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REPUBtlŠKI ZBOR 

33. seja 

(20. aprila 1966) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.30 

Predsednik Tine Remškar: Tovarišice in tovariši! Začenjam 33. sejo 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 
44. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Edo Brajnik, Marja Cerkovnik, Stane 
Dolenc, Radoslav Jonak, Boris Kocijančič, Franci Kolar, Anica Kuhar, Janko 
Smole, Bogo Verdev, Franc Zadravec, Viktor Zupančič, Bruno Giachin, Ivo 
Janžekovič. 

Ugotavljam, da je današnja seja zbora sklepčna. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 32. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogih odloka o finančnih programih: 
— za financiranje nadaljevanja graditve Infekcijske klinike v Ljubljani, 
— za financiranje dograditve zdravstvenega doma »dr. Petra Držaja«, 
— za financiranje nadaljevanja rekonstrukcije Inštituta za tuberkulozo na 

Golniku, 
— za financiranje nadaljevanja graditve študentovskega stanovanjskega 

stolpiča E-l v študentskem naselju v Ljubljani, 
— za financiranje nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narodnega 

gledališča v Ljubljani, 
— za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra v nuklearnem 

inštitutu Jožef Štefan. 
— za financiranje nadaljevanja graditve veslaškega centra na Bledu, 
— za financiranje nadaljevanja graditve objektov zavoda za slepo mladino 

v Ljubljani, 
— za financiranje nadaljevanja graditve Višje šole za zdravstvene delavce 

v Ljubljani, 
— za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije 

znanosti in umetnosti; 
3. razprava o stanju in problemih razvoja RTV; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o financiranju investicij 

Zavoda radio-televizije Ljubljana; 
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5. razprava o izvajanju ukrepov za izboljšanje materialnega položaja bor- 
cev NOV; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organih za: kaznovanje 
prekrškov; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o povračilu stroškov pričam, 
izvedencem in tolmačem ter o nagradah izvedencem in tolmačem v upravnem 
postopku; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uskladitvi republiških aktov 
o ustanovitvi znanstvenih zavodov z zakonom o znanstvenih zavodih; 

9. razprava o statutu Republiškega zavoda za socialno zavarovanje; 
10. razprava o zaključnih računih za leto 1965 in finančnih' načrtih za 

teto 1966: 
— sklada Borisa Kidriča, 
— sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanje 

filmov, 
— sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva, 
— Prešernovega sklada; 
11. razprava in sklepanje o zaključnih računih odpravljenih republiških 

skladov: 
— sklada SR Slovenije za negospodarske investicije, 
— sklada SR Slovenije za socialne zavode, 
— sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva; 
12. volitve in imenovanja; 
13. poslanska vprašanja. 
Ali se strinjate s predloženim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ker 

nima nihče dodatnih ali spreminjevalnih predlogov, menim, da je predlagani 
dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega r e d a. Zapisnik 32. seje Republi- 
škega zbora Skupščine SR Slovenije ste prejeli. Ima kdo kake pripombe k 
zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da ni pripomb, zato smatram, da 
je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogih odlokov o finančnih programih. 

Predloge odlokov o finančnih programih je predložil Skupščini SR Slove- 
nije Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Rudija Čačino- 
viča. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k predlogom še ustno obrazložitev? 
(Da.) Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Zbor odloča danes o 
prvih finančnih programih, ki obsegajo financiranje negospodarskih investicij 
in so predmet neposrednega financiranja iz republiškega proračuna. Gre za 
taka vlaganja na negospodarskem področju, ki so se prej financirala iz sklada 
za negospodarske investicije in iz šolskega sklada, se pa po zakonu o odpravi 
sklada SR Slovenije za negospodarske investicije od letos naprej ne morejo več 
financirati mimo republiškega proračuna. Pri tem gre za financiranje oziroma 
sofinanciranje nadaljnje gradnje investicijskih objektov s področja prosvete, 
kulture, zdravstva in znanosti, ki jih je poimensko navedla resolucija o usme- 
ritvi razvoja Socialistične republike Slovenije v letu 1966. 
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Zakon o usmeritvi sredstev za investicije v letu 1966 je določil, da se 
republika lahko zadolži pri Splošni gospodarski banki do višine 25 milijonov 
novih dinarjev, da bi lahko tako pokrila neporavnane obveznosti za objekte 
iz leta 1965 v znesku 114 milijonov starih dinarjev in lahko nadaljevala grad- 
nje v letu 1966. Kredit najema republika in ga tudi vrača, investitorji pa so 
delovni kolektivi. 

Skupščina je hkrati zadolžila Izvršni svet, da predloži tudi finančne pro- 
grame vseh objektov, ki jih republiški proračun financira ah le sofinancira. 
Gre za 11 od 13 objektov, ki jim resolucija o usmeritvi razvoja Socialistične 
republike Slovenije v letu 1966, kot že začetim objektom, daje prednost pri 
nadaljevanju gradnje. To so objekti infekcijske klinike, zdravstvenega doma 
dr. Petra Držaja, inštituta za tuberkulozo, študentski stanovanjski stolpič, 
drama Slovenskega narodnega gledališča, radio-televizije v III. fazi, reaktor, 
veslaški center, zavod za slepo mladino, višja šola za zdravstvene delavce in 
stavba Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Vsakemu posameznemu finančnemu programu je predlagatelj priložil tudi 
obrazložitev. Gre za pomembne objekte osrednjega pomena na področju zdrav- 
stva, prosvete, kulture in znanosti, ki so poleg tega tik pred dokončanjem ali 
pa jih bo mogoče že letos usposobiti vsaj v zaključnem obsegu ali pa je letošnje 
nadaljevanje gradnje pomemben del končne gradnje, kot je to na primer Drama 
Slovenskega narodnega gledališča ali pa adaptacija poslopij Slovenske akade- 
mije znanosti in umetnosti. Izjema je le izgradnja veslaškega centra na Bledu, 
ki po svojem pomenu ne spada med te osrednje objekte, predstavlja pa obvez- 
nost, ki jo je republika prevzela pred mednarodnimi forumi in je zategadelj 
skupščinska resolucija dala tudi temu objektu mesto med prioritetnimi objekti, 
katerih izgradnja se letos nadaljuje. 

V zvezi z zdravstvenimi objekti je potrebno poudariti, da bodo ti objekti, 
poleg že postavljene zahteve po racionalnosti gradnje še predmet nadaljnjega 
proučevanja strokovnih služb glede na predvideno izgradnjo osrednjega kli- 
ničnega centra. Posteljne zmogljivosti, ki jih pridobimo z navedenimi objekti, 
pa pomenijo občutno razbremenitev obstoječih posteljnih in zdravstvenih ka- 
pacitet. 

Med predloženimi programi ni finančnega programa dveh objektov, ki jima 
resolucija prav tako daje prednost. Ni predložen finančni program za izgradnjo 
zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadete mladine. Strokovne službe in 
organi Izvršnega sveta so namreč mnenja, da nekatera bistvena vprašanja kon- 
cepta v zvezi z namembnostjo tega objekta še niso popolnoma razčiščena in 
je zategadelj bolje, da se s stališča učinkovitosti in ekonomičnosti nalaganja 
že tako skromnih republiških sredstev, z graditvijo še počaka in nadaljuje 
šele potem, ko bodo vsi problemi razčiščeni. To vprašanje sedaj proučuje 
posebna komisija republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. Prav tako 
še ni predložen finančni program nove bolnice, kot etape v izgradnji osrednjega 
slovenskega kliničnega centra, za katero je bilo predvidoma rezerviranih 3 
milijone novih dinarjev od zneska 25 milijonov dinarjev posojila Splošne 
gospodarske banke. Ta program bo Skupščini predložen še ta mesec. 

O predlogu za financiranje je temeljito razpravljala posebna komisija 
Izvršnega sveta kot tudi različne strokovne službe, ki so poleg tega konsul- 
tirale tudi mnoge forume, ki lahko pri rešitvi vprašanj v zvezi s tem objektom 
pomagajo. Gre za dolgoročno investicijo, ki bo angažirala precejšnja sredstva 
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republike in sredstva 26 občin bivšega ljubljanskega okraja, ki bodo po 
prejšnjem sporazumu nosile 600/0 vseh investicij. Poleg nekaterih sprememb, 
ki jih je v pogledu financiranja prinesla ali zaostrila gospodarska reforma in 
letošnji proračunski položaj družbeno-političnih skupnosti, je bilo potrebno 
upoštevati tako zamisel izkoriščenja že izgrajenih prostorov, ki bi upoštevala 
reševanje bolnišničnih zmogljivosti na najbolj perečih področjih zdravstva, 
med drugim tudi za zdravljenje raka, ne da bi pri sedanji finančni situaciji 
lahko kakorkoli prekoračevali že predviden obseg sredstev do leta 1971. 

Pred vami, tovarišioe in tovariši poslanci, so prvi finančni programi, ki 
sedaj na nov način rešujejo financiranje negospodarskih investicij. Zaradi za- 
mudnega razčiščevanja obveznosti nekaterih skladov in težav pri nekaterih 
letošnjih proračunskih odločitvah, so bili predloženi Skupščini šele v marcu. 
Kot pri vsaki novosti je bilo tudi tu nekaj težav, preden so investitorji in 
odgovorne službe, uskladili svoje programe in obrazložitve z vsemi zahtevami, 
ki jih nalagajo predpisi, in jih bo nadaljnja praksa vsekakor še bolj razjasnila. 
K temu bodo vsekakor pripomogle tudi dosedanje razprave v skupščinskih 
odborih. 

