
bora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacij sko-političnega 
zbora dne 20. marca t. 1. in glede katerih si je na tej seji pridržal pravico, da 
se o amandmajih naknadno izjavi. 

Zakonodajno-pravna komisija je k prečiščenemu besedilu zakonskega pred- 
loga predlagala naslednje spremembe oziroma dopolnitve, ki so pretežno re- 
dakcijskega značaja: 

K 3. členu : V prvem odstavku tega člena se v 1. alinei točke b) besedilo 
spremeni tako, da se glasi: 

— »sprejemanje dolgoročnega programa stanovanjske graditve za območje 
mesta; dajanje soglasja k letnim programom stanovanjske graditve na območju 
mesta, ki jih sprejmejo občinske skupščine.« 

Sprememba oziroma dopolnitev besedila je bila potrebna zaradi tega, da 
bo jasno razvidno, da dolgoročni program stanovanjske graditve za celo ob- 
močje mesta sprejema Mestni svet, medtem ko letne programe stanovanjske 
graditve za mestni del občin sprejemajo občinske skupščine, Mestni svet pa 
daje na te letne programe svoje soglasje. 
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V prvem odstavku tega člena se v prvi vrsti 4. alinee točke b) za besedo 
»aktom« vstavi beseda »organov«. 

Dopolnitev je bila potrebna zato, ker te akte izdajajo občinske skupščine 
in njihovi organi v imenu občine; v tem smislu je tudi glasilo besedilo prvot- 
nega drugega odstavka 4. člena zakonskega predlpga. 

V prvem odstavku tega člena se v drugi vrsti 5. alinee točke b) beseda 
»oziroma« izpiše. 

V prvem odstavku tega člena v točki d) se beseda »področje« zamenja 
z besedo »območje«, na koncu besedila pa se za besedo »statut« doda beseda 
»mesta;«. 

V 5. členu: Beseda »določil« se nadomesti z besedo »določbah«. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi amandmaji strinjal in so 

postali sestavni del zakonskega predloga. 
Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, da je zakonski predlog z nave- 

denimi spremembami v skladu ž ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, 
da ga oba pristonja zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 015-1/64 
Ljubljana, dne 23. 3. 1964 a Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALN O-ZDRA VST VENI ZBOR 
Začasni odbor za proučitev poročila 

Republiškega sekretariata za zdravstvo 

POROČILO 

začasnega odbora za proučitev poročila Republiškega sekretariata 
za zdravstvo za leto 1963* 

Začasni odbor Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za 
proučitev poročila Republiškega sekretariata za zdravstvo za leto 1963 je na 
svoji seji dne 9. marca 1964 obravnaval problematiko zdravstva v letu 1963. 

Razprava je dala poudarek nadaljnji organizaciji zdravstvene službe, uprav- 
ljanju, vprašanju kadrov in investicij v zdravstvu. 

Pri nadaljnji organizaciji zdravstvene službe je eno osrednjih vprašanj raz- 
širitev bolnišnične mreže. V pripravi je študija v okviru 7-letnega načrta raz- 
voja zdravstva, pri kateri bo nujno izhajati iz racionalnosti potreb in sredstev 
ter se odločiti za ustrezne tipe bolnic; sodoben način hospitalnega zdravljenja 
zahteva moderna in draga sredstva ter zadosten kvalificirani kader, kar pa na- 
rekuje orientacijo na bazenske bolnice večjega tipa. Hospitalno zdravljenje 
terja tudi večje stroške in se nakazuje potreba po bolje organiziranem osnovnem 
zdravstvu, in tudi okrepljeni patronažni in dispanzerski službi ter proučitev 
vprašanja zdravstvene nege na domu. 

* Temeljno gradivo: Poročilo Republiškega sekretariata za zdravstvo za leto 1963 
(021-11/64). 
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Ob dani decentralizaciji zdravstvene službe prihaja do posameznih pojavov, 
da zdravstveni domovi razširjajo svojo dejavnost preko dejanskih potreb, zlasti 
z uvajanjem ambulantnega specialističnega zdravljenja s honorarnimi močmi. 
Ta zasnova je vprašljiva, ker so za uspešno specialistično delo večinoma po- 
trebni posebni medicinski pripomočki, s katerimi pa zdravstveni domovi ne 
razpolagajo. Rešitve bo iskati v strokovnem sodelovanju s sosednjimi institu- 
cijami za skupno organiziranje posebnih strokovnih služb, kar lahko da pozi- 
tivne rezultate tako v zdravstvenem kot finančnem pogledu. 

Na splošno pa bo v osnovnih zdravstvenih organizacijah okrepiti preven- 
tivno dejavnost v sodelovanju z zdravstvenimi centri kot strokovnimi službami 
za raziskovalno analitično delo na področju zdravstvenega varstva. 

Težišče dela v obratnih ambulantah mora biti v preventivni dejavnosti, 
v odkrivanju pojavov in odpravljanju vzrokov, v tesni povezavi s službo zaščite 
pri delu in notranjo službo socialnega varstva; kurativo za gospodarske orga- 
nizacije lahko opravljajo zdravstveni domovi. 

Naša naravna zdravilišča ne služijo v zadostni meri medicinski dejavnosti. 
Čas zdravljenja od 15 do 21 dni je odločno prekratek, razen tega sprejemajo 
zdravilišča paciente po daljšem čakanju in še to izven turistične sezone, kar ima 
za posledico, da zdravljenje ni dovolj učinkovito. V bodoče bodo morala zdra- 
vilišča hitreje strokovno razvijati svojo temeljno medicinsko dejavnost, pri 
čemer bo potrebno okrepiti tudi ustrezne strokovne kadre. 

Razvoj lekarniške službe ne poteka vzporedno s splošnim razvojem in bo 
v okviru 7-letnega načrta razvoja zdravstva nujno razpravljati in iskati re- 
šitve za pospešeni razvoj lekarniške mreže. 

Zdravstveni zavodi še niso v zadostni meri pristopili k prehodu od pav- 
šalnega plačevanja na sistem plačevanja po storitvah, čeprav ta način omogoča 
pravilnejše formiranje in delitev dohodka ter osebnih dohodkov in izdelavo 
realnejših delovnih programov. 

Zdravstveni delavci izgubljajo precej delovnega časa z urejanjem strogo 
upravnih zadev, ker institucije niso poskrbele za kvalificirani upravni kader, 
ki bi v tej smeri razbremjenil strokovne delavce za izvrševanje njihove temeljne 
medicinske dejavnosti. S takim načinom si zdravstvene ustanove niso prihra- 
nile finančnih sredstev, kot so to morda ponekod pričakovali, in je dejansko 
trpela le osnovna dejavnost. Pri bodočem urejanju kadrovskih vprašanj bo 
treba posvetiti več pozornosti tudi zadostnemu številu in izbiri administrativ- 
nega osebja, da bodo zdravstveni delavci sproščeni za opravljanje strokovnega 
dela ter reševanje bistvenih zadev iz samoupravljanja. 

Sicer pa bo kadrovskemu vprašanju posvetiti vso skrb v okviru 7-letnega 
razvoja zdravstva tako v pogledu šolanja, kakor tudi štipendiranja, ker je zlasti 
na podeželju občutiti še veliko pomanjkanje zdravstvenih delavcev. Kaže se tudi 
tendenca, da zdravstveni delavci odhajajo s podeželja zaradi pridobitve višje 
kvalifikacije, zlasti specializacije pri zdravnikih. To pa vodi do tega, da speciali- 
stične službe bolj ali manj zadoščajo svoje potrebe, medtem ko manjka zdrav- 
nikov v osnovni zdravstveni dejavnosti. 2e pri šolanju kadrov bo posvetiti 
posebno skrb prav temu profilu zdravnikov, potrebno pa bo tudi primerno ure- 
diti njihovo nagrajevanje. 

Investicijski zdravstveni skladi še niso ustanovljeni v vseh občinah, pa tudi 
kjer so, so minimalni in se vanje stekajo sredstva predvem iz amortizacije 
zdravstvenih zavodov, medtem ko so sredstva komune neznatna. Taki investicij- 
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ski skladi ne morejo zadostiti niti potreb enostavne reprodukcije. Razdroblje- 
nost investicijskih sredstev po komunah otežkoča investicije v zdravstvene za- 
vode, ki naj služijo širšim področjem okraja ali celo republike. 

Pogoji za najem bančnih posojil so izredno težki glede na kratke odplačilne 
roke in visoke obresti, medtem ko dolgoročnega kreditiranja banke načelno 
ne odobravajo. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Gojka Juga. 

5t.: 021-11/64 
Ljubljana, 18. marca 1964 Predsednik: 

dr. Milica Gajšek-Zima 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Začasni odbor za proučitev poročila 
Republiškega sekretariata za socialno 

varstvo 

POROČILO 

začasnega odbora za proučitev poročila Republiškega sekretariata 
za socialno varstvo za leto 1963* 

Začasni odbor Socialno-zdravstvenega zbora za proučitev poročila Repu- 
bliškega sekretariata za socialno varstvo za leto 1963 je na svoji seji dne 6. mar- 
ca 1964 obravnaval problematiko socialnega varstva v letu 1963. 

V načelni razpravi je odbor obravnaval vlogo in organizacijo socialnega 
varstva v našem družbenem razvoju, financiranje te službe in kadrovsko vpra- 
šanje. Razprava je dala naslednje ugotovitve in mnenja: 

V smislu ustavnih določil so neposredno skrb za človeka in posebno varstvo 
določenih kategorij občanov dolžne uresničevati predvsem socialne službe občin- 
skih skupščin. Te so pri izvrševanju nalog socialnega varstva sicer dokaj na- 
predovale, vendar se še srečujemo s staro miselnostjo in prakso omejevanja 
na reševanje konkretnih kurativnih primerov ob nezadostnem proučevanju ce- 
lotnega socialnega položaja v komuni in povzročiteljev razmer, v katerih na- 
stajajo socialni problemi, čeprav je dobro poznavanje celotne socialne proble- 
matike pogoj za uspešno opravljanje neposrednih nalog. Taka zasnova in način 
socialnega dela je predvidena v posebnih strokovnih organih, centrih za social- 
no delo, ki v nekaterih občinah že delujejo, drugod pa jih bo nujno čimprej 
ustanoviti. 

Pri občinskih skupščinah ni enotne zasnove za financiranje socialnega var- 
stva. Komune rešujejo probleme socialnega varstva po svojih predpisih in mož- 
nostih, pri čemer gospodarsko manj razvite občine, ki imajo največ socialnih 
problemov, namenjajo občutno manjša sredstva za socialno varstvo kot za 
druge družbene službe, katerih dejavnost in financiranje je urejeno s pozitiv- 

* Temeljno gradivo: Poročilo Republiškega sekretariata za socialno varstvo za 
leto 1963 (021-11/64). 
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nimi predpisi. Vzrok za nezadostno financiranje socialnega varstva je tudi v 
tem, da občinske skupščine niso dovolj seznanjene s pomenom in splošno ko- 
ristnostjo službe socialnega varstva. 

Razvoj te službe je torej odvisen od pravilne delitve narodnega dohodka, 
narekuje pa se potreba pomoči gospodarsko bolj razvitih manj razvitim področ- 
jem. Učinkovitost službe pa ni odvisna samo od finančnih sredstev, marveč tudi 
od dobrih organizacijskih prijemov, oblik in metod dela, zlasti v krajevnih 
skupnostih. 

Uspešnejše delovanje službe socialnega varstva otežkoča pomanjkanje 
kadrov, predvsem nezadostna strokovna raven; za izboljšanje službe je prven- 
stvenega pomena številčna in strokovna okrepitev kadrov in njihova vključitev 
v center za socialno delo kot strokovne službe za socialno varstvo pri občinskih 
skupščinah. 

Za splošni napredek službe socialnega varstva pa se kaže tudi potreba po 
pozitivnih predpisih, ki bi opredelili naloge, obliko dela in organizacijo te službe, 
uskladitev obstoječih predpisov, ki urejajo posamezne kategorje socialnega 
varstva z družbenim razvojem in ustavo, predvsem pa po ustanovitvi republi- 
ške institucije za znanstveno-raziskovalno delo za to področje. 

Podrobna razprava je zajela problematiko varstva otrok in družine, var- 
stva odraslih in alkoholizma. 

Družbeno varstvo otrok na podeželju se še ni razvilo, čeprav je ob celo- 
dnevni zaposlenosti staršev še posebno nujno. Razvoj zavira predvsem težavno 
zbiranje sredstev, vendar si morajo krajevne skupnosti prizadevati najti mož- 
nost in oblike za rešitev tega problema, ki ni v največji meri odvisen le od 
materialnih sredstev. 

Pa tudi v gospodarskih središčih ni dovolj preskrbljeno za organizirano 
varstvo otrok zaposlenih staršev. Kapacitete varstvenih ustanov ne zadoščajo, 
razen tega sorazmerno visoke oskrbnine otežkočajo, da bi bili te oblike varstva 
deležni otroci slabše situiranih staršev, ki so ga dejansko najbolj potrebni. 
Po drugi strani pa je ugotoviti, da se starši, pri katerih plačevanje otrok v 
varstveni ustanovi ne predstavlja problema, ne poslužujejo tega organiziranega 
varstva in celo zanemarjajo prehrano otrok zaradi dviga osebnega standarda 
z raznimi gradnjami in nakupi dragih tehničnih predmetov. 

Otroško varstvo bo lahko dovolj učinkovito šele, ko bodo tudi gospodarske 
organizacije posvetile temu vprašanju več pažnje in tudi materialnih sredstev, 
nujno pa bo tudi proučiti možnost koriščenja sklada za otroške dodatke za 
razvoj organiziranega otroškega varstva, česar obstoječi zakon o financiranju 
socialnega zavarovanja ne dopušča. 