Odloki in obrazložitve v zadostni meri omogočajo pregled obveznosti, ki 
jih republika sprejme s posameznimi programi. Vsem investitorjem se letos 
dajejo sredstva kot dotacije, republika je plačnik anuitet iz najetih posojil 
in nastopa samo kot posojilojemalec ah pa vsaj delno kot sofinancer. Prav tako 
je razvidno iz predloženih obrazložitev, da je Splošna gospodarska banka 
odobrila za financiranje prioritetnih finančnih programov v smislu resolucije 
25 milijonov novih dinarjev, od česar je letos na razpolago 20 milijonov, 5 
milijonov pa takoj po 1. januarju 1967. leta. Kot je razvidno iz omenjenih 
obrazložitev so dane vse možnosti, da se letos s tem kreditom lahko nadalju- 
jejo gradnje v smislu predloženih programov. 

Finančni programi predvidevajo pri večini objektov tudi nadaljevanje in 
delno financiranje v letu 1967. V letu 1967 bo potrdbno' zagotoviti še 8 milijonov 
333 661 novih dinarjev, pri nuklearnem inštitutu pa šele 1968. leta 460 000 
novih dinarjev. To vsekakor pomeni angažiranje republiškega proračuna tudi > 

za prihodnje leto, vendar moramo upoštevati namembnost osrednjih ustanov, 
ki jih s tem rešujemo in dejstvo, da bodo večje proračunske obremenitve na 
področju gospodarstva nastopile šele v kasnejših letih, ko bo potrebno predvi- 
doma plačati večje anuitete. 

Na koncu naj poudarim, da je Izvršni svet, v smislu predloženih odlokov 
obvezan poročati Skupščini o realizaciji predloženih finančnih programov ter 
da so pristojni republiški organi konkretno zadolženi za njihovo izvajanje. 
To je tudi zadostno jamstvo, da bodo ti organi vplivali na investicije, da bodo 
dodeljena sredstva porabili racionalno in skladno s sprejetim programom. 
Zaradi tega predlagam zboru v imenu Izvršnega sveta, da predložene finančne 
programe sprejme. > 

Predsednik Tine Remškar: Predloge odlokov sta obravnavala odbor 
za družbeni plan, finance in proračun kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna 
komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismena poročila. Ali želita 
poročevalec odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Da.) 

Prosim, besedo ima tovariš Milan Ravbar v imenu odbora za družbeni 
plan, finance in proračun. 
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Milan Ravbar: Tovarišice in tovariši poslanci! K predlogom odlokov 
o finančnih programih, ki so predloženi Republiškemu zboru Skupščine SR 
Slovenije, je dano obširno poročilo odbora za družbeni plan, finance in 
proračun o problematiki, ki v načelu velja za vse predložene finančne pro- 
grame. 

K vsakemu programu pa je dano še posebno poročilo odbora za družbeni 
plan, finance in proračun, poleg tega pa je dana še obrazložitev Izvršnega sveta. 
Kljub tako obširnemu poročilu k predlogom odlokov o finančnih programih 
želim vseeno omeniti še nekatera vprašanja oziroma nekatera že omenjena 
poudariti. 

Na podlagi predloženih finančnih programov se bo nadaljevala gradnja že 
začetih objektov, ki jim daje prednost resolucija o usmeritvi razvoja SR Slove- 
nije v 1966. letu. Današnjemu zasedanju zbora pa nista predložena finančna 
programa za gradnjo nove bolnice v Ljubljani in za nadaljevanje gradnje 
objektov zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadete mladine. Nova 
ljubljanska bolnica je objekt, ki se bo gradil več let. Zato je tudi težje izdelati 
celotni finančni program. Iz sredstev posojila, katerega je najela republika, pa 
se zagotavlja 300 milijonov starih dinarjev, tako da je omogočeno že sedaj delati 
na pripravah za začetek gradnje. Predstavnik Izvršnega sveta je odboru pojasnil, 
da so finančni programi v izdelavi. Finančnega programa za financiranje 
gradnje objekta zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadete mladine 
Izvršni svet ni predložil. Predstavnik Izvršnega sveta pa je odboru pojasnil, 
da je poprej treba to investicijo še temeljito proučiti s strokovno programske 
strani. Ta investicija ne bo obremenila sredstev letošnjega posojila. Iz predlože- 
nih finančnih programov in obrazložitve glede gradnje nove bolnice v Ljubljani 
in objektov zavoda za usposabljanje slušno in govorne prizadete mladine se 
vidi, da so zajeti samo tisti objekti, katerim daje prednost resolucija o usmeritvi 
razvoja SR Slovenije. 

Finančni programi, ki jih obravnavamo, so prvi primer, da Skupščina 
neposredno razpravlja o konkretni uporabi finančnih sredstev, katera daje 
na razpolago- za potrebe negospodarskih investicij. Ko se je Skupščina meseca 
novembra preteklega leta odločila za ukinitev sklada SR Slovenije za negospo- 
darske investicije, hkrati sprejela nalogo in odgovornost, da bo neposredno 
odločala o uporabi sredstev namenjenih za negospodarske investicije. Razmere, 
v kakršnih se sedaj nahajamo glede proračunskih sredstev — ni pa izgledov, da 
bi bilo kaj bolje v prihodnjih letih — popolnoma opravičujejo odločitev Skup- 
ščine, da sama prevzame neposredno odgovornost za uporabo razpoložljivih sred- 
stev, ne glede na to, ali so to sredstva iz proračuna republike v tekočem letu, 
ali pa tisti, ki jih dobi kot posojilo. 

Se previdnejši moramo biti v primeru najemanja kreditov, ker tako že 
vnaprej bremenimo sredstva republiškega proračuna za prihodnja leta, ker 
ne vemo, kakšna bo situacija glede proračunskih sredstev v prihodnjih letih. 
Prav te okolnosti in še druge, ki so omenjene v poročilu, so narekovale odboru 
za družbeni plan, finance in proračun, da se je še s posebno pozornostjo poglobil 
v proučitev predlogov finančnih načrtov, ki jih danes obravnava v našem 
zboru. Ko je odbor za družbeni plan, finance in proračun sprejel prvotne 
predloge odlokov finančnih programov, smo zasledili več pomanjkljivosti v 
teh dokumentih. Skupno poročilo odbora omenja pravzaprav celoten potek 
dela odbora za družbeni plan, finance in proračun v pripravi predlogov odlokov. 
Zato želim poleg tega poudariti še to: če hočemo, da bo Skupščina lahko 
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objektivno odločala o tem, kam bo dala oziroma naložila finančna sredstva, s 
katerimi razpolaga, mora razpolagati s točnimi pokazovalci stanja vseh 
obveznosti, katere ima do sedaj in z realnejšo analizo, kakšne možnosti so in 
bodo v prihodnjih letih. 

Prav bi bilo, da bi že predlagatelj sam vse potrebne in možne podatke v 
najbolj poljudni obliki posredoval poslancem. To vprašanje ne omenjam z 
namenom kritike, ampak predvsem zato, da bi v primeru naslednjih predlogov 
odstranili sedanje pomanjkljivosti. Če se v načelu strinjamo s tem, da je posla- 
nec tisti, ki naj se zavestno' odloči za ali proti, potem naj dobi vse potrebne 
podatke, predloženi material pa naj bo strokovno čimbolj izpopolnjeno pri- 
pravljen. 

Predloženi programi so začetek takšne oblike financiranja in je zato bilo 
tudi pričakovati podobne pomanjkljivosti, posebno zaradi tega, ker gre za 
nadaljevanje gradnje objektov, ki so bili začeti že v prejšnjih letih. Zato smo 
se na seji odbora bolj poglabljali le v finančno konstrukcijo financiranja gradnje 
in pa v vire finančnih sredstev. Predvsem je pomembno to, ali bomo objekt, 
katerega bomo sedaj nadaljevali, tudi v stanju do kraja izgotoviti in v celoti 
predati svojemu namenu. Ne sme se več zgoditi, da bi ponovno trosili že tako 
pičla sredstva za konserviranje nedokončanih gradenj. Finančni programi, 
katere bomo obravnavali v bodoče, naj bodo vsestransko bolj izpopolnjeni, 
tako da bomo tudi tisti poslanci, ki konkretnega primera v praksi ne poznamo, 
imeli realno predstavo o smotrnosti zahtevane investicije in se tako lahko 
zavestno odločili pri sprejemanju programov. 

Zato je nujno, da vse negospodarske investicije, katere bo republika 
financirala v prihodnjih letih, čimbolj konkretiziramo tudi v srednjeročnem 
planu. 

Finančne programe je potrebno pripraviti pravočasno in v njih obdelati 
celotno konstrukcijo financiranja od začetka do predaje objekta v uporabo. 
Ce traja gradnja več let, naj bodo po letih nakazani čvrsti viri potrebnih 
sredstev. Sedaj imamo dovolj časa za študij, kaj bomo lahko gradili v nasled- 
njih petih letih in se zato verjetno drugič ne bo več tako mudilo. 

S predloženimi finančnimi programi se dokončujejo objekti, ki so odraz 
stare ekstenzivne investicijske politike. V bodoče bi morali investicijsko 
dejavnost na področju negospodarstva izvajati na podlagi bolj proučenih in 
jasnih konceptov. Odbor se ni spuščal v proučitev projektov posameznih inve- 
sticij, za katere so mu bili predloženi finančni programi s stališča racionalnih 
in ekonomskih rešitev, ker so objekti že pred dokončanjem. Poudarjeno pa je 
bilo, da bo potrebno pri vseh bodočih novogradnjah pred sprejemom finančnih 
programov temeljito proučiti vsak objekt, če so njegove funkcionalne rešitve 
utemeljene tudi s stališča racionalnosti in ekonomičnosti. Pri tem moram opozo- 
riti še na to, da je v bodoče nujno s predlogom odloka finančnega programa 
nuditi Skupščini tudi pregled obveznosti republike po letih, ker bomo le tako 
lahko videli, za koliko lahko že vnaprej obremenjujemo proračun za posamezno 
leto. V sedanjem primeru predlagatelj zagotavlja, da so zagotovljeni vsi pogoji, 
da se objekti, za katere so predloženi finančni programi, dograde in usposobijo 
za funkcionalnost v celoti ali v posameznih fazah, kot je to razvidno iz predlo- 
žene dokumentacije. Zato je odbor za družbeni plan, finance in proračun v 
celoti sprejel predloge finančnih programov v prečiščenem besedilu. Izvršni 
svet naj po sprejetju finančnih programov zagotovi, da se z deli takoj začne, 
da bi se vsa dela končala v predvidenem roku in naj posveti dovolj pozornosti, 
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da ne pride do prekoračitve zneskov predvidenih v finančnih programih. V 
bodoče moramo prenehati z dosedanjo prakso zavlačevanja gradnje začetih 
objektov. Da se ne bi to ponavljalo, moramo pred odločitvijo temeljiteje 
proučiti naše finančne zmogljivosti, ko pa smo se enkrat odločili, moramo v 
vsakem primeru zagotoviti primerna sredstva v celoti, tako bo objekt lahko 
hitro zgrajen — s tem tudi veliko cenejši. 

Glede amandmajev zakonodajno-pravne komisije, kd jih je kasneje dosta- 
vila, izjavljam, da se odbor za družbeni plan, finance in proračun z njimi 
strinja. 

Hkrati bi obrazložil nekatere pomote oziroma nejasnosti v poročilu odbora 
za družbeni plan, finance in proračun. V finančnih programih za nadaljevanje 
graditve posameznih negospodarskih objektov so razpravljali tudi drugi odbori 
Republiškega zbora in drugih zborov. Odbori so posredovali svoje pripombe 
odboru za družbeni plan, finance in proračun. Odbor je te pripombe upošteval 
pri obravnavi posameznih finančnih programov, hkrati pa sklenil, da pripombe 
drugih odborov prevzame v poročilo in posreduje zboru. 

Opozoril bi, da je v poročilu odbora za družben plan, finance in proračun 
glede pripomb k predlogu o finančnem programu za financiranje dograditve 
zdravstvenega doma dr. Petra Držaja, ki sta jih dala odbor za zdravstvo in 
socialno politiko Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora, prišlo do nejasnosti. V poročilu 
omenjene pripombe je dal samo odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Socialno-zdravstvenega zbora in ne tudi odbor za zdravstvo in 
socialno politiko Republiškega zbora, kot je to mogoče razumeti iz besedila 
poročila odbora za družbeni plan, finance in proračun. Hvala. 

Predsednik Tine Remškar : Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije besedo? (Ne želi.) 

Predlagam, da razpravljamo in glasujemo o vsakem odloku posebej. Ali 
se strinjate s predlogom? Ker ugotavljam, da se strinjate, dajem v obravnavo 
predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve 
Infekcijske klinike v Ljubljani. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Milan Kristan. 

Milan Kristan: Tovariši poslanci! K predlogu odloka o finančnem 
programu za financiranje nadaljnje graditve Infekcijske klinike v Ljubljani 
imam naslednje vprašanje. 

Iz obrazložitve predloga odloka je razvidno, da znaša predračunska vsota 
za izgradnjo objekta 14 milijonov novih dinarjev, da je bilo do 31. 12. 1965 
vloženih že 12 100 000 dinarjev ter, da je v letošnjem letu za dograditev potrebnih 
še 2 400 000 dinarjev. Iz drugega odstavka 2. člena sledi, da bo s tem novi trakt 
usposobljen za normalno delo. 

V poročilu odbora za družbeni plan, finance in proračun je navedeno, da 
je odbor na vprašanje ali bo z navedenim zneskom novi trakt funkcionalno 
usposobljen, dobil pojasnilo, da bo. Predstavnik Izvršnega sveta je pojasnil, 
da bo do takrat, dokler ne bo zgrajena tudi nova kuhinja, funkcionirala še 
stara. Glede na to postavljam vprašanje, ali ne bi bilo bolj smotrno dograditi 
celotni objekt in tako omogočiti njegovo pravilno funkcioniranje. Mislim, da 
je takšno vprašanje,'glede na dosedanjo prakso v celota upravičeno. Večkrat 
smo namreč na račun ekstenzivnosti oslabili intenzivnost nekaterih naložb in 
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tako omogočili široko fronto investicij, obenem pa slabili učinkovitost posa- 
meznih investicij. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš inž. Veljko Križnik. 

Inž. Veljko Križnik: Tovariši! Danes sklepamo o odlokih, ki jih 
imamo pred seboj, pod vplivom dveh stvari: 

Ena od teh je že sprejeta izbira objektov v resoluciji o usmeritvi razvoja 
SR Slovenije, ki nam veže roke v današnji razpravi, čeprav takrat nismo 
temeljito obravnavali niti družbene utemeljenosti posameznih objektov niti 
finančne zmogljivosti republike za najetje posojila. Druga stvar, ki vpliva 
na naše odločitve, pa je dejstvo, da gre danes za reševanje nekaterih problemov, 
ki so ostanek ekstenzivnega investiranja, in nas samo njihov obstoj v določeni 
meri sili, da te že začete objekte čimprej dokončamo. Glede na to bo tudi 
današnja razprava omejena le na določene pomanjkljivosti finančnih progra- 
mov, ne bo pa govora o izbiri objektov. 

Glede finančnih programov pa bi rad povedal, da so v določeni meri po- 
manjkljivi, zlasti manjka v njihovi obrazložitvi utemeljitev, zakaj so bili izbrani 
ravni ti objekti. Poslanci in javnost morajo bti namreč prepričani, da je taka 
odločitev pravilna in utemeljena. Tega občutka sam nimam, kljub temu, da 
sem glasoval za resolucijo, s katero smo te objekte sprejeli. Vprašanje je, 
če so objekti, za katere sprejemamo danes finančne programe, v tem trenutku 
za Slovenijo najbolj potrebni in pomembni. Glede na to, da o tem kakšnih 
analiz ali mnenj ni, sam pa celotne problematike ne poznam dovolj, se moram 
pač zanesti na oceno predlagateljev teh programov. 

Kljub pomembnosti npr. zdravstvenih objektov, mi ni razumljivo, da jih 
mora financirati republika, ko pa po drugi strani slišimo, da v zdravstvu 
neracionalno trošimo sredstva, ne le na področju zdravljenja, ampak tudi 
pri izgradnji zdravstvene mreže, da je sistem financiranja zdravstvenega 
varstva kriv, da se gradijo male lokalne zdravstvene ustanove, da pa za velike 
osrednje ustanove ni dovolj sredstev, čeprav so po mnogih ocenah te za nas 
trenutno najbolj važne. 

Imam vtis, da te finančne programe sprejemamo preveč pod pritiskom 
rešitve položaja, ki ga je povzročilo uresničevanje naših želja v prejšnjih letih, 
ne pa s stališča zmogljivosti proračuna zdaj in v naslednjih letih. Na ta 
problem nas opozarjata tudi oba odbora in navajata, da vprašanje zmogljivosti 
proračuna ni obdelano, pa tudi danes nismo slišali podatkov o tem, kakšna 
je situacija. 

Financiranje z zadolževanjem proračuna kaže našo usmerjenost k izrazito 
kratkoročnemu reševanju problemov, oziroma bolje rečeno, k odlaganju 
problemov na naslednja leta, ki pa bodo glede proračunske situacije še 
težja. Zdi se mi, da vse prepočasi prilagajamo našo proračunsko politiko 
nastalemu položaju in korenitim spremembam stališč splošne in proračunske 
potrošnje. Po izjavah in ocenah pri sprejemanju vemo, da je letošnji proračun 
prevelik. Iz podatkov je razvidno, da nismo krili še lanskega primanjkljaja v 
znesku 11 milijard, da nastajajo letos nove proračunske obveznosti, s katerimi 
prej nismo računali, toda vse te podatke lahko zasledimo le fragmentarno v 
raznih informacijah in zapisnikih, medtem ko bilance o razpoložljivih sredstvih 
in obveznostih proračuna letos in v naslednjih letih, ki je merodajna pri takem 
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obremenjevanju proračuna, nismo dobili. Posojilo samo ni rešitev, vsaj trajna 
ne in je v nekem smislu tudi nasprotna sistemu in celi gospodarski politiki 
v letošnjem letu. 

V današnjem materialu, kot so tovariši že prej povedali, manjka program 
za klinični center in onkološki inštitut, ki bosta stala kolikor mi je znano 
okrog 20 in 25 milijard. Javno mnenje o teh objektih poznamo, kljub temu pa 
bi želel izjaviti tole: ne glede na utemeljenost in potrebo po bolnici ne bi smeli 
sprejemati nobenega sklepa, dokler ne bodo celotna konstrukcija financiranja 
in viri sredstev povsem razjasnjeni in realni. Mislim, da kljub potrebi, da bi 
se gradnja pričela prej, ne bi smeli dopustiti, da se prične, dokler ni dotok sred- 
stev zagotovljen skladno z dinamiko graditve, ki jo omogoča gradbena operativa. 
Menim, da dinamika gradnje ne bi smela biti odvisna od dotoka sredstev, ampak 
obratno. Torej, dinamiko gradnje moramo prilagoditi dotoku sredstev, oziroma 
počakati toliko časa, da bo denar za celotno gradnjo na razpolago, nato pa 
v normalnem tempu graditi. 

Zato menim, da s programom kliničnih bolnic in onkološkega inštituta v 
taki situaciji, ko imamo na razpolago samo 300 milijonov, ne bi bilo treba 
hiteti, in da nas tudi sklep resolucije, ki nas tu veže, ne bi smel priganjati, 
da bi prehitro sprejeli sklepe o izgradnji bolnice. 