Socialno varstvo ostarelih ljudi zaostaja za njihovim zdravstvenim var- 
stvom, čeprav gre za medsebojno odvisnost obeh oblik varstva in bi moralo 
biti vprašanje socialne preventive celo primarno. Od oblik socialnega varstva 
starostnikov bo potrebno razviti nego na domu in oskrbo pri drugih družinah. 
Ti dve obliki družbene skrbi za ostarele ljudi sta cenejši in psihično ugodnejši 
za oskrbovance. Na ta način bi se tudi deloma sprostile kapacitete v zavodih, 
ki jih primanjkuje, same zavode pa bo potrebno prilagoditi za posamezne kate- 
gorije oskrbovancev glede na zdravstvene, zlasti pa psihične lastnosti, ker je v 
tem pogledu stanje zavodov danes precej kritično. 

Kronični alkoholiki ne povzročajo samo težkih družinskih socialnih pro- 
blemov, marveč tangiraj o tudi širšo okolico. Individualno delo socialne službe 



Priloge 305 

za njihovo resocializacijo, ki je izredno dolgo in drago, daje le minimalne re- 
zultate in je akutna potreba po posebnih zavodih za zdravstveno in delovno 
terapijo. Obstoječi predpisi predvidevajo obvezno zavodsko zdravljenje le za 
alkoholike — storilce kaznivih dejanj, ki pa se še ne izvaja zaradi pomanjkanja 
ustrezajočih zavodov. Kaže pa se nujna potreba, da bo zavodsko zdravljenje 
zajelo čim širši krog kroničnih alkoholikov, ne pa samo posameznih kategorij. 

Vprašanje položaja ostarelih kmetov kot posebne kategorije starostnikov 
bo nujno reševati v širšem okviru in enotni zasnovi, predvsem iz ekonomskih 
izhodišč, medtem ko naloge socialne službe ne morejo biti bistveno drugačne 
kot pri ostalih kategorijah. 

Za upokojence bi bilo potrebno uporabiti sredstva, ki se stekajo v stano- 
vanjski sklad iz pokojnin za stanovanja upokojencev ali pa vsaj za klube upo- 
kojencev, da bi zdravstveno sposobni upokojenci ostajali v okolju, v katerem 
so živeli pred upokojitvijo. 

V zadnjem času se je posvečala večja skrb reševanju socialnih problemov 
vojaških invalidov in borcev NOV in so bili doseženi ponekod zadovoljivi uspehi, 
zlasti glede dodelitve stanovanj in zaposlitve. V nekaterih občinah pa ostajajo 
ta vprašanja še vedno odprta in bo potrebno predvideti realne možnosti in roke 
za ureditev še nerešenih problemov te kategorije. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Marka Petriča. 
5t.: 021-11/64 
Ljubljana, 18. marca 1964 Predsednik: 

Mara Lukancl. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Začasni odbor za proučitev poročila 
Republiškega sekretariata za delo 

POROČILO 
začasnega odbora za proučitev poročila Republiškega sekretariata 

za delo za leto 1963* 

Začasni odbor za proučitev poročila Republiškega sekretariata za delo je 
na seji dne 10. marca 1964 obravnaval poročilo o delu Republiškega sekreta- 
riata za delo v leto 1963, v zvezi s tem pa tudi problematiko s področja dela 
Republiškega sekretariata za delo. 

Načelna razprava, v kateri so sodelovali vsi člani odbora, predsednica So- 
cialno-zdravstvenega zbora in republiški sekretar za delo, je zajela problema- 
tiko, dala ugotovitve, mnenja in stališča kot sledi: 

Novi predpisi o delitvi čistega in osebnega dohodka, ki so bili izdani za 
delovne organizacije v gospodarstvu, so pozitivno vplivali na izgrajevanje'si- 
stema notranje delitve dohodka, zboljšanje poslovnega uspeha, rast produktiv- 
nosti dela in na povečanje realnih osebnih dohodkov. Tudi'na področju druž- 
benih služb so odigrali novi predpisi pozitivno vlogo. Posebno pa bi bilo rešiti 

* Temeljno gradivo: Poročilo Republiškega sekretariata za delo za leto 1963 
(021-11/64). 
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vprašanje oblikovanja sredstev za dohodke delovnih organizacij družbenih 
služb in izgraditi sistem notranje delitve dohodka na področju družbenih služb. 
V praksi je ponekod opaziti, da je osebni dohodek v bistvu prejšnja plača za- 
radi pomanjkanja objektivnih meril za ugotavljanje uspešnosti dela. Kaže se 
potreba po čimprejšnji izdelavi enotnih kazalcev za ocenjevanje uspešnosti dela 
posameznih družbenih služb v okviru republike. 

Zdravstveni zavodi so v posebnem položaju glede pridobivanja dohodka 
in tudi čistega dohodka. Pri zdravstvenih zavodih je poseben problem vpra- 
šanje formiranja sredstev za razširjeno reprodukcijo. Zdravstvena služba bi 
morala imeti možnost formirati svoje sklade. Postaviti je treba čvrst odnos 
delitve sredstev med sklade in na osebne dohodke. Ta odnos delitve sredstev 
je sedaj vedno bolj neugoden za sklade. Zaradi sedanjega neugodnega načina 
ustvarjanja dohodka zdravstvenih zavodov, le-ti postavljajo nerealne programe 
z namenom pridobiti čimveč sredstev. 

Pavšalno plačevanje zdravstvenih uslug na podlagi programa dela zdrav- 
stvenega zavoda se je dosedaj pokazalo kot negativno, ker ne stimulira zdrav- 
stvenih delavcev, notranja delitev osebnega dohodka po ekonomskih enotah 
je zelo težavna in ker krati pravice zavarovancev. Pozitivnejši je sistem plače- 
vanja zdravstvenih uslug po storitvih, ki si v praksi že utira pot. Ta sistem 
pa ni izgrajen in bi ga bilo potrebno izgraditi podobno, kot je ta že urejen 
v zobozdravstvu. 

Neurejeno vprašanje financiranja preventivne dejavnosti zdravstvene služ- 
be hromi delo na tem področju. Potrebno bi bilo s pozitivnimi predpisi urediti 
vprašanje financiranja preventive. 

Vprašanje 42-urnega delovnega tednika je svojevrsten problem gospodar- 
skih organizacij, ne tangira pa v taki meri delovnih organizacij družbenih služb, 
kajti zadeva le tehnično osebje v teh službah. V družbenih službah je potrebno 
čimprej preiti na 42-urni delovni tednik. V praksi je opaziti, da nekatero teh- 
nično osebje še sedaj ni delalo po 8 ur. Za izvedbo prehoda od 48-urnega delov- 
nega tedna na 42-urni delovni teden pa je nujno dvigniti produktivnost dela, 
če hočemo, da realni osebni dohodki ne bodo stagnirali. 

Vse analize, ki bodo izdelane s strani Rep. sekretariata za delo o pro- 
blematiki prehoda na 42-urni delovni teden in o rezultatih tega prehoda je 
posredovati delovnim organizacijam, zaradi uspešne uporabe pri prehodu na 
42-urni delovni teden. 

Vprašanje priznavanja delovne in posebne dobe je precej aktualno. Neka- 
tere občinske in okrajne komisije, ki ugotavljajo delovno dobo in posebno dobo, 
so pomanjkljivo in nezakonito ravnale in ponekod na zahtevo občinskih organov 
reševale socialne probleme. Zaradi pomanjkljivega in nezakonitega poslovanja 
teh komisij se močno obremenjujejo skladi socialnega zavarovanja in delovnih 
organizacij. Vzrok za nezakonito in pomanjkljivo delo občinskih komisij je v 
nepoznavanju predpisov, pri priznavanju posebne dobe pa tudi v pomanjkanju 
enotnih kriterijev za oceno o aktivnem in organiziranem sodelovanju z NOB. 
Kopičijo se zahtevki za priznavanje delovne dobe in posebne dobe posebno s 
strani kmetov s področij, kjer se izvaja socializacija kmečkih zemljišč. Potrebno 
bi bilo določiti rok, v katerem bi morali prizadeti uveljaviti pravice do priznanja 
posebne dobe. 

Inšpekcije dela zaradi organizacijskih in kadrovskih pomanjkljivosti niso 
v stanju v celoti opraviti danih nalog. Stremeti je za organizacijsko in kadrovsko 
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okrepitev službe inšpekcije dela. Seznaniti je vodilne kadre z varnostjo pri delu 
in povečati njih odgovornost za varnost delavcev pri delu. Varnost pri delu 
je obravnavati kot poseben predmet v ustreznih strokovnih šolah. 

Zavodi za zaposlovanje delavcev so do sedaj odigrali pomembno vlogo pri, 
zaposlovanju. Opoža pa se veliko pomanjkanje po strokovnih kadrih. Eden. 
izmed vzrokov je tudi v velikem številu zavodov na gospodarsko enotnem ob- 
močju. Majhni zavodi niti kadrovsko niti finančno ne zmorejo vseh dejavnosti, 
ki se danes od te službe zahtevajo. Za napredek in afirmacijo službe zaposlo- 
vanja bi bilo treba razviti tako mrežo zavodov in jih kadrovsko in organizacij-- 
sko okrepiti, da bi bili sposobni izpolniti naloge, ki jih v današnjih pogojih 
imajo. 

Zavodi za zaposlovanje delavcev izkazujejo precejšnja presežna sredstva. 
Ta sredstva je smotrno izkoristiti, med drugim tudi za strokovno izobraževanje 
delavcev na delovnem mestu. 

Vprašanje je, ali je za financiranje službe zavodov za zaposlovanje delavcev, 
resnično potrebnih 0,5'% sredstev, ki se odvajajo od osebnih dohodkov za- 
poslenih. Zvezni predpisi bi naj določili samo maksimalno stopnjo, republike 
pa bi same določile gornjo mejo v okviru republike glede na potrebe. 

Zavodi za zaposlovanje delavcev niso zainteresirani, da bi dali prednost 
pri zaposlovanju invalidov zaradi tega, ker sredstva, ki jih dobiva invalid, ne 
bremene sklada zavoda za zagotovitev pravic brezposelnih delavcev, temveč 
sklad zdravstvenega zavarovanja. . 

Število brezposelnih v SR Sloveniji, ki ga ugotavlja v svojem poročilu Re- 
publiški sekretariat za delo, ne predstavlja posebnega problema. Problem je le 
v strukturi teh brezposelnih, kajti v glavnem je to nekvalificirana ženska de- 
lovna sila. Poseben problem je sezonska delovna sila, ker gospodarske organi- 
zacije prepočasi rešujejo njih probleme nastanitve, prehrane in kulturnega raz- 
vedrila. Zaradi nepravočasno opravljenih in netemeljitih zdravniških pregledov 
sezonskih delavcev ob nastopu dela se prekomerno trošijo sredstva sklada 
zdravstvenega zavarovanja. 

Delo družbenih organov komunalnih skupnosti je v novih pogojih organi- 
zacije in financiranja socialnega zavarovanja mnogo boljše za razliko od dela 
bivših skupščin okrajnih zavodov. 

Komunalne skupnosti socialnega zavarovanja ponekod ne obsegajo širših 
gospodarskih območij, temveč so bile v posameznih območjih ustanovljene za- 
radi lokalističnih teženj občinskih skupščin in zajemajo področje le ene komune. 
Prav ta razdrobljenost otežkoča dobro poslovanje komunalnih zavodov za so- 
cialno zavarovanje. 

Način predpisovanja stopenj dodatnega prispevka za zdravstveno zavaro- 
vanje delovnim organizacijam ni dosegel pričakovanih uspehov v pogledu zniže- 
vanja stroškov zdravstvenega zavarovanja. Nekje služi ta dodatni prispevek 
kot osnovni vir za pokrivanje stroškov zdravstvenega zavarovanja. 

V okviru posameznih komunalnih skupnosti v nekaterih panogah ni mo7 

goče ugotoviti povprečja, ki naj bo osnova za predpis dodatnega prispevka, ker 
obstoja v posameznih panogah le po ena delovna organizacija. Delovne organi- 
zacije bi stimulirali k zniževanju stroškov zdravstvenega zavarovanja, Če bi se 
jim predpisoval dodatni prispevek le tedaj, kadar bi bili njihovi stroški za 
zdravstveno zavarovanje višji od določenih povprečij v panogi, skupini ali pod- 
skupini v okviru okraja ali republike. 

20« 
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Pojavlja se vprašanje, ali je pomoč skupnosti za vzrejo in vzgojo otrok v 
obliki otroškega dodatka še primerna pomoč. Višina otroškega dodatka je že 
nekaj let bistveno ista in pomoč družbe za splošnim družbenim in gospodar- 
skim razvojem. Potrebna je večja pomoč skupnosti, vendar ne v obliki zvišanja 
sedanjih otroških dodatkov, temveč v hitrejšem organiziranju družbenega var- 
stva otrok. 

Nizka pokojnina upokojencev, zlasti tistih, ki so bili upokojeni pred 1. ja- 
nuarjem 1958, predstavlja splošen družbeni problem. Obstoja neskladnost med 
zviševanjem pokojnin in življenjskih stroškov. Zlasti pereče je vprašanje inva- 
lidskih in družinskih pokojnin. Zaradi tega je nujno potrebno še pred uvelja- 
vitvijo novega pokojninskega zakona začasno rešiti vprašanje pokojnin upoko- 
jencev in to predvsem tistih z manjšimi pokojninami. 

Kmečke zavarovanke ne koristijo dovolj uslug porodnišnic v zvezi z noseč- 
nostjo in porodom in to zlasti v krajih, kjer ni uvedeno razširjeno zdravstveno 
zavarovanje. Posledica tega je večja umrljivost dojenčkov in pa zvišanje zdrav- 
stvenih stroškov. 