Glede finančnih programov bi rad navedel, da pogrešam v njihovih obrazlo- 
žitvah oceno investicijskega programa, utemeljenost objektov, utemeljenost 
kapacitet, ki jih financiramo, tehničnih rešitev, ki jih vsebujejo programi in 
končno predvsem realnost stroškov. Imamo samo številko, kaj pa stoji za 
njo, ne vemo točno. Mislim, da bi se v bodoče za vsak finančni program, 
ki ga bo sprejemala Skupščina, morala formirati skupina poslancev, ki bi pro- 
gram podrobneje proučila in o svojih ugotovitvah zboru tudi poročala. 
Dejstvo je namreč, da se vsak poslanec ne more podrobno poglobiti v tak 
finančni načrt, ki čestokrat za pravilno razumevanje zahteva tudi ogled na licu 
mesta. 

Odborom zamerim, da se zadovoljujejo s formalnimi dokazi, in z izja- 
vami investitorjev, da so sredstva, ne da bi se podrobneje prepričali, bodisi 
v samih delovnih organizacijah, v zaključnih računih, ali pa v bankah o 
dejstvih, o katerih se je treba prepričati pri sprejemu takega programa. 

Navedel bi rad še to, da sem primerjal zneske v obrazložitvah in programih 
s poročilom upravnega odbora bivšega sklada za negospodarske investicije, ki 
je že prej financiral te objekte. Opazil sem, da v investicijskih zneskih nasto- 
pajo razlike, vendar pa iz samih obrazložitev teh programov ni razvidno, v 
čem te razlike nastopajo. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če nihče, bi — ker je bilo s strani tov. poslanca Kristana postavljeno 
konkretno vprašanje — prosil tovariša Cačinoviča, da na vprašanje odgovori. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko smo sprejemali 
resolucijo o nadaljnjem razvoju, smo bili vsi enotnega mnenja, da je potrebno 
dokončati tiste objekte, ki so že začeti in bodo torej z minimalnimi sredstvi 
čimprej funkcionalno usposobljeni. Pri izbiri objektov in odločanju, do katere 
faze naj se zgrade izbrani objekti, nas je vodila predvsem misel o tem, kateri 
objekti so najbolj potrebni in koliko je minimalno potrebnih sredstev, da se 
objekti funkcionalno usposobijo. 
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Enako načelo nas je vodilo tudi pri izdelavi finančnega programa za 
izgradnjo infekcijske klinike. V načrtu je tudi nova kuhinja, vendar se da po 
izjavah investitorja in tudi predstavnika sekretariata za zdravstvo, v sedanji 
fazi aktivirati novi posteljni trakt tudi z zmogljivostjo stare kuhinje. S tem 
torej funkcionalnost novega objekta ne bo nič okrnjena in je zato mogoče 
sredstva, ki bi bila sicer potrebna', uporabiti za dokončanje drugih objektov. 
S tem ni rečeno, da smo se novi kuhinji odrekli, temveč smo njeno gradnjo 
.samo odložili do takrat, ko bodo na razpolago sredstva. 

Glede predloga poslanca inž. Velka Križnika sem mnenja, da je koristen 
in da ni nobene ovire, da ne bi mogel odbor ali pa posebna skupina poslancev 
poprej proučiti posamezne objekte in o tem poročati zboru. Mnenja sem 
namreč, da ne bi kazalo v bodoče finančnih programov širiti z drugimi podatki, 
kot jih že sicer vsebujejo. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (3 poslanci.). 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o finančnem 
programu za financiranje nadaljevanja graditve Infekcijske klinike v Ljubljani. 

Dajem v obravnavo predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
dograditve zdravstvenega doma dr. Petra Držaja. Prosim, kdo želi besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, dajem ta odlok na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj 
dvigne roko? (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Štirje). 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel tudi ta odlok. 
Dajem v obravnavo predlog odloka o finančnem programu za financiranje 

nadaljevanja rekonstrukcije inštituta za tuberkulozo na Golniku. Prosim, kdo 
želi besedo*? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem odlok na glasovanje. Prosim, 
kdor je za, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o finančnem 
programu za financiranje nadaljevanja rekonstrukcije inštituta za tuberkulozo 
na Golniku. 

Dajem v obravnavo predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve študentovskega stanovanjskega stolpiča v Študentskem 
naselju v Ljubljani. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Eden.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel tudi ta predlog odloka. 
Dajem v obravnavo* predlog odloka o finančnem programu za financiranje 

nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. 
Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem predlog na glaso- 
vanje? Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Dva.) Se je kdo vzdržal? (Enajst.) 

Ugotavljam, da je Republiški žbor sprejel odlok o finančnem programu 
za financiranje nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narodnega gledališča 
v Ljubljani. 
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Dajem v obravnavo predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve reaktorskega centra v nuklearnem inštitutu Jožef Štefan. 
Prosim, fcdo želi 'besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja k besedi, 
dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Štirje.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o finančnem 
programu za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra v nuklear- 
nem inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani. 

Dajem v obravnavo predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve veslaškega centra na Bledu. Prosim, kdo želi besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, dajem predlog odloka na glasovanje. 
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. 
Je kdo proti? (Pet.) Se je kdo vzdržal? (Dvajset). 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka. 
Dajem v obravnavo predlog odloka o finančnem programu za financiranje 

nadaljevanja graditve objektov Zavoda za slepo mladino. Prosim, kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne želi nihče, dajem, na glasovanje predlog odloka. 
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko? (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o finančnem 
programu za financiranje graditve objektov Zavoda za slepo mladino. 

Dajem v obravnavo predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja Višje šole za zdravstvene delavce. Prosim, kdo želi besedo? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, dajem predlog odloka na glasovanje. 
Kdo je za ta odlok? (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Devet.) Se je kdo vzdržal? (Devet.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o financiranju 
nadaljevanja graditve Višje šole za zdravstvene delavce. 

Dajem v obravnavo predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 
Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, dajem predlog odloka na 
glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Trije.) Se je kdo vzdržal? (Osem.) 

Ugotavljam, da je tudi ta predlog odloka Republiški zbor sprejel. 

S tem je tudi ta točka dnevnega reda končana in prehajamo na 3. to čko 
dnevnega r eda, in sicer na razpravo o stanju in problemih razvoja RTV. 

Gradivo, in sicer »Položaj in problemi zavoda RTV Ljubljana« in pa 
»5-letni razvoj RTV Ljubljana v letih 1966/70« je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil zavod RTV v Ljubljani in je za svojega predstavnika določil tovariša 
Borisa Miikoša. 

Ali želi predstavnik Zavoda RTV dati Skupščini oziroma Republiškemu 
zboru še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. Besedo ima tovariš Boris Mikoš. 

Boris Mikoš: Tovariši, dovolite mi najprej, da se Republiškemu zboru 
in Skupščini zahvalim za odločitev, da obravnava problem našega zavoda. 

Ko smo sestavljali poročilo, ki nam služi kot osnova za to razpravo, smo 
skušali v njem zajeti predvsem tiste podatke, ki naj bi vam omogočili, da ocenite, 
kako izpolnjujemo sklepe oziroma uresničujemo stališča, ki jih je pred letom 
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in pol sprejela Skupščina. Takrat so bila postavljena v ospredje predvsem 
programska in razvojna vprašanja, tako glede vsebine in kvalitete, kakor tudi 
glede obsega programa. Glede razvoja programa je za preteklo razdobje 
značilno predvsem to, da smo smernice Skupščine uresničevali postopoma in 
sicer tako, da je bil na radiu razširjen samo drugi program, sicer pa so bila 
vsa prizadevanja na radiu usmerjena k izboljšanju kvalitete. Televizija je 
program razširila, spremenila je strukturo programa, dala je znatno boljši 
in širši informativno-politični, igrani in filmski repertoar, vendar pa so v vsem 
tem razdobju glavna sredstva in vse ostale sile zavoda delovale prvenstveno 
za povečanje televizijskega programa. Ugotoviti moramo, da je brez novih 
prostorov televizija povečala svoj program v tem času za več kakor enb tretjino, 
da je uvedla zahtevnejšo strukturo in da je glede na težke delovne pogoje 
prekosila sama sebe. Mislim, da številke v poročilu o tem nazorno govorijo. 

Vsa prizadevanja za uresničevanje smernic Skupščine so potekala v izredno 
težkih materialnih pogojih. Brez posebne dotacije bi zavod poslovno leto 1964 
zaključil z izgubo, v aprilu lani povečana naročnina pa je z uvedbo reformnih 
ukrepov izgubila praktično vsak ekonomski učinek. Uveljavitev novega tečaja 
za dolar, podražitev po reformi in ukinitev republiške dotacije za naš program, 
vse to je ob koncu preteklega leta ponovno privedlo do podražitve. Ta podra- 
žitev je vsaj v glavnem sanirala stanje zavoda, ki je sredi intenzivnega 
opremljanja. 

Tovariši, na ta dejstva sem moral opozoriti, ker ni mogoče iti mimo njih, 
če hočemo realno oceniti dosežene rezultate v uveljavljanju smernic Skupščine. 
Kljub takšnim materialnim pogojem pa so bili v tem času ob družbeni pomoči 
doseženi nekateri konkretni rezultati. Dovolite, da vam nekatere važnejše 
naštejem. 