Kritično je zdravstveno stanje zob kmečkih otrok. Razlog je v tem, ker 
morajo kmetijski zavarovanci prispevati del stroškov za zdravljenje zob. 

Skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov iz leta v leto povečujejo svoje 
primanjkljaje. Vzrok — izdatki za zdravljenje kmečkih zavarovancev naglo 
rastejo, sredstva komune stagnirajo ali se celo zmanjšujejo, kmetje sami pa ne 
zmorejo tako velikih obremenitev. Perspektivno bo to stanje še bolj kritično 
zaradi izvajanja socializacije kmečkih zemljišč. Zato je kompleksno proučiti 
vprašanje zdravstvenega varstva kmetov, financiranje tega varstva ter izpopol- 
niti obstoječe predpise s tega področja. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca. Staneta Drobniča. 
5t.: 021-11/64 
Ljubljana, 18. marca 1964 Predsednik: 

Anton Zakrajšek 1. r. 

PREDLOG STALIŠČ 
o problematiki služb pravne pomoči in odvetništva 

Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije je na podlagi poročila 
Republiškega sekretariata za pravosodno upravo o problematiki služb pravne 
pomoči, na podlagi poročila začasnega odbora in razprave o teh poročilih ugo- 
tovil, da obstoječe stanje teh služb ne zadovoljuje niti najosnovnejših potreb 
učinkovitega varstva pravic občanov in organizacij. Vzrok temu je predvsem 
pomanjkljiva skrb družbeno-političnih skupnosti na tem področju, deloma pa 
predstavlja oviro tudi sama obstoječa zakonska ureditev služb pravne pomoči. 

V namenu, da bi občanom zagotovili kvalitetno, učinkovito in v vseh pri- 
merih dosegljivo varstvo svoboščin, pravic in koristi, delovnim in drugim orga- 
nizacijam pa ustrezno pravno pomoč, sprejema Organizacijsko-politični zbor 
naslednja . , . „ „ J stalisca: 

I. Neodvisno in samostojno odvetništvo, organizirano bodisi v odvetniški 
pisarni kot delovni organizaciji, bodisi v individualni odvetniški pisarni ali de- 
lovni skupnosti in ki naj daje ob ustrezni specializaciji najbolj kvalitetno in 
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popolno pravno pomoč na vseh področjih, naj bo osnova sistema pravne 
pomoči kot družbene službe. Še nadalje pa je potrebno razvijati tudi druge 
oblike služb pravne pomoči, ki delujejo v okviru obstoječe zakonske ureditve. 

II. Družbeno-politične skupnosti, delovne in druge organizacije naj zagoto- 
vijo materialne in druge pogoje za organiziranje služb pravne pomoči in v ta 
namen tudi združujejo svoja sredstva, zlasti pa ustanavljajo oziroma podpirajo 
ustanavljanje odvetniških pisarn kot delovnih organizacij in delovnih skupnosti. 
Ob tem naj še posebej posvetijo vso potrebno skrb pridobivanju novih stro- 
kovnih kadrov na tem področju, zlasti tako, da jih štipendirajo. 

Služba pravne pomoči naj bo zlasti zagotovljena na tistih področjih, ki so 
za občane posebno pomembna in najbolj neposredno zadevajo njihove interese, 
kot so področje varstva samoupravnih pravic, delovnih odnosov, socialnega 
zavarovanja, stanovanjskih razmerij in podobno. 

III. Ob uskladitvi obstoječe zvezne zakonodaje se je zavzemati za to, da 
se v zveznem merilu uveljavijo le splošna načela za ureditev enotnega sistema 
službe pravne pomoči, da bi se tako republiški zakonodaji omogočilo urejanje 
organizacije in delovanja te družbene službe kot ustreza konkretnim pogojem 
in potrebam. 

IV. Da bi bil odvetnikom zagotovljen v načelu enak družbenoekonomski 
položaj ter v osnovi enake pravice in dolžnosti kot jih imajo delovni ljudje v 
delovnih organizacijah, je potrebno doseči ustrezne spremembe v sedanji ure- 
ditvi njihovih družbenih dajatev in socialnega zavarovanja. 

V. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj prouči vsa vprašanja, ki zade- 
vajo potrebo po spremembah obstoječe ureditve sistema službe pravne pomoči, 
družbenih dajatev odvetnikov in njihovega socialnega zavarovanja ter poskrbi, 
da se te spremembe uveljavijo oziroma, kolikor se lahko uredijo le v zveznem 
merilu, posreduje svoje utemeljene predloge pristojnim zveznim organomi . . 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Začasni odbor za proučevanje vprašanj 
sodstva, pravne pomoči in odvetništva 

POROČILO 
o problematiki službe pravne pomoči in odvetništva* 

Varstvo svoboščin in pravic občana in njihovo uveljavljanje zahteva učin- 
kovito in novim razmeram prilagojeno službo pravne pomoči. Ta mora občanom 
dajati predvsem hitro, učinkovito in tudi ceneno pravno pomoč pri uveljav- 
ljanju njihovih pravic. Ustavna določba člena 67. Ustave SFRJ je jasna, ko 
pravi, 

»da ima vsakdo pravico do enakega varstva svojih pravic v postopku pred 
sodiščem ter pred upravnimi in drugimi državnimi organi in organizacijami, 
ki odločajo o njegovih pravicah in obveznostih.« Prav tako določa zvezna usta- 

* Gradivo za razpravo: Republiški sekretariat za pravosodno upravo »Proble- 
matika služb pravne pomoči« (04-1/64). 
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Va, »da ustvarja družbena skupnost pogoje za pravno pomoč z odvetništvom kot 
samostojno družbeno službo in z drugimi oblikami pravne pomoči.« 

Zahteva po ugotovitvi, kako so realizirani ti ustavni principi v naši repu- 
bliki, je napotila začasni odbor za proučevanje vprašanj sodstva, pravne pomoči 
in odvetništva Organizacijsko-političnega zbora Skupščine, da je pričel to pro- 
blematiko posebej proučevati, posebno še ob dejstvu, da je tudi tretja seja 
Organizacijsko-političnega zbora ob priliki vsestranskega obravnavanja delo- 
vanja občinske uprave ugotovila nezadovoljivo delovanje služb pravne pomoči. 
Sprejeto je bilo tudi priporočilo upravnim organom občine, da storijo ustrezne 
ukrepe za izboljšanje služb pravne pomoči. 

Pri obravnavanju problematike so služili odboru podatki republiškega se- 
kretariata za pravosodno upravo, kakor tudi podatki in ugotovitve, katere so 
zbrali poslanci neposredno ob obiskih v nekaterih občinskih skupščinah, za- 
vodih za pravno pomoč, pri odvetnikih in pri ostalih činiteljih. 

Namen vseh teh razprav je bil ugotoviti kakšno pravno pomoč lahko dobi 
občan, kdo mu jo nudi in pod kakšnimi pogoji, v kakšnih oblikah in kako orga- 
nizirana pomoč bi bila najbolj uspešna, ali je ta pomoč zadostna ter končno 
kje so ovire, ki onemogočajo razvoj te službe. 

Izhodišče poročila začasnega odbora je občan in njegova potreba po pravni 
pomoči. 

Predvsem je odbor mnenja, da poročilo Sekretariata za pravosodno upravo 
popolnoma v pravilni luči prikazuje dejansko stanje dajanja pravne pomoči 
občanu. Odbor je bil mnenja, da je stanje celo bolj kritično kakor to izhaja 
iz samega poročila. 

Zelo zgovoren je podatek, da na področju 11 občinskih sodišč v Sloveniji, 
'to je v Ajdovščini, Gornji Radgoni, Sevnici, Trebnjem, Tolminu, Idriji, Ilirski 
Bistrici, Ormožu, Slovenskih Konjicah, Sežani in na Rakeku, sploh ni odvetnika. 

Iz zbranih podatkov in na njih temelječih analiz je odbor ugotovil, da je 
stanje služb pravne pomoči v Sloveniji vse prej kot zadovoljivo, saj deluje v vsej 
republiki komaj 148 odvetnikov, pa še od teh jih je kar 37 °/o v Ljubljani. Ugod- 
nejšega stanja pa glede na minimalni dotok novih odvetnikov in odvetniških 
pripravnikov v sedanjem sistemu in pogojih, v katerih odvetniki delajo, tudi ni 
mogoče pričakovati. Dejstvo je, da je odvetniški poklic v sedanji obliki malo 
vabljiv, v dobršni meri zaradi nizkih tarif, ki so posebno občutne za nekatera 
pravna področja, davčne obremenitve, pomanjkanja delovnih prostorov, neure- 
jenega socialnega zavarovanja in podobno, kar vse sili odvetnika v to, da se v 
svojem delu ukvarja predvsem z donosnejšimi pravnimi zadevami. Pri tem pa 
ostane občan, ki rabi pravno pomoč v zanj življenjsko pomembnih zadevah 
s področja delovnega prava, socialnega zavarovanja, stanovanjskih in drugih 
pravic, brez učinkovite pravne pomoči, kajti prav navedena pravna področja 
'So za Odvetnike zaradi nizke tarife najmanj stimulativna. 

V takšnih razmerah se občani vse pogosteje poslužujejo sodišč kot dajalcev 
'pravne pomoči in statistični podatki kažejo, da se je število občanov, ki so iskali 
v preteklem letu pomoč na sodiščih, nasproti prejšnjemu letu podvojilo. 

Čeprav tudi v mestih, kjer je organizirana pravna pomoč v obliki zaseb- 
nega odvetništva in odvetniških pisarn več ali manj družbenega značaja, vloga 
in obremenitev sodišča pri dajanju pravne pomoči ni majhna, je pa v manjših 
krajih, kjer drugih oblik ni, edina. To pa povzroča, da je sodišče s službo pravne 
pomoči prezaposleno, kar povzroča resno oviro pri rednem delu sodišča. Kljub 
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temu, da smo mnenja, da je delovanje sodišč v tej smeri v danem položaju 
potrebno in koristno, pa se pojavljajo tudi določene nevarnosti, ki jih ugotav- 
ljajo tudi drugi organi. Sodišča so obremenjena z delom, ki bi ga morale oprav- 
ljati druge službe. Sodnik prihaja v nemogoč položaj, ko šestavlja strankam 
vloge, o njih sodi in nemalokrat zoper svojo sodbo sestavi tudi pritožbo in če je 
pritožba za občana ugodno rešena, ponovno razsoja o isti zadevi. Takšen po- 
stopek meče na sodišče dokaj čudno luč, predvsem na izvrševanje njegove 
primarne funkcije, sojenja. Po drugi strani pa se z dajanjem pravne pomoči, 
predvsem s sestavljanjem vlog ukvarja vrsta oseb brez potrebne strokovne 
usposobljenosti, predvsem tam, kjer ni nobene organizirane službe pravne 
pomoči. 

Ugotovljeni težavni položaj se je dosedaj samo delno reševal z organizi- 
ranjem služb pravne pomoči pri skupščinah družbeno-političnih skupnosti in z 
ustanavljanjem zavodov za pravno pomoč. Pri skupščinah deluje sedaj 27 služb 
pravne pomoči, od teh jih deluje 22 kot organizacijske enote občinske uprave, 
5 pa jih je organiziranih kot zavod, ki je neodvisen od upravnih organov. Tu 
sodelujejo pravniki le honorarno, njihovo glavno delovno področje pa je v ob- 
činski upravi. V enem primeru je honorarno zaposlen v takšni pisarni tudi 
odvetnik. 

Kot zavodi za pravno pomoč deluje trenutno 8 odvetniških pisarn, ki vklju- 
čujejo 21 odvetnikov. Ta oblika službe pravne pomoči se je v obstoječem stanju 
še najbolj približala zahtevam potreb, težava pa je predvsem v dejstvu, da 
nimajo pravega mesta v veljavni zakonski ureditvi pdvetništva in ji gredo 
večkrat očitki, da so nekakšne pollegalne tvorbe. Razumljivo je, da neurejen 
pravni status takih zavodov onemogoča nadaljnji razvoj teh oblik služb pravne 
pomoči. Ustanovitelji obstoječih zavodov so občinske skupščine, sicer pa posluje 
zavod neodvisno in finančno samostojno. Zavodi dajejo, pogodbeno z občinsko 
skupščino za pavšal, brezplačno pravno pomoč občanom, ki jih tudi zastopajo 
pri sodiščih, posebno tiste občane, ki ne zmorejo odvetniških uslug in to pred- 
vsem za tista pravna področja, ki smo jih že omenili in ki so za zasebnega 
odvetnika deficitarna. 

Nedvomno je, da so vse te oblike službe pravne pomoči, ki jih danes naha- 
jamo, trenutno koristne in predstavljajo zametek takšne bodoče organizacije 
službe pravne pomoči, ki bo sposobna dati občanu ustrezno pravno pomoč. 
Zaradi tega je odbor mnenja, da bi bilo treba podpreti vse že obstoječe službe 
pravne pomoči, tako v družbeni kot tudi v zasebni obliki in jim omogočiti delo- 
vanje in nadaljnji razvoj. 