Razširjena sta bila program radia in program televizije. Povečano je bilo 
nadaljnje število radijskih in televizijskih naročnikov. Odpravljeno je bilo 
centralizirano določanje višine RTV naročnine, kar danes omogoča zavodu, 
da dobi popolnejšo podobo samoupravne delovne organizacije. Dvojne rever- 
zibilne televizijske zveze bodo z izjemo Mirne gore, kjer imamo še vedno 
tehnične težave, v kratkem dograjene. Tako bomo v Sloveniji na dan radia 
15. maja lahko enkrat za vselej ukinili na televiziji naslov poskusna oddaja. 

Pripravljen je idejni projekt za izgradnjo novega radijskega doma v Ma- 
riboru in to že več kot leto dni, gradnja pa ni stekla izključno zaradi pomanj- 
kanja sredstev. V zavodu je formiran sklad za kadre, intenzivno je povečano 
število štipendistov od prejšnjih 12 na 81. Razširjen je krog ljudi, ki se 
izpopolnjujejo v tujih RTV hišah. Povečano je število javnih natečajev za 
glasbena, dramska in druga igrana dela in sklenjena številna nova naročila s 
kulturnimi institucijami. Izdelan je povsem nov koncept programske zasnove 
za radio Maribor, ki bo v prihodnje prevzel širše naloge v radiodifuzni službi 
Slovenije in ponovno je bil obdelan dolgoročni programski koncept slovenskega 
in italijanskega programa za radio Koper. 

Udeležba slovensko govorjenega televizijskega programa, vidnega na 
področju naše republike, je povečana v strukturi programa za 8fl/o. Povečanje 
bi bilo znatno večje, če se ne bi močno povečal tudi celoten obseg programa. 
V naši republiki lahko gledajo gledalci 795 ur programa iz našega studija letno 
in 1139 ur programa iz drugih študijev. Skupno torej 1934 ur programa. V tem 
času je bila v Sloveniji v celoti obnovljena srednjevalovna oddajniška mreža 
za radio. 
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Popolna samostojnost v sestavljanju radijskega programa mimo raznih 
skupnih shem je pokazala, da je to pot do večje udeležbe gradiva in program- 
skih stvaritev iz naše republike v programih ostalih jugoslovanskih radijskih 
postaj — tokrat na osnovi kriterija kvalitete. To nam odpira tudi izbor gradiva 
iz vse Jugoslavije. Te izkušnje so tudi osnova za našo orientacijo pri samostoj- 
nejšem oblikovanju televizijskega programa v naši republiki. 

Zavod je z lastnimi tehničnimi sredstvi in pretežno tudi z lastnim kadrom 
posnel, sinhroniziral in emitiral prvo televizijsko filmsko serijo v Jugoslaviji 
in tako začel z novo umetniško zvrstjo pri nas. Direktni stiki, ki jih vedno 
močneje razvijamo z mnogimi tujimi radijskimi in televizijskimi hišami, omo- 
gočajo programsko izmenjavo, na podlagi katere se naši slovenski kulturni 
dosežki vedno pogosteje uvrščajo v tuje radijske in telezivijske sporede. 

Nekaj primerov. Televizijski izbor oddaj 10 zadetkov smo poslali v 14 dežel. 
Oddajo živalski karneval, ki je bila nagrajena na Japonskem, v 6 dežel. Vosove 
filme jemljejo socialistične dežele. 6853 minut, to je preko 100 ur glasbe slo- 
venskih ustvarjalcev in poustvarjalcev, smo dali v zameno v 18 dežel. Danes 
posebna služba na zavodu skrbi za razvijanje te izmenjave. To je omogočilo, 
da je naš zavod dobil skoraj 12 000 minut glasbenega programa v preteklem 
letu, da je dobil glasbeno televizijsko oddajo mednarodna ura itd. Trenutno 
vzdržujemo programske in poslovne stike z radijskimi in televizijskimi 
družbami 39 držav. 

Dosežena je večja programska samostojnost pri oblikovanju televizijskega 
programa v Sloveniji. To je omogočilo, da povečamo pestrost oddaj in da lahko 
emitiramo v tekoči jesensko-zimski shemi 51 različnih oddaj, kar je za četrtino 
več kot v pretekli sezoni. To je hkrati tudi omogočalo, da je igranemu programu 
sedaj namenjeno več časa in da v večji meri prikazujemo domači kulturni film, 
predvsem kratki in da filmsko obdelujemo našo lastno kulturno dediščino. Obseg 
tujih serijskih filmov smo v programu zmanjšali tako, da ti filmi zavzemajo 
sedaj podrejeno mesto v programu. Torek je prenehal biti prost dan in naš 
studio trenutno še sam v državi ta dan oblikuje program popolnoma svobodno. 
Gledalci in kritika sta nam bila doslej za to naklonjena. 

Nova programska struktura kaže na to, da je televizija začela prodirati v 
nove sredine. Sedaj imamo 26 "/o naročnikov med delavci. Radio je skušal 
uvesti mladinske oddaje, ki bi bile za mladino zanimive in privlačnejše od 
dosedanjih. Način obravnave političnih in družbenih tem kaže, da smo napredo- 
vali v pogledu izkoriščanja prednosti, ki jih vsak od obeh medijev ima. 

V Sloveniji smo začeli s pripravami za izgradnjo mreže na tako imeno- 
vanem četrtem in petem pasu, kjer naj bi potekal drugi televizijski program. 
Gradnja in nabava vseh tehničnih naprav, je zastavljena tako, da bo uvajanje 
barvne televizije lahko čim hitrejše in čim cenejše. V tem smislu so vzpostav- 
ljeni dobri delovni stiki z italijansko radijsko družbo. 

Vključili smo se v kulturno izmenjavo Slovenije s sosednjo Koroško in 
Štajersko in sodelujemo v raznih oblikah zelo aktivno. Sodelovali smo celo v 
skupni avstrijsko-jugoslovanski radijski javni oddaji »Vseh devet«, izmenju- 
jemo orkestre in programsko gradivo. 

Skupno s časopisno založniškim podjetjem »Delo« smo akreditirali stalne 
dopisnike v Trstu, Londonu in Moskvi, skupaj z mariborskim Večerom tudi v 
Celovcu. 
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Njihovi prispevki bogatijo naše radijske in televizijske programe. Delo v 
tujini bogati programske izkušnje naših sodelavcev, ki so v tem pogledu 
majhne. 

Prenos svetovnega prvenstva v namiznem tenisu, še posebej pa svetovnega 
prvenstva v hokeju na ledu, je afirmiral slovensko televizijo po vsej Evropi 
kot organizacijo, ki je sposobna, da na visokem tehničnem nivoju, disciplinirano 
in kvalitetno posreduje tudi tako zahtevne dogodke. Takšna priznanja, tudi 
pismena, smo dobili od mnogih evropskih radijskih in televizijskih družb. 
Priznanja, ki smo jih dobili v obliki Prešernovih in ITomšičevih nagrad, 
posebne nagrade na Japonskem in drugje kažejo, da se programsko delo v 
našem zavedu izboljšuje. V navajanju nekaterih dosežkov sem bil nekoliko kon- 
kretnejši, kot bi bilo morda potrebno, ker sem želel dopolniti poročilo, ki ga 
imate, ker je bilo poročilo izdelano še pred koncem lanskega leta. Navesti pa 
moram, tovariši, tudi naloge, kjer smo bili manj uspešni. 

Naslonitev na kulturno programsko zaledje v naši republiki napreduje zelo 
počasi in to ne toliko zaradi naše zaprtosti ali nepripravljenosti za sodelovanje, 
kakor zaradi prepočasnega ustvarjanja tehničnih in prostorskih pogojev ter 
pripravljenosti zaledja za takšno sodelovanje. 

Zanimiva je recimo izredno majhna, tako rekoč nikakršna udeležba sloven- 
skih književnikov na natečajih, ki jih razpisujemo. Glasbeni ustvarjalci v 
Mariboru so zelo malo angažirani v našem programu. Podobno situacijo imamo 
tudi v Ljubljani. 

Zvezna informativno-politična oddaja »Televizijski dnevnik«, ki sodi med 
najbolj gledane televizijske oddaje tudi pri nas, še vedno ne obravnava življenja 
v naši republiki na zadovoljiv način. Moram reči, da leži krivda tudi na naši 
strani. Šolska televizija kljub priporočilu Skupščine in številnim načelnim 
razpravam ne napreduje. Poseben razgovor o tej problematiki, ki ga je pripravil 
Glavni odbor Socialistične zveze, je načel vrsto nerazčiščenih vprašanj, vendar 
ni omogočil rešitve. Za šolstvo odgovorne oblasti bodo1 morale precizneje 
določiti predmete in teme, ki jih bo obdelovala televizija in uvesti televizijo 
v šoli kot redno dopolnilo pouka. Izdelati bo treba standardne televizijske 
obdelave posameznih tem, kar bi omogočilo pocenitev televizije v šoli zaradi 
možnosti, da večkrat ponavljamo isto temo. Naloga bo, da na skupnem pro- 
gramu televizije v šoli zedinimo delo zavoda za šolski in poučni film in televizije 
in to ne samo v Sloveniji, ampak v vsej Jugoslaviji. Sedaj pa je stanje takšno, 
da hodimo vsak svojo pot. 

Širjenje lastne osnove za televizijsko — filmsko proizvodnjo ni bistveno 
napredovalo. Vlaganja v razvijalno filmsko tehniko so nam sicer na zavodu 
omogočila, da smo odpravili hudo neskladje med razvijalno^ in snemalno 
tehniko, nismo pa mogli razširiti teh zmogljivoisiti. Možnosti koprodukcije s 
filmsko industrijo Slovenije so bile doslej omejene zaradi materialnega položaja 
obeh strani, pa tudi zaradi različne tehnike, kar predstavlja trajno oviro ne 
samo pri nas, ampak po vsej državi. 

Dovolite mi prosim, da navedem samo nekaj podatkov o našem položaju. 
Število radijskih naročnikov v Sloveniji praktično ne narašča več. Razširje- 
nost televizije pa je še vedno znatno izpod evropskega povprečja. S televizijskim 
signalom pokrivamo sedaj 91 °/o slovenskega področja, televizijske družbe iz 
sosednjih dežel pa pokrivajo s svojim signalom XU slovenskega nacionalnega 
ozemlja, ali še enkrat več pri nas, kakor mi s svojim signalom pokrivamo v 
Avstriji, Italiji in Madžarski. To je predvsem posledica tega, da so oni prej 
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uvedli televizijo in imajo- zato v določenem smislu boljše pogoje od nas. Enaka 
situacija se nam bo najbrž ponovila na četrtem in petem pasu, kjer bomo mi 
prav tako v zaostanku z uvajanjem te mreže. 

Vsi srednjevalovni oddajniki v Sloveniji, v Domžalah, na Belem križu in v 
Mariboru so novi, vendar problema slišnosti v Sloveniji za radio nismo rešili. 
Rešitev tega problema je možna samo z UKV sprejemom, opozoriti pa moram, 
da ima v Sloveniji le 20% sprejemnikov vgrajeno območje za UKV sprejem. 
Industrija je povsem gluha za ta problem, moram pa opozoriti, da bomo imeli 
hud glavobol, če tega vprašanja kategorično ne rešimo, saj vemo, da traja 
obnavljanje radijskih aparatov 10 do 12 let, mi se pa resno bojimo, da bo 
problem slišnosti na srednjem valu veliko prej postal do take mere problema- 
tičen, da ga bomo v večjem delu Slovenije lahko reševali samo z UKV spre- 
jemom. 

V zadnjih petih letih je zavod RTV Ljubljana investiral iz lastnih sredstev 
1 milijardo 113 milijonov starih dinarjev, iz zveznih in republiških kreditov 
pa 2 milijardi in četrt. Tb nam je omogočilo obnovo srednjevalovne oddajniške 
mreže za radio, izgradnjo oddajniške televizijske mreže za prvi televizijski 
program, ki se sedaj z mednarodnim kreditom približuje svojemu koncu in pa 
nabavo najosnovnejše opreme za televizijske studije. Kakor vidite, v teh letih 
v razširjenje prostorov nismo vlagali skoraj ničesar. 

Kljub temu, zlasti zadnje leto, začenjamo močno zaostajati za Zagrebom in 
Beogradom, kar se bo kmalu začelo poznati tudi na televizijskem, programu. 
Cena televizijske ure za program je v letu 1964 znašala 1 milijon 400 tisoč dinar- 
jev. Lani smo jo zaradi težke materialne situacije znižali na 1 milijon 121 tisoč 
dinarjev, kar je 15-krat manj kakor pri RAI in dvakrat manj kakor v Zagrebu. 
To seveda, tovariši, ni samo vprašanje štednje, ampak tudi ustrezne strukture 
programa, kar pa je direktna posledica zelo omejenih sredstev. 

Obseg radijskega programa ne zaostaja za obsegom enakega programa v 
Zagrebu in onim v Beogradu. BBC ima letno 21 tisoč ur radijskega programa, 
Ljubljiana s Koprom in Mariborom pa 12 tisoč ur. 

Dohodki BBC so 30-krat večji od naših. Beograd ima 100 '%>, Zagreb pa 
70 »/o več zaposlenih kakor RTV Ljubljana. Za leto 1965 je Beograd izločil 320 % 
in Zagreb 200 °/o več sredstev v svoje sklade kakor RTV Ljubljana. 

Izkoriščenost naših študijev je 2,5 do 3-krat večja kakor enaka izkorišče- 
nost v svetu. Na m2 površine smo lansko leto pripravili 136 minut programa. 
Stroški za minuto lastnega televizijskega programa so 8-krat večji od stroškov 
za kupljeni program. Razlogi za to seveda ležijo tudi v tem, ker kupujemo naj- 
cenejši program. Za radio je ta odnos še mnogo večji 1 : 23. 

Udeležba izdatkov za avtorske honorarje v skunnih izdatkih našega zavoda 
je 8 %>, kar je nekajkrat pod evropskim povprečjem. V izgradnjo mreže za 
prvi televizijski program smo v Sloveniji vložili skoraj 2 milijardi dinarjev, 
v Jugoslaviji pa blizu 18 milijard. Od sredine lanskega leta stoji na Krvavcu 
pretvornik, ki posreduje II. italijanski program na četrtem pasu. To je začetek 
mreže za naš drugi televizijski program. V kratkem bosta JRT ter jugoslovan- 
ska vlada začeli razgovore s francosko radijsko- družbo in vlado, za kreditiranje 
izgradnje mreže drugega televizijskega programa v Jugoslaviji. Predvideni 
potrebni kredit znaša približno 16 milijonov dolarjev. 

RTV Ljubljana je bila določena od tehnične komisije JRT kot skupni center 
za laboratorijsko proučevanje barvne televizije, ki naj bi jo uvedli vzporedno 
ali neposredno po izgradnji mreže v četrtem pasu. 

2 
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Iz vse Slovenije dobivamo zahteve za izgradnjo lokalnih pretvornikov, za 
prenos programov iz sosednjih dežel. To kaže na to, da hočejo imeti gledalci tudi 
na televiziji izbiro programa, kar je povsem normalno. Zaradi tehničnih in dru- 
gih razlogov danes še ni mogoče dovoliti postavljanja takšnih pretvornikov, ori- 
entirati pa se moramo na izgradnjo nove mreže za drugi program, da zadovoljimo 
te težnje in potrebe gledalcev. Opozoriti moram ponovno na to, da sosednje de- 
žele ne štedijo sredstev za to, da bi njihovi televizijski programi pokrivali čim 
večji del naše republike. Perspektiva satelitskih televizijskih prenosov nam se- 
veda ustvarja še posebne naloge v razvoju lastne televizije. Med mnogimi deže- 
lami divja danes televizijski boj, če ga smem tako imenovati, ker je televizija 
postala sredstvo izrednega političnega in idejnega vpliva in dobiva vedno vidnejšo 
mesto tudi v političnem in izobraževalnem delu. Mimo tega procesa seveda tudi 
V naši republiki ne bomo mogli in že sedlaj je naravnost neresno, da dajemo re- 
cimo za televizijo v šoli iz družbenih sredstev 5 milijonov dinarjev letno. To pa 
praktično pomeni, da smo se televiziji kot dopolnilu pouka odrekli. Danes je 
predložen tudi predlog za financiranje dela tretje etape izgradnje televizije v 
Sloveniji in to iz proračunskih sredstev v višini 2 266 000 N dinarjev. Ker je 
stvar v obrazložitvi dovolj široko pojasnjena, se pri tem vprašanju ne bi dalj 
zadržal, opozoril pa bi rad samo na eno. Do takega predloga Skupščini je 
prišlo zaradi tega, ker je zavod moral iz sredstev lanskega poslovanja financi- 
rati vse lanske tekoče obveznosti in na podlagi lani sprejetega zakona o radio- 
difuznih organizacijah v Jugoslaviji, tudi vse letošnje investicije in anuitete. 
Iz lanskoletnih sredstev moramo torej pokrivati anuitete in investicijsko dejav- 
nost dveh let. Ker nam to ni bilo mogoče, smo zaprosili za pomoč republiko. 
Prihodnje leto bo v tem pogledu položaj lažji, ker bo situacija normalnejša,. 

Skupščini smo predložili tudi pregled variant za izdelavo petletnega načrta 
razvoja Zavoda RTV. Ker danes ta predlog ni glavni predlog razprave, se ne 
bi spuščal v razpravo o predlaganih variantah in o podrobnostih, želim le 
ugotoviti, da je iz predloženega pregleda razvidno, da tudi v bodoče Zavod 
sam ne bo mogel opraviti vseh nalog s področja razširjene reprodukcije in 
da bo zato' potreboval družbeno pomoč. Ce bi družba teh sredstev ne mogla 
ali ne hotela dati, potem lahko v naslednjih letih zavod iz lastnih sredstev 
opravi samo normalizacijo sedanjega neobičajnega stanja. Izgradnjo četrtega 
pasu v Mariboru in v Ljubljani in priprave za barvno televizijo, ki že trka 
na meje naše republike, zavod ne more opraviti sam. Od obsega družbene 
pomoči bo tudi v bodoče odvisen razvoj radiodifuzne službe v Sloveniji. Zaradi 
pomena te službe bi morala v srednjeročnem programu razvoja naše republike 
biti predvidena sredstva, ki bodo omogočila nezmanjšan tempo širjenja te 
službe v Sloveniji. 

Predsednik Tine Remškar: Gradivo je obravnaval tudi odbor za 
prosveto in kulturo .Republiškega zbora in je zboru predložil pismeno poročilo. 
Ali želi poročevalec odbora dati še ustno obrazložitev? Besedo ima tovariš Drago 
Seliger. 

Drago Seliger: Tovarišice in tovariši poslanci! Po tako obširnem 
uvodu, kot smo ga lahko slišali, se bom omejil samo na nekatere posplošitve, 
kot rezultat dosedanjih razprav v Skupščini. 
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Zavod RTV Ljubljana je predložil Skupščini gradivo, ki govori o položaju 
in problemih zavoda ter o razvojnem načrtU radia in televizije za obdobje 
1966—1970. Odbor za prosveto in kulturo našega zbora je razpravljal o gradivu 
z ustreznim odborom Prosvetno-kulturnega zbora in Izvršnega sveta, ker smo se 
zedinili, da predlagamo, naj poleg Prosvetno-kulturnega zbora obravnava 
predloženo gradivo tudi naš zbor. Dvoje dejstev nam je narekovalo dati tak 
predlog. 