V zvezi z iskanjem novih, učinkovitejših oblik služb pravne pomoči se po- 
raja vprašanje ali odvetniška pisarna v klasičnem smislu še lahko zadosti vsem 
zahtevam po pravni pomoči, ki se pred njo postavljajo. Sedanja analiza dejan- 
skega stanja na terenu je jasno pokazala, da zasebni odvetnik, v okviru 'Svoje 
zasebne odvetniške pisarne, ne more biti kos vsem nalogam, ki jih od njega 
zahteva dimanični družbeni razvoj, ki ima tudi svoj normativni odraz. Prav to 
dejstvo uveljavlja zahtevo po specializaciji služb pravne pomoči, kajti nemogoče 
si je zamisliti, da bi mogel posameznik uspešno in kakovostno obvladati vsa 
mnogotera in široka pravna področja. Po mnenju odbora pa je mogoče uveljaviti 
tako obliko pravne pomoči, ki bo občanu nudila kvalitetno strokovno pomoč 
na vseh področjih udejstvovanja predvsem v družbeni obliki služb pravne 
pomoči, katere že po sedanjih izkušnjah kažejo najboljšo rešitev za občana. 
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Gre za obliko, ki se v praksi obnese in jo občani slej ko prej smatrajo za ne- 
kakšno javno službo. Seveda pa občine, ki nimajo finančnih in kadrovskih mož- 
nosti, takšnega zavoda ne morejo ustanoviti in je zato treba podpreti misel 
in željo nekaterih občin, da bi razvile dejavnost služb pravne pomoči tudi na 
območje druge občine. 

Navedene ugotovitve odbora pa po drugi strani tudi ne nakazujejo načine 
in smeri, po katerih bo treba pristopiti k ureditvi perečih problemov na tem 
področju. Zaradi tega je odbor mnenja, da je treba službo pravne pomoči razviti 
in utrditi v skladu s potrebami občanov za zagotovitev njihovih ustavno zajam- 
čenih svoboščin in pravic. Enako pa je treba zadostiti tudi potrebo po pravni 
pomoči delovnih in drugih organizacij. V tem namenu bi bilo potrebno posvetiti 
več skrbi družbe za razvoj odvetništva, ki naj bo kot javna družbena služba 
organizirano v odvetniški pisarni kot delovni organizaciji ali v odvetniški 
pisarni kot delovni skupnosti ali pa v zasebnih odvetniških pisarnah. Posebno 
tam, kjer ne bo pogojev za ustanavljanje večjih odvetnišhih pisarn, bo indi- 
vidualni odvetnik še vedno glavni nosilec službe pravne pomoči. Osnovni nosilec 
sistema pravne pomoči mora biti po mnenju odbora odvetništvo, ki mora biti 
neodvisno in samostojno. Poleg tega pa je treba poudariti, da bo nujno potrebno 
doseči ustrezno specializacijo v večjih odvetniških organizacijah, da bodo mogle 
dajati res vsestransko in popolno pravno pomoč. 

Za razvijanje vseh teh oblik pravne pomoči pa morajo biti odgovorne 
družbeno-politične skupnosti, ki morajo zagotoviti potrebne materialne in ka- 
drovske pogoje, posebno s tem, da omogočijo službi pravne pomoči ustrezne 
prostore in sredstva, potrebna za začetek poslovanja, za poznejše nemoteno delo- 
vanje in za zagotovitev potrebnih strokovnjakov pa le-ta štipendirati. 

Poleg tega pa je naloga organov širših družbeno-političnih skupnosti, da 
se z ustreznimi spremembami predpisov ter instrumentov glede družbenih 
dajatev in socialnega zavarovanja odstranijo ovire za delovanje služb pravne 
pomoči ter da se odvetnikom v teh službah zagotove enake pravice in dolžnosti 
kot jih imajo delovni ljudje v drugih delovnih organizacijah. 

Ker pa spada urejanje tega pravnega področja v pristojnost zvezne zakono- 
daje, je treba po mnenju odbora z navedenimi ugotovitvami in nakazano rešit- 
vijo seznaniti tudi pristojne zvezne organe, tako da bo zvezni zakon upošteval 
različne razmere in pogoje v posameznih republikah in da bo uredil le osnove 
enotnega sistema pravne pomoči, medtem ko naj se urejanje konkretnih organi- 
zacijskih oblik prepusti posameznim republikam. 

St.: 04-1/64 
Ljubljana, 19. marca 1964 Predsednik: 

Maks Klanšek 1. r. 

PREDLOG PRIPOROČIL 

o nadaljnjem razvoju telesne kulture v SR Sloveniji 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na podlagi 153. člena 
ustave SR Slovenije na seji, dne 13. 3. 1964 obravnaval poročilo o stanju in 
problemih telesne kulture v SR Sloveniji. 

Prosvetno-kulturni zbor poudarja nujnost tistih izhodišč, odnosov in poli- 
tike v vrednotenju telesne kulture pri nas, ki izhajajo iz dejstva, da je telesna 
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kultura sestavni del celotnega družbenega razvoja in splošna potreba sodobnega 
človeka, predvsem mladine. Njen namen in naloga je bogatiti človekovo oseb- 
nost, njegovo življenje in delo. Telesna kultura prispeva k zdravju, skladni rasti 
in telesni krepitvi ljudi ter je pogoj za delovno sposobnost in večjo delovno 
storilnost. Oblikuje pa tudi pozitiven odnos do življenja in moralne vrednote 
članov socialistične družbe. 

Na podlagi poročila in razprave zbor ugotavlja, da kljub doseženim uspe- 
hom telesna kultura še vedno zaostaja, tako za razvojem na drugih družbenih 
področjih, kakor tudi za možnostmi in potrebami družbenega razvoja v celoti. 

Vzroki za tako zaostajanje so predvsem v preozkem in nesodobnem razu- 
mevanju in vrednotenju telesne kulture, ki ga do te dejavnosti, do njene vloge 
in potreb kažejo še vedno mnogi organi družbeno-političnih skupnosti in delov- 
nih organizacij, pa tudi družbene organizacije. Tak odnos pa se kaže še posebej 
v tem: 

— da se materialna, finančna in kadrovska vprašanja na tem področju 
rešujejo manj uspešno kot to že omogočajo objektivni pogoji, zlasti pa kot ter- 
jajo dejanske potrebe; 

— da se ta dejavnost nezadostno povezuje z drugimi družbenimi področji, 
kot so: vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, turizem, urbanizem in gospodarske 
dejavnosti ter da med njimi ni potrebne koordinacije v občinah, okrajih in 
republiki; 

— da se telesno-vzgojna dejavnost na vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
pretežno še vedno šteje kot učni predmet, ne pa kot učno-vzgojno področje, 
za katero so dolžni skrbeti vsi organi upravljanja v teh ustanovah ter ustrezne 
strokovne službe; 

— da je dejavnost telesno-vzgojnih organizacij še vedno preveč usmerjena 
na razna tekmovanja ter na dvig vrhunskih športnikov in da te organizacije 
skrbe za rešitev množične telesne kulture ter za povezovanje z vzgojno-izobra- 
ževalnimi ustanovami, drugimi delovnimi organizacijami in družbenimi orga- 
nizacijami; 

— da ni zadovoljivega sistema za skladen in načrten razvoj telesne kulture 
in zlasti vrhunskega športa; 

— da je znanstveno-raziskovalno delo na področju telesne kulture neza- 
dostno razvito. 

Da bi pospešili nadaljnji razvoj telesne kulture, tako glede množičnosti 
kot tudi glede kvalitete, predvsem pa, da bi zagotovili njeno sodobno vredno- 
tenje, Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na podlagi 4. odstavka 
52. člena začasnega poslovnika Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR 
Slovenije 

priporoča 

I. 

Občinske skupščine naj izdelajo konkretni program razvoja telesne kulture 
v občini. V tem programu, ki naj se vključuje v 7-letni plan družbenega razvoja 
občine, je potrebno zagotoviti načrtno in koordinirano delo vseh činiteljev, ki 
skrbe za telesni in zdravstveni razvoj mladine in rekreacijo delovnega človeka. 

Za uresničenje teh programov je potrebno zagotoviti ustrezne materialne 
pogoje in stalna finančna sredstva, tako za osnovno dejavnost, kakor za gradnjo 
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in vzdrževanje objektov ter njihovo opremo in za izobraževanje strokovnih 
kadrov. 

Za uspešno in bolj smotrno izvajanje programov in nalog na področju 
telesne kulture bo potrebno utrjevati in nadalje razvijati vlogo svetov občin- 
skih skupščin, odgovornih za področje telesne kulture. 

II. 

Vzgojno-izobraževalne ustanove naj postanejo temeljna torišča množičnega 
razvoja telesne kulture. 

V vzgojno-izobraževalnih ustanovah mora postati telesna kultura neogiben 
del učno-vzgojnega procesa, za kar so dolžni skrbeti vsi organi upravljanja teh 
ustanov, zlasti učiteljski zbori. Za izpolnjevanje te naloge je treba vzgojno- 
izobraževalnim ustanovam zagotoviti potrebne kadre in ustrezne materialne 
pogoje. Hkrati je treba doseči, da se nove šolske zgradbe ne bodo zidale brez 
telesno-kulturnih objektov in naprav; vzgojno-izobraževalnim ustanovam, ki 
teh objektov in naprav še nimajo, pa omogočiti, da jih čimprej dograde. 

Ustanove za vzgojo pedagoškega kadra, zlasti Univerza, naj pospešijo pri- 
zadevanja pri uvajanju telesne vzgoje v redni program svojega dela. Pri tem 
naj posebno pozornost posvetijo oblikovanju pravilnega odnosa bodočih peda- 
gogov do tega vzgojnega področja. 

III. 

Ze med šolanjem, zlasti pa po končanem šolanju naj se aktivno udejstvo- 
vanje mladine na področju telesne kulture nadaljuje in osredotoči v telesno- 
kulturnih organizacijah in v delovnih organizacijah, s čimer bo zagotovljen 
stalni in organski razvoj množične telesne kulture. 

Delovne organizacije naj prouče stanje telesno-vzgojne dejavnosti med člani 
delovnih skupnosti in njihove potrebe, predvsem z vidika skrbi za rekreacijo 
in aktiven odmor ter bogatejšega izkoriščanja prostega časa delovnega človeka; 
v ta namen naj zagotove ustrezne materialne in kadrovske pogoje. 

Množičnost telesne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, društvih 
in delovnih organizacijah naj bo pogoj za načrten razvoj vrhunskega športa; 
usmerja naj se v skladu z določenim sistemom in programom, v katerem je 
treba dajati prednost tistim panogam, ki so najbolj množične, ki imajo posebno 
biološko in vzgojno vrednost in najboljše pogoje za razvoj v Sloveniji, ne glede 
na že dosežene uspehe v jugoslovanskem in svetovnem merilu. 

IV. 

Glede na občutno pomanjkanje učnega, vaditeljskega in trenerskega kadra 
naj ustanove, ki vzgajajo ta kader, zlasti pa Visoka šola za telesno kulturo, raz- 
širijo svojo dejavnost, povečajo vpis rednih in izrednih slušateljev ter z orga- 
nizacijo tečajev in seminarjev skrbe za strokovno izpopolnjevanje profesional- 
nega in amaterskega kadra. Zavodi za prosvetno-pedagoško službo pa naj skrbe 
za strokovno izpopolnjevanje obstoječega kadra na vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah. 
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Ustanove za vzgojo strokovnega kadra naj skrbe za to, da se slušatelji ne 
bodo usposobili samo za delo v ozko strokovni dejavnosti, marveč da bodo tudi 
razgledani družbeni delavci in vzgojitelji, ki naj širijo sodobno gledanje na 
vlogo telesne kulture in postanejo njeni pobudniki in organizatorji. 

V. 

Da bi se dejavnost na področju telesne kulture v bodoče razvijala na znan- 
stvenih dognanjih, je potrebno posvetiti vso skrb načrtnemu razvoju znanstveno- 
raziskovalnega dela na tem področju in doseči uporabo teh rezultatov v praksi. 
Pristojni republiški organi naj prouče možnosti za ustanovitev ustrezne insti- 
tucije. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Začasni odbor za telesno kulturo 

POROČILO 

k »Poročilu o stanju in problemih telesne kulture v SR Sloveniji«* 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za telesno kulturo je na sejah 
dne 25. 2. in 3. 3. 1964 obravnaval poročilo o stanju in problemih telesne kulture 
v SR Sloveniji, ki ga je pripravila komisija SR Slovenije za telesno kulturo. 

Člani odbora so se v načelu strinjali z gradivom, obširna razprava pa je 
nekatere probleme še dodatno osvetlila in izoblikovala naslednja stališča: 

V uvodnem delu poročila je pojmovanje funkcije telesne kulture v naši 
družbi pravilno prikazano. Prav tako se je odbor strinjal s tem, da je v nadrob- 
nem obravnavanju posameznih področij postavljena šolska telesna vzgoja na 
prvo mesto. Pri obravnavanju tega področja telesne kulture pa je bila ugotov- 
ljena pomanjkljiva povezava med organi za telesno kulturo, šolskimi organi in 
zdravstveno službo na vseh nivojih, od občinskega do republiškega. Hkrati s tem 
je bila ugotovljena tudi odsotnost sistematičnega spremljanja fizičnega razvoja 
in zdravstvenega stanja šolske mladine ter sistematične dokumentacijske službe. 

S tem v zvezi je odbor ugotovil tudi pomanjkljivosti v zvezi z učnimi načrti, 
po katerih se izvaja telesna kultura v šolah; ti očitno niso prilagojeni konkret- 
nim razmeram, v katerih delajo posamezne šole in stanju fizičnega razvoja mla- 
dine. Podatki poročila o 47% šol, ki naj bi v celoti obdelali učni načrt, so ne- 
prepričljivi. Učne načrte bi bilo potrebno temeljito študijsko analizirati ter 
izdelati minimalne učne načrte, prilagojene posebnostim posameznih vrst šol. 
Kvaliteta dela na mnogih šolah, ki sicer imajo najosnovnejše pogoje, v gradivu 
ni dovolj kritično prikazana. 