Prvič, gre z,a ustanovo, ki je postala s svojimi programi nepogrešljiva 
potreba družbe. Ta se izraža tako po hitrem, sodobnem in učinkovitem obvešča- 
nju o dogajanjih doma in v svetu, kot v mnogokaterih možnostih pri zadovolje- 
vanju političnih, kulturnih, izobraževalnih, zabavnih in drugih potreb občanov. 

Drugič, smo sredi živahnega razpravljanja in priprav srednjeročnega pro- 
grama razvoja naše republike in sodimo, da predhodne razprave o razvoju 
posameznih dejavnosti lahko v mnogočem koristijo pri dokončnem oblikovanju 
srednjeročnega načrta. 

Dovolite, da k pismenemu poročilu dodam še nekaj misli. V sodobnem 
svetu se precej govori, prepričuje in dokazuje ter polemizira o vlogi in mestu 
radia, predvsem pa televizije v družbi. Temu se ni čuditi, saj je televizija 
zgodovinsko gledano, preko noči preplavila svet in mu povedala, da je kljub 
svojim geografskim razsežnostim zelo majhen. Pri vrednotenju in tehtanju 
pomena televizije ni sporna njena politična informativna dejavnost, sporne so 
ocene ostalih programskih zvrsti, o katerih najdemo zelo različna mišljenja, od 
zanikanja pomena televizije za kulturni razvoj družbe do precenjevanja tele- 
vizije v tem razvoju. To omenjam zato«, ker je tudi v naši sredini slišati tovrstna 
razpravljanja, bodisi kot odmev od zunaj, bodisi kot posledica razvoja radia 
in televizije pri nas in lastnega hotenja, kar najbolje spoznati in pravično opre- 
deliti njeno mesto. 

Kolikor izražajo take razprave željo, da bi tudi na tem področju hitreje 
napredovali ah pa bojazen, da ne bi zaostajali za razvojem, ki ga poznamo v 
svetu, vse to pa seveda v okviru naših realnih možnosti, potem je to odraz 
realhih problemov, ki jih kaj lahko zasledimo tudi v predloženem petletnem 
načrtu razvoja RTV. Gre namreč za zelo konkreten načrt razvoja, v katerem 
je nakazanih nekaj poti, po katerih naj bi krenila RTV v naslednjem obdobju. 
Dosedanja razprava ni dala jasnega odgovora na vprašanje, po kateri poti naj 
se krene, ker za to manjkajo materialni pokazatelji republike, v razpravi sode- 
lujoči poslanci pa so bih enotni, da tudi v bodoče družbena pomoč tej službi, 
ne glede na obliko te pomoči, ne bi smela izostati. Predloženi načrt predvideva 
razvoj, ki bi v 1970. letu imel za posledico dva enakovredna radijska in dva 
televizijska programa. Natančneje povedano, ustvarjena bi bila materialno- 
tehnična osnova, ki bi omogočila posredovanje dveh sočasnih radijskih in 
televizijskih programov, pri čemer ostaja drugi program televizije vprašljiv, 
ker gre poleg finančnih možnosti tudi za sposobnost programskega zaledja, iz 
katerega črpa televizija. Kolikor programsko zaledje ne bi bilo sposobno 
napolniti dveh programov, so že danes možnosti za sestavo takega drugega 
programa iz virov ostalih jugoslovanskih in drugih TV produkcij. Ker bo 
tehnična baza, ki bo omogočila sočasen drugi TV program, hkrati osnovna za 
barvno televizijo, bi tega dejstva pri dokončnem odločanju v zavodu, katerim 
elementom v razvoju celotne RTV je dati prednost, ne smeli zapostavljati, pa 
čeravno v začetnem obdobju drugi program ne bi odigral pomembnejše vloge. 
Tudi pri razvoju radia ni edina možnost in končni cilj, da bi bil drugi program 

2» 
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enakovreden prvemu, temveč ustvariti take materialne tehnične in druge pogoje 
dela, ki bodo omogočali čim večjo učinkovitost radijskih programov. Kar zadeva 
število radijskih programov menim, da se lahko že v danih pogojih dogovarjamo 
o večjem številu posebnih radijskih programov, ki bi imeli svojstven namen in 
se obračali v določenem času na povsem odrejeno populacijo poslušalcev. Kaj 
in koliko časa, v katerem času in za koga oddajati enega ah več radiodifuznih 
programov, to so vprašanja, ki morajo biti stalno prisotna pri oblikovalcih teh 
programov. Res je, da radio in televizija nista direktna tekmeca, sam obstoj 
in močan razvoj televizije pa je že do sedaj in bo v prihodnje verjetno še bolj 
terjal novih vsebinskih, strukturnih, oblikovnih in drugih sprememb, tako 
centralnih kot lokalnih radijskih programov. 

Vedeti moramo namreč, da imamo izredno razširjeno mrežo tudi lokalnih 
radijskih programov. V razpravah o vsebinski usmerjenosti RTV programov je 
bilo največ pozornosti posvečeno TV programom. To je povsem razumljivo, slišali 
smo podatke, naj ponovim, da ima slovenska televizija 106 570 naročnikov, to 
pa predstavlja izredno širok krog gledalcev in poslušalcev. Poslanci so izražali 
soglasje z nakazano Oisnovno usmeritvijo TV programa, ki si postavlja za cilj 
izboljšanje strukture in kvalitete, čeravno nam v poročilu navedeni odstotki 
o posameznih vrstah oddaj ne dajo povsem jasne podobe o resničnem programu, 
ki mu bomo sledili na zaslonih. 

Nedvomno je pravilna težnja zavoda, da dobijo v oddajah več prostora po 
vsebini zahtevnejše oddaje. V skupščinskih odborih, na sejah Prosvetno-kultur- 
nega zbora in v javnosti je bilo izraženo mišljenje, da bi moral TV program 
oziroma televizija v večjem obsegu posredovati izobraževalni program. Te želje 
in zahteve se ne skladajo s programsko usmeritvijo televizije kot nam je predlo- 
žena, ki očitno krči ta program, saj je prestavljal v letu 1964 24% celotnega 
programa, namen pa ga je skrčiti v letu 1970 na 8%. Materialnih razlogov za 
tako usmeritev ni, saj je iz gradiva razvidno, da je ta program najcenejši. 
Očitno gre pri tem za nesporazum, kaj si kdo predstavlja pod pojmom izobra- 
ževalnih oddaj. Nesporno je, da ima televizija na tem področju izredne možno- 
sti, saj je izobraževalni program v mnogih deželah samostojen TV program. 
Problem omenjam zato, ker sodim, da odseva določena volonterska gledanja na 
posamezne zvrsti televizijskega programa in resno opozarja, da mora eksperi- 
mentalno improvizacijo vse bolj zamenjevati Studiozno proučen, zasnovan, 
oblikovan in izvajan TV program. Med mnogimi problemi, ki jih navaja predlo- 
ženo poročilo, je naš odbor posebej opozoril na nujnost večje naslonitve RTV 
in njenih programov na tako imenovano programsko zaledje. Za institucijo, ki 
vključuje v svojih programih skoraj vso družbeno^ dejavnost, je programsko 
zaledje celotna družba. V kolikšni meri RTV programi odsevajo našo stvarnost 
in se ustvarjalno vključujejo v premagovanje najrazličnejših težav, tako v 
območju materialnega kot duhovnega snovanja pri nas, pa ni samo stvar RTV, 
temveč naše družbe kot celote. Zato bi bilo prav, da se tako spoznanje uresni- 
čuje tako s stalnim spremljanjem razvoja, programske usmeritve in učinko- 
vitosti RTV dejavnosti, kot z ustvarjalnim sodelovanjem vseh družbenih 
dejavnosti. 

Predsednik Tine Remškar: Gradivo k tej točki dnevnega reda je 
bilo dostavljeno Izvršnemu svetu na podlagi 109. člena poslovnika Republiškega 
zbora in je Izvršni svet kot svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda 
določil inž. Miloša Bučarja. Ah želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne 
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želi.) Hvala. Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ne 
želi nihče razpravljati o tej pomembni problematiki? Namen te razprave je, da 
osvetli vse probleme in da skupščinski odbori dobe mnenje zbora glede sestav- 
ljanja srednjeročnega programa. Ce nihče ne želi razpravljati, zaključujem 
razpravo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu odloka o financiranju investicij Zavoda RTV Ljubljana. 

Predlog odloka je Skupščini SR Sloveniji predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil inž. Miloša Bučarja. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev. (Ne želi.) Hvala. 

Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun, in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala zboru pismeni poročili. 
Ali želita dati poročevalca še ustno obrazložitev. (Ne želita.) Pričenjam raz- 
pravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne želi nihče besede, zaključu- 
jem razpravo in dajem predolog odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Trije.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o financiranju 
investicij Zavoda RTV. 

Preden bi prešli na 5. točko dnevnega reda, odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice! Nadaljujemo sejo 
in prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na razpravo o izvajanju 
ukrepov za izboljšanje materialnega položaja borcev NOV. 

Gradivo oziroma informacije o izvajanju ukrepov o izboljšanju material- 
nega položaja borcev NOV v letu 1965 in pa poročilo s posvetovanja predsed- 
nikov občinskih komisij za vprašanja borcev NOV ste prejeli z vabilom. 

Informacijo o izvajanju ukrepov za izboljšanje materialnega položaja bor- 
cev NOV v letu 1965 je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil Majdo Gaspari. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 
Gradivo je prav tako obravnaval odbor za zdravstvo in socialno politiko 

RZ in je odboru predložil pismeno poročilo. Ali želi poročevalec odbora po- 
ročilo še ustno obrazložiti? (Ne.) 

Ker ne želi nihče dati ustne obrazložitve, pričenjam razpravo o predlo- 
ženem gradivu. 