Ugotovljeno je bilo, da je v pogledu izboljševanja kvalitete pouka telesne 
vzgoje na šolah dejavnost prosvetno-pedagoške službe prešibka ter da sta v vsej 

* Gradivo za razpravo: »Poročilo o stanju in problemih telesne kulture v 
SR Sloveniji« (66-1/64). 
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republiki samo dva stalno nameščena pedagoška svetovalca. Prav tako bi bilo 
potrebno kadrovsko okrepiti republiški zavod za napredek šolstva ter njegovo 
delo na eksperimentalnih šolah. Ugotovljeno je bilo tudi, da na republiškem 
zavodu za strokovno izobraževanje sploh ni svetovalca za področje telesne vzgoje. 

S tem v zvezi je odbor ugotovil izredno kritično stanje v pogledu strokov- 
nih kadrov, ki vodijo šolsko telesno vzgojo. Pri tem je treba zlasti poudariti 
majhno število visoko kvalificiranih profesorjev telesne vzgoje. Njihovo skupno 
število v naši republiki ne presega 80; od teh pa vsi niso zaposleni v šolstvu. 
Med ostalimi kadri je dobršen del starejših, ki jim je bila kvalifikacija priznana 
na osnovi službenih let. Največji del strokovnih kadrov v šolstvu predstavljajo 
strokovni učitelji; to pa je profil, ki predmetnemu pouku na reformirani osnov- 
ni šoli ne ustreza. 

V razpravi je bilo načeto tudi vprašanje, ki je bilo do sedaj premalo obrav- 
navano, to je kvaliteta izvajanja telesne vzgoje v nižjih razredih osnovne šole. 
Ugotovljeno je bilo namreč, da prihaja na učiteljišče pretežno kader iz pode- 
želskih osnovnih šol, na katerih v pretežnem delu ni bil deležen kvalitetne 
telesne vzgoje. Te pomanjkljivosti ni možno nadoknaditi tako v pogledu for- 
miranja odnosa do telesne kulture kakor tudi v pogledu osebnega fizičnega 
razvoja bodočih učiteljev. 

V gradivu obravnavano ustvarjanje pogojev za prehod na opisno ocenje- 
vanje, na merjenje telesnega razvoja in zmogljivosti mladine ter na terapevtsko 
vzgojo za šolsko mladino s telesnimi okvarami, je po mnenju odbora prikazano 
preveč optimistično. Ugotovljena je bila potreba, da se uvede sistem intenziv- 
nega strokovnega izpopolnjevanja vseh kadrov, ki vodijo telesno vzgojo v šolah, 
kar naj bi omogočilo preorientacijo na sodobnejše metode izvajanja telesne 
vzgoje v šolah. 

Razlog za nepravilno vrednotenje telesne kulture na sploh in zlasti v šolah 
s strani pedagoškega kadra je iskati v neinformiranosti in v neosveščenosti tega 
kadra. Postopno uvajanje telesne vzgoje na Univerzo predstavlja v tem pogledu 
bistven premik. Potrebno bi bilo, da se zlasti na fakultetah, ki pripravljajo 
pedagoški kader, zagotovi sodobnejše poglede na telesno kulturo s posebnim 
informativnim kurzom. 

Pri obravnavanju stanja telesne kulture v družbenih organizacijah smatra 
odbor, da je treba posebno poudariti porazno nizek odstotek članstva v starosti 
do 10 in do 14 let. To dokazuje, da organizacije ne zajemajo ravno tistih starost- 
nih kategorij, za katere je redna telesna vzgoja najbolj potrebna. Škode, ki jo 
zaradi pomanjkanja sistematične vadbe utrpi organizem v teh letih, kasneje 
ni mogoče več nadoknaditi. Čeprav so te kategorije deležne telesne vzgoje tudi 
v šoli, le-te ne moremo smatrati za zadovoljivo, zlasti v pogledu kvantitete. V 
tem starostnem obdobju je optimalna vsakodnevna vadba. Število amaterskih 
delavcev, ki so usposobljeni za delo z mlajšimi starostnimi kategorijami, je 
nezadovoljivo; še posebno majhno pa je število vaditeljskega kadra za delo s 
predšolsko mladino. 

Odbor sodi, da je potrebno poudariti družbeno vrednost delovanja organi- 
zacij za telesno kulturo, ki se vse preveč tretira kot ožja društvena dejavnost 
grup ali posameznikov. 

Ugotovljena je bila tudi premajhna angažiranost organizacij Zveze mladine 
na tem področju, čeprav bi morala biti telesna kultura ena od vidnih torišč 
udejstvovanja mladinske organizacije. 



Priloge 317 

Podčrtati je potrebno slabo materialno stanje organizacij. Maloštevilni ama- 
terski delavci se ukvarjajo predvsem z materialnimi problemi, da zagotove 
eksistenco društvenih klubov. To je eden od razlogov, da strokovno in vzgojno 
delo vedno bolj zaostaja, kar ima za posledico številne deviacije in deformacije 
v pogledu moralnega oblikovanja športnikov. 

V zvezi s problematiko telesne kulture in rekreacije v delovnih organiza- 
cijah sta bila v razpravi podčrtana dva problema. Gre za pomanjkanje ustreznih 
kadrov, ki so se za to področje šele začeli oblikovati in katerih profili so delno 
še nerazčiščeni. Veliko oviro za hitrejši razvoj telesne kulturne dejavnosti v 
delovnih kolektivih pa predstavlja odnos do te dejavnosti pri vodstvih, ki se še 
vse premalo zavedajo pomembnosti telesne kulture tako za humanizacijo delov- 
nega procesa kot za večjo produktivnost. 

Na področju vrhunskega športa je odbor mnenja, da gradivo premalo po- 
udarja pomanjkanje načrtnosti in sistematičnosti na tem torišču. Podčrtati je 
potrebno mnoge nepravilnosti, ki v vrhunskem športu najbolj izstopajo, npr. 
neracionalno trošenje sredstev. Postavlja se vprašanje, ali je vlaganje družbenih 
sredstev v posamezne panoge dovolj smotrno. Sedanji način financiranja do- 
pušča, da se znatna sredstva uporabljajo bolj po interesih posameznikov in 
ožjih skupin kot pa v skladu s širšimi interesi razvoja tekmovalnega športa v 
službi splošnega napredka telesne kulture. Nizka raven strokovnega dela in 
pomanjkanje smotrnosti in organiziranosti sta na tem torišču telesne kulturne 
dejavnosti še posebno očitna. Razlike med pogoji dela v raznih panogah niso 
v skladu z dejansko družbeno vrednostjo teh panog. Posebno vprašanje pred- 
stavlja na tem področju problem smotrnega stimuliranja razvoja vrhunskega 
športa. Na odboru je prišlo do izraza mnenje, da je v tem pogledu potrebna 
večja javnost obravnavanja tega vprašanja in je ustrezne rešitve najti z od- 
prtim obravnavanjem tega problema. 

V pogledu obravnavanja problematike strokovnih kadrov je bil na eni stra- 
ni osvetljen problem velikega deficita tako profesionalnih kot amaterskih ka- 
drov, ki je iz gradiva razviden. Na drugi strani pa je bil poudarjen tudi problem 
kvalitete in ustreznosti profilov. Še do nedavnega se je izobraževal za potrebo 
vseh področij enoten, univerzalen profil profesionalnih kadrov. Z uvedbo re- 
forme visokošolskega študija Visoke šole za telesno kulturo se šele v zadnjem 
času v toku študija profili za posamezna ožja področja diferencirajo. Ugotov- 
ljeno je bilo, da kljub velikim potrebam po kadrih vseh profilov kapacitete 
Visoke šole za telesno kulturo niso v celoti izkoriščene. 

Poudarjena je bila potreba, da se na nivoju občin pristopi k organiziranemu 
kadrovanju za študij telesne kulture ter da se pri tem posveti potrebno pozor- 
nost moralno-političnim kvalitetam kandidatov. Prav tako je potrebno za ta 
študij izvajati bolj načrtno politiko štipendiranja. 

Razprava je poudarila veliko nujnost po hitrejšem pospeševanju razvoja 
znanstveno-raziskovalnega dela. Ustrezni republiški organi naj omogočijo, da 
se številčno poveča kader na Visoki šoli za telesno kulturo, ki je sedaj preobre- 
menjen s pedagoškim delom. Prav tako je potrebno podpirati prizadevanja za 
uvedbo študija na 3. stopnji. 

Glede reševanja finančno-materialne problematike razvoja telesne kulture 
je odbor zavzel stališče, da je to na eni strani vprašanje odnosov družbenih 
činiteljev ob telesni kulturi nasploh. Na drugi strani pa je potrebno ustvariti 
takšen sistem financiranja, ki bi razbremenil osnovne organizacije pretirane 
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skrbi za zbiranje materialnih sredstev. Odbor ni zavzel dokončnega stališča do 
načina formiranja skladov za telesno vzgojo na nivoju občin in republike, ven- 
dar je bila nujnost takšnih skladov poudarjena. Ta problem bi bilo potrebno 
še proučiti in upoštevati možnosti uporabe sredstev, ki so namenjena zdrav- 
stveni preventivi. 

Ugotovljeno je bilo, da z velikimi investicijami zgrajeni objekti marsikje 
propadajo zaradi nepravilnega odnosa občinskih in drugih činiteljev do tega 
problema. 

V pogledu mreže institucij in organizacijskih oblik za vodenje celotne te- 
lesne kulturne dejavnosti je bilo postavljeno vprašanje, ali sedanji sistem za- 
došča. Odbor sodi, da je potrebno v vseh občinah formirati samostojne svete za 
telesno kulturo, ki naj koordinirajo celotno tozadevno dejavnost v komuni in 
obravnavajo telesno kulturo z najširših družbenih vidikov. Naglašena je bila 
tudi potreba po angažiranju profesionalnih strokovnih delavcev. 

Odbor je z odobravanjem sprejel na znanje ukrepe Izvršnega sveta o spre- 
membi statusa komisije SR Slovenije za telesno kulturo, ki naj bi imela pred- 
vsem vlogo koordinacije na nivoju republike. Ugotovljeno je bilo namreč po- 
manjkanje koordinacije med prizadevanji za napredek telesne kulture na pod- 
ročju šolstva, družbenih organizacij, zdravstva in delovnih organizacij. 

Odbor je končno ugotovil, da nekateri problemi v gradivu niso zajeti; sem 
spada problematika telesne kulture fizično prizadetih in invalidov, ki je vedno 
bolj pereča ter problematika zdravstvene službe za potrebe telesne kulture in 
s tem v zvezi izobraževanja specializiranih profilov medicinskega kadra. Odbor 
je bil mnenja, da bi bilo potrebno s temi problemi seznaniti tudi Socialno- 
zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije. 

V gradivu tudi ni omenjeno stanje na področju strokovnih publikacij za 
potrebe telesne kulture, ki v nobenem pogledu ni zadovoljivo. Potrebno bi bilo 
omeniti tudi odprta vprašanja, ki obstojajo v pogledu dnevnega tiska in pro- 
pagande telesne kulture ter obveščanja javnosti. Člani odbora so bili mnenja, 
da bi bilo potrebno vprašanje usmerjanja miselnosti in preusmeritve vredno- 
tenja telesne kulture v večji meri reševati ravno po tej poti. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Jožeta Šturma. 

Št.: 66-1/64 
Ljubljana, 3. marca 1964 Predsednik: 

Jože S t u r m 1. r. 

PREDLOG STALIŠČ 

Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SK Slovenije o prosvetno-pedagoški 
službi v SR Sloveniji 

— Prosvetno-pedagoška služba naj se še v naprej in pospešeno razvija kot 
strokovna služba, ki nudi učnemu kadru potrebno strokovno pomoč; njena vloga 
je širša in zahtevnejša kot je bila vloga klasične šolske inšpekcije, ki je imela 
izrazit administrativno-kontrolni značaj. 

— Čeprav se vloga zavodov za prosvetno-pedagoško službo po svoji vse- 
bini še ni dovolj razvila, se vendar v zadnjih letih krepi v primerjavi s stanjem 
pred sprejemom zakona o prosvetno-pedagoški službi. Zato je treba nadaljevati 
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z odstranjevanjem ostankov stare inšpekcijske miselnosti, ki se ponekod še 
kažejo v delu zavodov. 

— Nerazvitost stare inšpekcijske službe na področju šol II. stopnje se 
odraža tudi pri sedanji nezadostni usmerjenosti prosvetno-pedagoške službe k 
šolam II. stopnje. Zato naj zavodi povečajo skrb za šolstvo II. stopnje, zlasti za 
področje strokovnega izobraževanja, in tudi za izobraževalno delo med odra- 
slimi, tako na šolah kot na drugih ustanovah za izobraževanje. 

■—■ Pomanjkanje strokovnih analiz in meril za določene naloge, ki naj bi 
jih opravljali zavodi za prosvetno-pedagoško službo, je doslej otežkočalo smotr- 
no graditev in razvoj prosvetno-pedagoške službe. Zato bo treba izdelati podrob- 
nejše analize o osnovnih nalogah zavodov, ugotoviti, kakšni kadri so potrebni 
zavodom in kakšne medsebojne povezave med zavodi naj obstajajo, da bi pro- 
svetno-pedagoška služba primerno funkcionirala. Takšne analize bodo lahko 
trdna osnova za nadaljnji razvoj prosvetno-pedagoške službe, tako s pedagoških 
kot tudi z ekonomskih vidikov. 

— V statutih zavodov za prosvetno-pedagoško službo bo treba jasno opre- 
deliti naloge zavodov, njihov odnos do šol in sodelovanje med zavodi; zlasti 
bo treba določiti ustrezne pogoje za kadre v zavodih, demokratičnost pri spre- 
jemanju kadrov in s tem v zvezi tudi proučiti primernost reelekcije za vse 
strokovne kadre v zavodih. 

— Pri delu zavodov je treba več načrtnosti, zgraditi ustrezno delovno me- 
todologijo in zagotoviti enotnost evidence, statistike in dokumentacije, s čimer 
bo omogočena potrebna povezava med zavodi, od občin do republike. 

— Za uspešno delo prosvetno-pedagoške službe bo treba bolj razviti raz- 
iskovalno delo, pri katerem morajo sodelovati vsi zavodi. Pri kratkoročnih raz- 
iskovalnih nalogah naj bo težišče tega dela na republiških zavodih (Zavod za 
napredek šolstva SR Slovenije in, Zavod SR Slovenije za strokovno izobraže- 
vanje), raziskovalno delo, ki ima dolgoročnejši značaj, pa naj bo osredotočeno 
na posebni znanstveni ustanovi — pedagoškem inštitutu, katerega ustanovitev 
bi bilo treba takoj proučiti. 

— Kot osnovo za raziskovalno in znanstveno delo je poudariti pomembnost 
eksperimentalnega dela, zlasti še, ker se opaža njegov zastoj in celo padec. Pri- 
stojni republiški organi naj se čimprej dogovore z občinami o organizaciji eks- 
perimentalnih šol oziroma oddelkov ter o financiranju te dejavnosti. 

— Glede na velike potrebe po stalnem izpopolnjevanju učnega kadra naj 
zavodi, ob medsebojnem sodelovanju in pomoči šol, ki izobražujejo učni kader 
(pedagoške akademije in Univerza)-, širše organizirajo razne oblike izpopol- 
nj evanja. 

— Skladi za šolstvo, tako občinski kot republiški, naj ustrezno podprejo 
krepitev prosvetno-pedagoške službe in ji zagotovijo večja sredstva, da bi le-ta 
lahko izpolnjevala svoje naloge. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k »Poročilu o prosvetno-pedagoški službi v SR Sloveniji«* 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na sejah, dne 26. februarja in 4. marca 1964 obravnaval poročilo 
o prosvetno-pedagoški službi v SR Sloveniji, ki ga je pripravil Republiški se- 
kretariat za šolstvo. Da bi dobil popolnejšo predstavo o prosvetno-pedagoški 
službi v SR Sloveniji, je odbor zaprosil za dopolnitev poročila z informacijo 
o šolski inšpekciji pred uvedbo prosvetno-pedagoške službe in o prosvetno- 
pedagoški službi v zavodu za napredek šolstva SR Slovenije in v zavodu SR Slo- 
venije za strokovno izobraževanje. 

Po razpravi, ki so se je udeležili poleg članov odbora še nekateri poslanci 
Prosvetno-kulturnega zbora in predstavniki Republiškega sekretariata za šol- 
stvo, obeh zavodov in zveze pedagoških društev, je odbor sprejel poročilo, nje- 
gove ugotovitve in predloge, hkrati s tem pa oblikoval naslednja mnenja, ozi- 
roma ugotovitve: 

Zakon o prosvetno-pedagoški službi, sprejet leta 1961, je odpravil šolsko 
inšpekcijsko službo s pretežno administrativno kontrolno funkcijo ter določil 
novo organizacijo in vsebino pedagoške strokovne službe na področju šolstva. 

Njena osnovna naloga naj bi bila v tem, da spremlja in proučuje razvoj 
in napredek vzgoje in izobraževanja, nudi strokovno pomoč učiteljem pri pouku, 
opravlja pedagoški nadzor nad delom šole ter organizira strokovno izpopolnje- 
vanje učnega osebja. 

Po uveljavitvi zakona o prosvetno-pedagoški službi so občinski ljudski od- 
bori ustanavljali zavode, premalo pa so pri tem upoštevali določila zakona, ki 
govore o vsebini, funkciji in nalogah zavodov na področju vzgoje in izobraževa- 
nja. Po uveljavitvi zakona je bilo v Sloveniji kar 22 zavodov, danes pa jih 
deluje še 17. 

Dveletna praksa je pokazala pomanjkljivosti glede vsebine in metod pro- 
svetno-pedagoškega dela na zavodih. V občinah, ki so ustanovile zavod, ime- 
novale direktorja in enega pedagoškega svetovalca, se je delo takih zavodov 
omejilo predvsem na nadzor šolskega dela učiteljev ter na izvajanje predpisov. 
Zaradi majhnega števila prosvetnih delavcev v tako majhnih zavodih študijska 
obravnava šolske problematike ni mogla biti uspešna. 

Kadrovska zasedba zavodov je vse prej kot zadovoljiva. V zavodih manj- 
kajo prosvetni svetovalci za osnovne šole, za šole 2. stopnje splošno izobraževal- 
nega tipa, še posebej pa za strokovne šole, varstveno-vzgojne ustanove in po- 
sebne šole. Doslej so zavodi reševali kadrovski deficit tako, da so vključevali 
v instrukcijsko pedagoško delo zunanje sodelavce kot honorarne pedagoške sve- 
tovalce. Praksa večine zavodov je pokazala, da honorarni pedagoški svetovalci 

* Gradivo za razpravo: »Poročilo o prosvetno-pedagoški službi v SR Sloveniji« 
(61-5/64). 
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za splošno izobraževalne šole ne morejo uspešno opravljati svojih nalog, ker so 
pač vezani na ustanovo, kjer so stalno zaposleni. Zavodi za prosvetno-pedagoško 
službo doslej tudi niso posvečali dovolj pozornosti pravilni izbiri prosvetnih 
delavcev. 

Posebno pereč problem je prosvetno-pedagoška služba na področju stro- 
kovnega izobraževanja. V sistemu strokovnega izobraževanja ne gre samo za 
razne vrste strokovno izobraževalnih ustanov, marveč tudi za različne organi- 
zacijske oblike vzgojno-izobraževalnega dela ter za raznolika pedagoško-didak- 
tična vprašanja, ki jih ni mogoče spremljati, proučevati in reševati brez ustrezne 
prosvetno-pedagoške službe. Ker na področju strokovnega izobraževanja 42 % 
učnega osebja nima ustrezne pedagoške izobrazbe, bi ta učni kader še tem bolj 
moral dobivati sistematično strokovno pomoč od prosvetno-pedagoške službe. 
V vseh zavodih pa je le 5 stalnih pedagoških svetovalcev za področje strokov- 
nega izobraževanja. 

Za dosego ustrezne ravni proučevanja posameznih strokovnih predmetov 
bi bilo treba urediti prosvetno-pedagoško službo tako, da bi lahko pomagala 
šolam tudi pri iskanju najbolj ustreznega načina poučevanja teh predmetov. 
Ker pa je celotno strokovno šolstvo pred reorganizacijo, odbor ni podrobneje 
razpravljal o prosvetno-pedagoški službi strokovnega izobraževanja. 

Odbor je podprl pobude za to, da bi se omrežje zavodov za prosvetno-peda- 
goško službo bolj smotrno organiziralo, posamezni zavodi- pa okrepili. Hkrati 
s tem pa se je odbor zavzel tudi za izdelavo ustreznih strokovnih meril, na 
podlagi katerih bi zavodi najbolj ustrezno in najbolj funkcionalno delovali. 
S tem bi imele občine trdnejšo podlago za razvoj teh zavodov in njihovo zdru- 
ževanje v močnejše in popolnejše zavode. Zato bi bilo treba zagotoviti večjo 
medsebojno povezanost vseh zavodov za prosvetno-pedagoško službo in pod- 
pirati sporazumevanje za porazdelitev določenih nalog med posameznimi zavodi. 

Odbor je smatral za potrebno opozoriti še na potrebo po ustanovitvi znan- 
stvene institucije, ki bi opravljala raziskovalno delo na področju pedagogike. 
Za ustanovitev pedagoškega inštituta, bodisi v okviru fakultete, bodisi samo- 
stojen, naj bi priprave čimprej stekle. 

Za svojega poročevalca je odbor imenoval podpredsednico odbora Trudo 
Zoher-Durjava. 

Št.: 61-5/64 
Ljubljana, 10. marca 1964 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 

PREDLOG STALIŠČ 

Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine Sit Slovenije o reformi izobraževanja 
učiteljev za osnovne šole 

— Potrebe po višji izobrazbi osnovnošolskega učitelja so tako pereče, da 
zahtevajo ustanovitev pedagoške akademije, ki naj bo enotna za razredni in 
predmetni pouk. 

— Načelno je vpis na pedagoško akademijo možen iz vseh srednjih šol. 
Zaradi specifičnosti razrednega pouka, ki so navedene v elaboratu, naj se do- 
sedanja učiteljišča postopoma ukinjajo, namesto njih pa naj se uvajajo gim- 
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nazije, ki bodo pedagoško usmerjene. Vpis iz gimnazije s pedagoško usmeritvijo 
je možen tudi na oddelek za predmetni pouk. Vpis iz drugih srednjih šol na 
oddelek za razredni pouk pa naj bi bil omogočen z različnimi pogoji, ki jih 
razpiše akademija. 

— Potrebno je usmerjati absolvente sedanjih učiteljišč na študij razred- 
nega pouka na tak način kot ga navaja peta točka predloga za izvedbo reforme. 
Vendar pa je potrebno skrajšati in prilagoditi učni načrt tako, da študij na aka- 
demiji za tiste študente, ki so končali petletno učiteljišče, traja dva semestra, 
in upošteva učiteljevo izobrazbo, ki si jo je pridobil na učiteljišču. 

— Zaradi velike potrebe po učiteljih predmetnega pouka naj poleg peda- 
goške akademije nudijo kader tudi ostale šole npr. I. stopnja univerze, vendar 
pa naj skušajo prilagoditi učne načrte profilu predmetnih učiteljev v reformi- 
rani osnovni šoli. 

— Vodstveni kader na pedagoških gimnazijah oziroma gimnazijah s peda- 
goško usmeritvijo naj bo tak, da bo zagotovil izpolnitev nalog, ki jih zahtevajo 
te šole. 

— Takoj je začeti s spreminjanjem učiteljišča v gimnazijo s pedagoško 
usmeritvijo, hkrati pa naj se prouči, ali ne bi bilo možno v letu 1964/65 pre- 
usmeriti tudi druge letnike učiteljišč v gimnazijo s pedagoško smerjo. 

— Pedagoške akademije naj prično s pospešenim dopolnjevanjem izobrazbe 
učiteljem, ki se želijo usposobiti za razredni pouk, hkrati pa omogočijo vsem ti- 
stim, ki že uspešno dalj časa predmetno poučujejo, tudi usposobitev za pred- 
metnega učitelja. 

— Temeljito je potrebno proučiti materialne pogoje, v katerih bosta delo- 
vali obe akademiji (prostor, oprema za moderni pouk itd.), in zagotoviti potrebna 
finančna sredstva. 

— Analizirati je potrebno materialno stanje dijakov gimnazij (zlasti gim- 
nazij s pedagoško smerjo) in študentov ter omogočiti primerne pogoje s štipen- 
diranjem, z oskrbo v domovih, kar je še posebnega pomena zaradi večjega pri- 
liva tega kadra na pedagoški akademiji. Štipendiranje je potrebno proučiti na 
osnovi dolgoročne kadrovske politike in začeti z njim že v srednjih šolah, da 
bi s tem zagotovili normalni priliv na pedagoško akademijo. Hkrati pa se je 
potrebno zavzemati za to, da se na široko omogoči študij zaposlenim učiteljem, 
tako z ustreznim štipendiranjem, kakor tudi z ustvarjanjem ustreznih pogojev 
v šolah. Politika delitve sredstev šolam, zlasti pa delitve dohodka znotraj šol, 
bi morala biti taka, da bi spodbujala učitelje k nadaljnjemu študiju. 

— Da bi se čim hitreje pristopilo k akciji, naj republiški sekretariat za 
šolstvo izdela podrobne predloge za ukrepe, ki naj omogočajo ustanovitev pe- 
dagoške akademije v Ljubljani in postopno spreminjanje učiteljišč v gimnazije 
s pedagoško usmeritvijo. 

— Uspešno delo pedagoških akademij je odvisno od kvalitete predavatelj- 
skega kadra, zaradi česar se pred fakultete, na katerih se zlasti usposabljajo 
kadri, postavljajo nove naloge, predvsem pa ostvaritev III. stopnje in obsežnejše 
znanstveno-raziskovalno delo. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za osnovno šolstvo 

POROČILO 
k »Reformi izobraževanja učiteljev za osnovne šole«* 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za osnovno šolstvo je na svoji 
seji dne 9. 3. 1964 razpravljal o izobraževanju učiteljskega kadra,za osnovne 
šole. Poleg članov odbora so seji prisostvovali še predstavniki Zveze pedagoških 
društev, Zavoda za napredek šolstva, Višje pedagoške šole, mariborske Peda- 
goške akademije in ljubljanskega Učiteljišča. 

Odbor se je strinjal, da reformirana osnovna šola terja višje usposoblje- 
nega učitelja, ki naj oblikuje učenca osnovne šole. Dejstvo je, da je učitelj,, 
zlasti učitelj nižjih razredov osnovne šole premalo izobražen v splošno izobra- 
ževalnih predmetih, saj je učiteljišče šola, ki nudi obenem s splošno izobrazbo 
tudi strokovno. Zaradi tega se nujno postavlja zahteva, da se učitelja usposab- 
lja šele potem, ko je dosegel stopnjo splošne izobraženosti, ki si jo pridobi na 
šolah II. stopnje. Na drugi strani pa je ugotovljeno, da tudi kader, ki prihaja 
iz Višje pedagoške šole, ni ustrezno izobražen za reformirano osnovno šolo, saj 
je bila Višja pedagoška šola ustanovljena z namenom izobraževati kader za 
bivše nižje gimnazije. 

Poleg dosedanjih učiteljišč in Višje pedagoške šole izobražujejo kader za 
predmetni pouk tudi druge šole npr. I. stopnja fakultete, Višja gospodinjska 
šola, Višja šola za telesno vzgojo, vendar število absolventov teh šol kaže, da na 
tak način ne moremo pričakovati rešitve izobraževanja učiteljstva za osnovne 
šole. Tudi I. stopnja fakultete namreč izobražuje kader predvsem strokovno, 
manj pa ga pripravlja za pedagoško-metodično obvladanje svojega predmeta. 

Vsa ta dejstva terjajo novo rešitev, ki naj bo v pedagoški akademiji, v ka- 
teri naj se izobražujejo tako učitelji razrednega kot predmetnega pouka. S tem 
bo omogočeno, da bodo imeli vsi učitelji enako predhodno izobrazbo, ki bi jo 
dosegli z absolviranjem šol II. stopnje. 

Enotna višja izobrazba bo omogočila enotno vrednotenje profila osnovno- 
šolskega kadra, saj se sedaj opaža, da je vrednotenje tega kadra zelo neenotno, 
med drugim tudi zaradi tega, ker poučuje na osnovni šoli kader z zelo raznoliko 
izobrazbo. 

Iz navedenih razlogov se je odbor strinjal z ustanovitvijo še ene pedagoške 
akademije v Ljubljani (ena deluje že v Mariboru in je dokazala upravičenost 
svojega obstoja). Pedagoška akademija naj bi bila razdeljena na tri oddelke, 
in sicer: na oddelek za izobraževanje učiteljev razredne smeri, na oddelek za 
izobraževanje učiteljev predmetne smeri in na oddelek za defektologe. 

Odbor je bil mnenja, da bi morala obstajati pri oddelku za defektologijo 
poleg navedenih smeri še smer, ki naj bi oblikovala kader za vzgojo vedensko 
motenih otrok, saj je le-teh številčno relativno največ. 

* Gradivo: Elaborat Republiškega sekretariata za šolstvo »Reforma izobraže- 
vanja učiteljev za osnovne šole« (61-6/64). 
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Odbor je precej razpravljal predvsem o tem, kako zagotoviti solidno iz- 
obrazbo učitelju, saj obstaja dvom, da bi mu akademija lahko dala vsa znanja 
npr. glasbeno, tehnično, likovno vzgojo v toku dveletnega študija. Zato se je 
odbor strinjal s predlogom, da je potrebno učitelje za razredni pouk usposab- 
ljati že prej, in sicer v gimnazijah, ki bi imele nekoliko spremenjen predmetnik. 
Odbor ni zavzemal stališča do predmetnika, ker smatra, da je potrebna o njem 
še podrobna strokovna razprava v ustreznih društvih in organizacijah, pač pa 
je bil mnenja, da morajo te gimnazije ustvarjati pogoje, da se dijak, bodoči 
učitelj razrednega pouka ustrezno izobrazi in usmeri v pedagoško akademijo 
na oddelek za razredno smer. Poleg tega naj gimnazije s pedagoško usmeritvijo 
organizirajo najrazličnejše aktivnosti in z mentorstvom nad posameznimi orga- 
nizacijami uvajajo bodočega učitelja razrednega pouka v vzdušje, ki bo vsaj 
do neke mere zagotavljal vpis v razredno smer pedagoške akademije. To pred- 
vsem zaradi tega, da se izognemo nevarnosti, da bo premajhen priliv iz drugih 
srednjih šol na oddelek za razredni pouk pedagoške akademije. Odbor je bil 
mnenja, da so gimnazije s pedagoško usmeritvijo zato utemeljene. Nikakor pa 
ne bi smeli omejevati vpisa na pedagoško akademijo absolventom drugih sred- 
njih šol. 

Kljub temu, da je trenutno učiteljev za razredni pouk dovolj, bi bilo na- 
pačno poudarjati samo veliko potrebo po učiteljih predmetnega pouka, zlasti 
za nove potrebe, ki jih odpira reformirana šola (ukinjerije nižje organiziranih, 
šol, težnje po celodnevnem bivanju učencev šol itd.). 

Odbor je razpravljal tudi o izpolnjevanju drugih pogojev za reformo iz- 
obraževanja učiteljskega kadra. Obstaja bojazen, da obe akademiji ne bosta v 
stanju kriti potrebe po izobraževanju učiteljskega kadra za celotno Slovenijo. 
Izražen je bil predlog, da bi eno pedagoško akademijo ustanovili tudi nekje 
na Primorskem (Koper ali Gorica), vendar pa ni zaenkrat niti kadrovskih niti 
materialnih pogojev, da bi se taka šola na Primorskem ustanovila. Zato naj pe- 
dagoški akademiji v Mariboru in Ljubljani močno razširita razne oblike izred- 
nega študija preko centrov za izredni študij (dopisni in večerni študij). 

Odbor je bil mnenja, da je potrebno zagotoviti finančna sredstva za grad- 
njo pedagoške akademije v Ljubljani, saj stavba Višje pedagoške šole ne ustreza 
izobraževanju učiteljskega kadra (potrebno je opozoriti, da elaborat navaja 
nerealno ceno za m2 — 60 000 din). Poleg tega pa je potrebno tudi mariborski 
pedagoški akademiji zagotoviti večja finančna sredstva za gradnjo novih pro- 
storov, saj pride na enega študenta komaj 1,5 m2 prostora. 

Za svojega poročevalca je odbor imenoval predsednika začasnega odbora 
Veljka Troho. 

Št. : 61-6/64 
Ljubljana, 10. marca 1964 Predsednik: 

Veljko Troha 1. r. 
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PREDLOG SKLEPA 

o ustanovitvi in sestavi začasnih odborov Socialno-zdravstvenega zbora 

Na podlagi 173. člena Ustave SR Slovenije in 8. člena začasnega poslovnika- 
Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je Socialno-zdravstveni 
zbor Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 23. marca sprejel 

sklep 

o ustanovitvi in sestavi začasnih odborov Socialno-zdravstvenega zbora 

I. 

Ustanovita se začasna odbora Socialno-zdravstvenega zbora: 
1. za proučitev poročila skupščine republiške skupnosti in Republiškega 

zavoda za socialno zavarovanje; 
2. za proučevanje varstva otroka. 

II. 
V začasna odbora se izvolijo: 

1. v začasni odbor za proučitev poročila skupščine republiške skupnosti in 
republiškega zavoda za socialno zavarovanje 

za predsednika: Marjan Petrovčič 
za podpredsednika: Andrej Aranjoš 
za člane: Stane Mugerli 

Stanislava Butkovič 
Jože Koritnik 
Milan Gradišnik 
Jože Stelcl 

2. v začasni odbor za proučevanje varstva otroka 

za predsednika: Božo Robida 
za podpredsednika: Karmen Langus 
za člane: Fanika Šuc 

Mišo Keršič 
Ludvik Simonič 
Polonca Šenčur : 

Milica Opresnik 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu sklepa o ustanovitvi začasnih odborov 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 13. marca 1964 obrav- 
naval program dela1 zbora in ugotovil, da je potrebno za predhodno proučevanje 
gradiva ustanoviti začasna odbora za: 

1. proučitev poročila skupščine republiške skupnosti in Republiškega zavoda 
za socialno zavarovanje; 

2. proučevanje varstva otroka. 
Odbor predlaga zboru, da ustanovi ta dva začasna odbora v sestavi, kakor jo 

predvideva predlog sklepa o ustanovitvi teh dveh začasnih odborov. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil dr. Adolfa Drolca. 

St.: 0205-1/64 
Ljubljana, 19. 3. 1964 Predsednik: 

dr. A d o 1 f D r o 1 c 1. r. 

PREDLOG SKLEPA 
o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora Gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije za izumiteljsko dejavnost in vprašanja industrijske lastnine 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 8. člena začasnega poslovnika 
Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, je Gospodarski zbor na seji dne 
26. marca 1964 sprejel . . 

^ J sklep 

o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora Gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije za izumiteljsko dejavnost in vprašanja industrijske lastnine 

I. 

Ustanovi se začasni odbor za izumiteljsko dejavnost in vprašanja indu- 
strijske lastnine Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

II. 

V začasni odbor za izumiteljsko dejavnost in vprašanja industrijske lastnine 
se izvolijo: 

za predsednika: inž. Miloš Kobe 
za člane: Franc Krebs 

inž. Franc Mihelič 
Uroš Rupreht 
Jože Naraks 
inž. Saša Skulj 
Ivanka Šulgaj 
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PREDLOG SKLEPA 

o izvolitvi in razrešitvi sodnikov okrožnih sodišč 

Na podlagi 50. in 78. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54) so 
bili na seji Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije dne 
27. marca 1964 

I. izvoljeni: 

1. za sodnika okrožnega sodišča v Kranju Anton T erpin, sodnik 
Okrožnega sodišča v Celju, 

2. za sodnika okrožnega sodišča v Celju Branko Verstovšek, diplo- 
mirani pravnik, zaposlen pri trgovskem podjetju »Merx« v Celju; 

II. razrešen: 

Anton Terpin kot sodnik Okrožnega sodišča v Celju. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Pri okrožnem sodišču v Kranju sta prosti dve sodniški mesti. Predvsem je 
nujno potrebno zasesti izpraznjeno mesto preiskovalnega sodnika. Za preme- 
stitev v Kranj prosi, iz družinskih razlogov, Anton Terpin, sedaj sodnik 
okrožnega sodišča v Celju. ^ 

Imenovani je rojen 14. 11. 1924. Doslej je služboval kot okrajni javni tožilec 
v Krškem, za tem je bil sodnik za prekrške pri ObLO Celje, od aprila 1962 
pa je sodnik okrožnega sodišča v Celju. V navedenem primeru gre le za pre- 
mestitev, za katero prosi sodnik, 

S to premestitvijo pa postane prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču 
v'Celju. Za to mesto prosi Branko Verstovšek, ki je sedaj zaposlen 
kot šef splošnega sektorja trgovskega podjetja »Merx« v Celju. 

O imenovanem se dajejo naslednji podatki: 
Branko Verstovšek je rojen 16. 1. 1931. Na pravni fakulteti je 

diplomiral leta 1955 ter v letu 1959 opravil sodniški izpit. Pri sodišču je bil 
zaposlen 9 mesecev kot sodniški pripravnik, nato je bil nad dve leti sodnik 
občinskega sodišča, za tem pa eno leto sodnik okrožnega sodišča v Celju. Konec 
maja 1960 je bil na prošnjo razrešen kot okrožni sodnik, ker je prestopil v zapo- 
slitev v gospodarstvu. 

Tako v moralno-političnem kot strokovnem pogledu izpolnjuje vse pogoje 
za ponovno izvolitev. 

II. 

Ker kandidira Anton Terpin za sodnika okrožnega sodišča v Kranju, ga je 
treba istočasno s to izvolitvijo razrešiti kot sodnika okrožnega sodišča v Celju. 
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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 Slo- 
venije na seji dne 17. marca 1964 razpravljala: 

1. o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
— da se razreši sodnika Okrožnega sodišča v Celju Antona T e r p i n a , 

2. o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
— da se izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju Antona T e r - 

p i n a , sedaj sodnika Okrožnega sodišča v Celju, 
— da se izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Branka V e r - 

s t o v š k a , diplomiranega pravnika, dosedaj zaposlenega pri trgov- 
skem podjetju »Merx« v Celju. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je te predloge 
obravnavala in predlaga, da Republiški zbor Skupščine SR Slovenije: 

1. razreši sodnika Okrožnega sodišča v Celju Antona Ter p in a, 
2. izvoli: 

— za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju Antona T e r p i n a, 
— za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Branka Verstovška. 

Št.: 1110-43/64 
Ljubljana, 17. 3. 1964 Poročevalec: 

Adolf Arigler 1. r. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Ivan Maček 

Podpredsednika: 
Dr. Marijan Brecelj Dragica Rome 

Tajnik: 

Peter Z o r k o 

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 
inž. Stanislav Potrč 
Milica Opresnik 
Franc Simonič 

Lojze Fortuna 
Marjan Lenarčič 
Janez Zemljarič 

ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA 

dr. Josip Globevnik, predsednik 
Savo Sifrer, podpredsednik 

Anica Rajič inž. Franc Filipčič 
Borut Bohte Marjan Senk 
Bojan Cernjavič 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA SSRS 

Savo Sifrer, predsednik 
Borut Bohte, tajnik 

Ivan Bertoncelj Mara Lukanc 
inž. Bogdan Jesenko Srečko Rihtar 
Franc Leskovec 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO IN IZDELAVO PREDLOGOV ZA USKLADITEV 
OBSTOJEČIH REPUBLIŠKIH ZAKONOV IN DRUGIH REPUBLIŠKIH 

PREDPISOV ZA NOVO USTAVO SRS 

Mitja Ribičič, predsednik 
dr. Josip Globevnik, podpredsednik 

Ivo Janžekovič 
Ivan Lužovec 
inž. Silvo Rozman 

Mitja Stupan 
Savo Sifrer 
Milan Znidaršič 

Francka Strmole-Hlastec 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Predsednik: 
Tine Remškar 

Podpredsednik : 
Cveta Zorž 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENI PLAN IN FINANCE 

Miran Košmelj, predsednik 
Ludvik Golob, podpredsednik 

Zmaga Baje Ivan Lužovec 
Franc Klobučar Franc Virk 

, inž. Franc Kumše 

ODBOR ZA SPLOŠNA GOSPODARSKA VPRAŠANJA 

Mirko Zlatnar, predsednik 
inž. 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 Truden 
Anton Rovtar 
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ODBOR ZA INDUSTRIJO IN PROMET 

Stane Dolenc, predsednik 
Tone Preložnik, podpredsednik 

Vera Cavnik Ludvik Križman 
inž. Miran Guzelj Hinko Wimmer 
inž. Ivica Kavčič 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

Franc Lubej, predsednik 
Katica Kozel, podpredsednik 

Jože Kolarič Jože Ogorevc 
inž. Slavko Korbar Sida Podlesek 
inž. Lucijan Krivec 

ODBOR ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Jože Tramšek, predsednik 
Viktor Zupančič, podpredsednik 

Davorin Ferligoj Slavko Štrukelj 
Ivan Gorenc Dominik Tomažin 
Ivica Jeršič 

ODBOR ZA ORGANIZACIJSKO-POLITlCNA VPRAŠANJA 

Niko Belopavlovič, predsednik 
Mitja Stupan, podpredsednik 

Mirko Draksler Francka Strmole-Hlastec 
Zoran Pire Janko Zevart 
Ana Rozman 

ODBOR ZA URBANIZEM, STANOVANJSKO IZGRADNJO 
IN KOMUNALNE ZADEVE 

Vlado Majhen, predsednik 
inž. Jože Mušič, podpredsednik 

Alojzija Doltar Jože Laznik 
Milko Grgič 
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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 Šifrer, predsednik 
Franc Leskovec, tajnik 

dr. Milica Bergant inž. .Bogdan Jesenko 
Jelka Firbas Franc Lubej 
inž. Miran Guzelj 

GOSPODARSKI ZBOR 

Predsednik: 
Leopold Krese 

Podpredsednik: 
Tatjana Menna 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Milan Spolar, 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 Ivanka Šulgaj 
Jože Naraks 



334 Priloge 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Srečko Rihtar, predsednik 
Andrej Lah, tajnik 

Helena Peček 
Riko Rižnar 
Ivanka Šulgaj 

inž. Jože Valentinčič 
Stane Zupančič 

PROSVETNO-KULTURNIZBOR 

Predsednik: 
Ivo Tavčar 

Podpredsednik: 
inž. Dora Jelenko 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Magda Malovrh 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Sonja Sardoč, predsednik 
Dane Debič, podpredsednik 

ODBORI IN KOMISIJE 

Boris Mikoš, predsednik 
Truda Durjava, podpredsednik 

Branko Babič 
Ivan Bertoncelj 

Ive Subic 
inž. Dane Tovornik 

Milena Borovac 
Ludvik Gorčan 

Bernarda Pere 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Ivan Bertoncelj, predsednik 
Sonja Sardoč, tajnik 

Marjeta Pal 
Ela Peroci 
inž. Dane Tovornik 

Ivan Tušek 
Avgust Vižintin 
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SOCI ALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Predsednik: 

dr. Ruža Šegedin 

Podpredsednik: 

Miro Vesel 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

dr. Adolf Drolc, predsednik 
Minka Kovač, podpredsednik 

dr. Saša Cvahte Maks Klemenčič 
dr. Polde Hladnik Janez Vari 
Vinko Kastelic 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Lidunka Kranj c, predsednik 
dr. Mirko Birsa, podpredsednik 

Stane Drobnič Fani Štravs 
Andrej Strniša 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Mara Lukanc, predsednik 
Marjan Senk, tajnik 

dr. Martin Benedik Vinko Kastelic 
dr. Mirko Birsa Lidunka Kranj c 
dr. Milica Gajšek-Zima 

ORGANIZACIJSKO-POLITIČNI ZBOR 

Predsednik: 

Janez Hočevar 

Podpredsednik: 

Jože Eržen 
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ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Vlado Cerne, predsednik 
Vlado Grešnik, podpredsednik 

Marija Aljančič Franjo Tur k 
Mirko Cepič Joško Saksida 
Vera Maselj 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Mirko Hegler, predsednik 
Danica Vogrinec, podpredsednik 

Martin Košir Miha Ravnik 
Joško Lojen 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Borut Bohte, predsednik 
Milan Žnidaršič, tajnik 

Jože Dernovšek Joško Saksida 
Štefan Brumec Mileva Veren 
Vlado Grešnik 
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POSLANCI 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Antalič Štefan 
Arigler Adolf 
Avbelj Viktor 
Baje Zmaga 
Baraga Rafael 
Belopavlovič Niko 
Beltram Julij 
Benigar dr. Jože 
Bergant dr. Milica 
Bokša-Bac inž. Milena 
Brecelj dr. Marijan 
Brilej dr. Jože 
Budihna inž. Karmelo 
Burgar Rudi 
Butara Mihael 
Cerkovnik Mar j a 
Čačinovič Rudi 
Čavnik 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 dr. Miran 
Hren Valentin 
Janžekovič Ivo 
Japelj Janez 

Jerebic Ludvik 
Jerman Riko 
Jermol Andrej 
Jeršič Ivica 
Jesenko inž. Bogdan 
Kadunec Vladimir 
Kavčič inž. Ivica 
Klanjšček inž. Viktor 
Klinger Jože 
Klobučar Franc 
Kocijančič Boris 
Kočar Magda 
Kolarič Jože 
Korbar inž. Slavko 
Košmelj Miran 
Kotnik inž. Viktor 
Kozel Katica 
Krivec inž. Lucij an 
Križman Ludvik 
Križnik inž. 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 

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 
Zen Jakob 
Ževart Janko 
Žnidar Janez 
Zorž Cveta 

22 
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GOSPODARSKI ZBOR 

Alt Mimica 
Benedejčič Miro 
Beravs Anton 
Borovinšek Jerica 
Bric Milan 
Ciglar Franc 
Cop Franc 
Dolgan inž. Danilo 
Dušej Jože 
Filipčič inž. Franc 
Fistrovič Ljuba 
Gerk Danilo 
Gradišnik inž. Milan 
Grilc Elka 
Heller Ivan 
Ivančič Ivanka 
Jamnik Rado 
Jeram Milan 
Kajzersberger inž. Jelka 
Karba Štefan 
Karničnik Ignac 
Kerec Ernest 
Kobe inž. Miloš 
Komočar Edvard 

Kos Justa 
Krebs Franc 
Krese Leopold 
Kruhar Ema 
Lah Andrej 
Medvešček Milan 
Melavc Dane 
Menna Tatjana 
Mihelič inž. Franc 
Muhar Tinka 
Naraks Jože 
Okrožnik Teodor 
Palčič Romana 
Peček Helena 
Perenič Ivan 
Peršak Ivo 
Plos Anton 
Rebek Tončka 
Rebernik Leopold 
Rihtar Srečko 
Rižnar Riko 
Rome Dragica 
Rozman inž. Silvo 
Rupreht Uroš 

Sila Robert 
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 Mi j a 
Bukovec Vilma 
Cvetko Ciril 
Cernjavič 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 Jo vita 
Pohar Vojko 
Potrč inž. Stanislav 
Požar Stojan 
Sardoč Sonja 
Sašek Tilka 
Smerdel Alojz 
Stopar Rudi 
Ščavničar Ivo 
Šemrl Zora 
Šinigoj Dušan 
Šneberger Peter 
Štiglic France 
Šturm Jože 
Šubic Ive 
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Šušteršič Darinka 
Švajncer Janez 
Tavčar Ivo 
Tiran Jože 
Tkavc inž. Ladislav 
Tovornik inž. Dane 

Troha Veljko 
Tušek Ivan 
Valenčič Mija 
Vidmar Gojmir 
Vidovič Francka 
Vižintin Avgust 

Vrhovec Stane 
Zavadlav Danilo 
Zupančič Beno 
Zoher-Durjava Truda 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Aranjoš Andrej 
Benedik dr. Martin 
Birsa dr. Mirko 
Bizjak Herman 
Bradač Franc 
Bratkovič Ludvik 
Butkovič Stanislava 
Cerkovnik Ivan 
Cvahte dr. Saša 
Cepar Silva 
Čop Martina 
Drobnič Stane 
Drolc dr. Adolf 
Gajšek-Zima dr. Milica 
Globočnik Rok 
Gradišar Vida 
Gradišnik Milan 
Grahek mr. ph. Branko 
Gregorc-Kastelic dr. Anica 
Gruden Zdravko 
Hladnik dr. Polde 
Ileršič Vinko 
Jarc Franc 
Javoršek Tihomil 

Ješovnik Raj ko 
Jug Gojko 
Kanalec Ivan 
Kastelic Vinko 
Keršič Mišo 
Klemenčič Maks 
Koritnik Jože 
Kosmač Jože 
Kovač Minka 
Kranj c Lidunka 
Langus Karmen 
Lukanc Mara 
Markelj Antonija . 
Miloradovič Marija 
Mlinarič Majda 
Mugerli Stane 
Ocvirk Stane 
Opresnik Milica 
Pavlica Zlatko 
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 
Šabjan Štefan 
Sali Milica 
Ščuka dr. Zorko 
Segedin dr. Ruža 
Senk Marjan 
Sile Jože 
Štelcl Jože 
Straser Oto 
Štravs Fani 
Šuc Fanika 
Vari Janez 
Vesel Mirko 
Zakrajšek Anton 

ORG ANIZ ACI JSKO-POLITlCNI ZBOR 

Aljančič Marija 
Bizjak Stane 
Bizjak Vladimir 
Bohte Borut 
Brumec Štefan 
Budna Stane 
Cer jak Silva 
Cepič Mirko 
Černe Vlado 
Grešnik Vlado 

Dernovšek Jože 
Divjak Stane 
Djurič Tončka 
Eržen Jože 
Ferš Štefan 
Florjančič Tone 
Gregorič Anton 
Gyerek Elizabeta 
Hegler Mirko 
Hočevar inž. Branko 

Hočevar Janez 
Hol'c Ivan 
Hribar Frančiška 
Jagodič Vinko 
Kambič Ciril 
Kikec Alojz 
Klanšek Maks 
Kočevar Franc 
Kolmančič Jože 
Korber inž. Branko 

22* 
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Kos Jolanda 
Košir Martin 
Kotar Alojz 
Kranjc 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 
Šeme Jože 
Šmid Ernest 
Štaman Branko 
Švab Viktor 
Tepina inž. Marjan 

Tomažič Franc 
Tovornik Marjana 
Turk Franjo 
Vahčič Adam 
Vasa Branko 
Veren Mileva 
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 Brile j 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: 

Rudi 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 SODIŠČE 
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 Segedin, Alojz Šmid, Albin 

Torelli, Martin Zalik. 

VIŠJE GOSPODARSKO SODIŠČE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Jože Pernuš 

Člani: 

dr. Ivan Dougan, Dušan Jaklič, dr. Ciril Jurca, Stane Kovač, dr. Marjan Mehle,, 
Franc Špendal, dr. Anton Vidic. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški zbor 

A r i g 1 e r Adolf: 84 
Baraga inž. Rafael: 75 
Belopavlovič Niko: 84 
Budihna inž. Karmelo: 25, 63 
F a j f a r Tone: 78, 82 
G i a c h i n Bruno: 72 
Golob Ludvik: 34 
G o r e n c Ivan: 7 
Greben Jože: 58 
Hribar Frančiška: 53 
Jerman Riko: 23, 66 
Jesenko inž. Bogdan: 70 
Kavčič Niko: 28 
Keržan Edo: 15 
Klobučar Franc: 11 
Kočar Magda: 43 

Korbar inž. Slavko: 13 
K o š m e 1 j Miran: 4, 23 
Lužovec Ivan: 19 
Ogorevc Jože: 74 
Pire Zoran: 21 
P r e m r o u dr. Branko: 82 
Simončič Ivan: 30 
Smole Janko: 47 
S u k i č Janez: 41 
Ščavničar Ivo: 56 
Š i f f e r Savo: 9 
Volk Stane: 7 
Zagore Ignac: 40 
Zlat nar Mirko: 64, 80 
Zor ž Cveta: 38 

Gospodarski zbor 

B r i c Milan: 86 
Cačinovič Rudi: 93, 110, 126 
Gradišnik inž. Milan: 122 
Jamni k Rado: 121 
Kobe inž. Miloš: 123 
Kos Justa: 87, 93 
Krese Leopold: 113 
Lah Andrej: 98 
L e s j a!k Emil: 92 
Mejak inž. Miran: 117, 126 

M e 1 a v c Dane: 95 
P e r k o Andrej: 101 
Petera elj Lado: 88, 91 
Rebek Tončka: 100 
Rižnar Riko: 94, 115 
Rozman inž. Silvo: 125 
Sever Ivo: 104 
Šoba Zora: 127 
Tesovnik inž. Franc: 96 
Zaviršek Franc: 106, 116 

Prosvetno-kulturni zbor 

Bertoncelj Ivan:153 Smerdel Slavko: 146 
Brecelj dr. Marijan: 142 Stopar Rudi: 134 
Kambič Janez: 136, 157, 166 Strmčnik Franc: 155 
Lipužič Boris: 129, 145, 160, 167 Ščavničar Ivo: 149 
Orešnik Ivo: 164 Sturm Jože: 144 
Po lak Bojan: 131 Vrhovec Stane: 136, 164 
Posega Miro: 141 Zemljarič Janez: 136 
Požar Stojan: 151 Zoher Truda: 159 

Socialno-zdravstveni zbor 

Drobnič Stane: 171, 183 
Dro le dr. Adolf: 204 
Jug Gojko: 183, 191 
Kastelic Vinko: 183 
L a n g u s Karmen: 192 
Majcen Nada: 175 
Miloradovič Marija: 185 
O c V i r k Stane: 199 

Petrič dr. Marko: 183, 195 
Podbregar Erna: 178 
Sterlekar Minka: 189 
S t e r ž a j Miro: 194 
S e g e d i n dr. Ruža: 201 
Š e 1 i h Stane: 170, 171 
Sile Jože: 187 
Vesel Miro: 198 
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Organizacijsko-politični zbor 

B o h t e Borut: 212 
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