Prosim. Besedo želi tovariš Mirko Remec. 

Mirko Remec : Tovarišice in tovariši poslanci! Dejstvo, da naš odbor 
v enem letu že drugič obravnava materialno vprašanje borcev NOV, je vsekakor 
dokaz skrbi, ki jo posvečamo temu problemu z namenom, da bi ga kar 
najbolje reševali. 

Pred letom dni so- pristojni odbori in tudi zbori naše Skupščine obravnavali 
mnoga nerešena vprašanja materialnega položaja borcev NOV in sprejeli vrsto 
ukrepov za njihovo reševanje. S sprejetimi zakonskimi predpisi o zdravstvenem 
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varstvu borcev NOV kmetov in njihovih družinskih članov, o dodatku zapo- 
slenim udeležencem NOV in s priporočilom o stalnih priznavalninah bivših borcev, 
smo v naši republiki dopolnili sistem družbene skrbi za borce, ki ga je že 
pred tem z ustreznimi ukrepi uzakonila Zvezna skupščina. Tako dograjen sistem 
družbene skrbi za borce je že lani omogočil, da so lahko pričeli pristojni organi 
in organizacije sistematično reševati probleme materialnega položaja borcev 
NOV. Predložena informacija nas seznanja, kako so se izvajali sprejeti ukrepi 
in kaj smo glede tega storili v minulem letu. Naj omenim, da je bila na seji 
odbora za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora in na posvetih 
s predstavniki občinskih odborov Zveze združenj borcev NOV ugodno ocenjena 
ugotovitev v informaciji, da ismo v minulem letu dosegli velik napredek pri 
urejanju najbolj perečih vprašanj materialnega položaja borcev in njihovih 
svojcev. V ta namen so bila porabljena znatna družbena sredstva, čeprav še 
niso bile izkoriščene vse možnosti, ki jih nudijo sprejeti predpisi. Ugotovljeno 
je bilo, da se je z uveljavitvijo novega pokojninskega zakona in zveznega ter 
republiškega zakona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV občutno iz- 
boljšala materialna preskrbljenost upokojenih in zaposlenih borcev. Mnogo 
bolj uspešno kot prejšnja leta so se urejala pereča stanovanjska vprašanja 
zaposlenih, nezaposlenih in tudi borcev-kmetov. Pomemben napredek smo do- 
segli tudi glede dodeljevanja stalnih in enkratnih priznavalnin, dalje v skrbi 
za otroke padlih borcev in zlasti po vojni umrlih borcev, na področju zdrav- 
stvenega varstva borcev, predvsem borcev-kmetov in njihovih družinskih 
članov itd. Ne glede na dosežene uspehe pri urejanju vrste perečih vprašanj 
materialnega položaja borcev pa niso mogli predstavniki občinskih odborov 
združenj borcev NOV in tudi naš odbor mimo dejstev, da je ostala še kopica 
nerešenih problemov. Te bi bilo treba rešiti v prihodnjih letih in nuditi vse 
oblike pomoči tistim borcem, ki so jo dejansko potrebni. V nadalnji razpravi 
želim na kratko omeniti nekatera vprašanja, o katerih je bila na omenjenih 
posvetih in tudi na seji našega odbora najzanimivejša razprava, 

Najprej o materialni preskrbijenosti borcev in njihovih družinskih članov. 
Zvišana osnova za podeljevanje dodatka zaposlenim udeležencem NOV v le- 
tošnjem letu na 78 000 dinarjev je bila ocenjena kot pomemben prispevek 
družbe za izboljšanje njihovih življenjskih pogojev. Med borci pa je čedalje 
bolj živahna razprava o položaju tistih udeležencev NOV, ki imajo nizke 
osebne dohodke in ne izpolnjujejo pogojev za pridobivanje tega dodatka. Ta 
razprava je najbolj živa med borci na Primorskem. Vprašanje tistih borcev, 
ki so se zaposlili šele zadnja leta in tako ne izpolnjujejo pogojev za pridobivanje 
tega dodatka, pa je pereče v vsej Sloveniji. Eni kot drugi menijo, da kriterij 
»9. 9. 1943« in zahtevana letna delovna doba onemogočajo prevelikemu številu 
borcev, da bi bih deležni te oblike družbene pomoči. Za reševanje omenjenega 
vprašanja je bilo izraženo stališče, da bi morali skladno z rastjo ekonomske 
moči v naši republiki iskati možnosti nuđenja ustrezne družbene pomoči vsem 
udeležencem NOV, pri čemer za sedaj ne bi smeli spreminjati z zakonom do- 
ločenih pogojev. 

Podrobno je bilo obravnavano tudi vprašanje dodeljevanja priznavalnin 
tistim kategorijam upokojenih udeležencev NOV, ki imajo zaradi raznih po- 
gojev nizke pokojnine in so zato potrebni te oblike družbene pomoči. 

Pri izvajanju priporočila Skupščine SR Slovenije o stalnih priznavalninah 
so največje težave zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in zaradi uporab- 
ljanja različnih kriterijev za njihovo dodeljevanje. To v mnogih primerih povzro- 
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ca med borci precej negodovanja. Z največjo ostrino so pomanjkanje finančnih 
sredstev načeli prav predstavniki, manj razvitih občin Primorske in Bele kra- 
jine, kjer je tudi največje število bivših borcev, ki so te oblike družbene 
pomoči potrebni. 

Ne glede na to, da zahteva različnost pogojev, v katerih živijo posamezni 
borci, obravnavo vsakega primera posebej, menim, da bi morah na osnovi 
dosedanjih izkušenj težiti za tem, da bi v vseh občinah čimprej prišli do 
čimbolj enotnih kriterijev za podeljevanje priznavalnin. Pri delitvi sredstvev 
med občinami in republiko bi morali bolj upoštevati te potrebe omenjenih 
občin. 

Ugotovljeno je tudi bilo, da je bilo treba jasneje definirati pojem prizna- 
valnine. Zaradi nepoučenosti na terenu namreč še marsikje razumejo prizna- 
valnino kot pravico, ki gre vsakemu udeležencu NOV in ne kot družbeno- 
materialno pomoč tistim borcem, ki so te oblike družbene pomoči resnično 
potrebni. 

Mnoge pripombe so bile dane v zvezi z nizkimi družinskimi pokojninami, 
predvsem pa glede togih pogojev za pridobivanje invalidskega dodatka. To 
vprašanje nismo mogli doslej in ga tudi v prihodnje ne bomo mogli reševati 
s povečanjem osnovnih družinskih invalidnin, marveč predvsem s takimi pogoji 
in višino invalidskega dodatka, ki bo omogočil uspešno reševanje te proble- 
matike. Zato bo treba prenos invalidskih zadev iz pristojnosti zveze na re- 
publiko proučiti z vso odgovornostjo in poiskati take rešitve, ki bodo invalidski 
dodatek čim bolj uskladile z življenjskimi stroški. 

Na omenjenih posvetih in na seji našega odbora je bilo obširno obravna- 
vano zelo pereče stanovanjsko vprašanje udeležencev NOV. Temu vprašanju 
so delovne organizacije, družbeno-pohtične skupnosti in organizacije zveze 
borcev v lanskem letu posvečale posebno skrb. Po zaslugi teh je bilo lani 
uspešno rešenih 1839 stanovanjskih zadev borcev in v ta namen porabljenih 
4 760 milijonov starih dinarjev družbenih sredstev. Kljub temu pa je stano- 
vanjsko vprašanje borcev še vedno eno najbolj perečih. Na posvetih se je poka- 
zalo, da je uspešno reševanje stanovanjskih zadev borcev, v prihodnje nujno 
potrebno rešiti nekatere finančne probleme, ki so nastali po izvedbi stano- 
vanjske reforme. Udeleženci razprav so se odločno zavzemali za to, da bi del 
sredstev za financiranje izgradnje stanovanj za upokojene borce moral obvezno 
prispevati republiški zavod za socialno zavarovanje iz sredstev 4%> stanovanj- 
skega prispevka, drugi del potrebnih sredstev pa bi morale tudi v bodoče pre- 
skrbeti družbeno-politične skupnosti. 

Več kritičnih pripomb je bilo tudi na račun še vedno prepočasnega re- 
ševanja stanovanjskih vprašanj zaposlenih borcev. Nekatere delovne organi- 
zacije namreč še vedno premalo upoštevajo te zelo pereče probleme in še 
vedno so primeri, ko odlašajo z rešitvijo in čakajo, da bi se ti borci prej 
upokojili. 

Na posvetovanjih je bilo izraženo mnenje, da bi delovne organizacije lahko 
pospešeno reševale omejene probleme tako, da bi v ta namen uporabile del 
sredstev 4 °/o stanovanjskega prispevka, določena sredstva svojih skladov z 
najemanjem posojil in tudi sredstva, ki bi jih vlagali borci sami. Nekatere 
nujne stanovanjske probleme borcev-kmetov bi lahko uspešno reševali z manj- 
šimi zneski posojil, ki bi jih porabili za popravilo svojih stanovanjskih hiš. 
Izraženo je bilo stališče, da bi morah v bodoče nameniti več sredstev za adap- 
tacije stanovanj borcev, saj predstavlja za mnoge visoka najemnina v novih 
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stanovanjih precejšnjo obremenitev, ki je niso sposobni plačevati. Ce bi se 
orientirali pretežno na popravilo obstoječih stanovanjskih hiš borcev, v manjši 
meri pa na novogradnje in bi za te namene še dve leti zagotovili vsaj tolikšna 
sredstva kot so bila lani, bi v glavnem rešili preostala nerešena stanovanjska 
vprašanja borcev. 

Razprave so pokazale, da smo doslej posvečali premalo skrbi zdravstvenemu 
varstvu borcev in še posebej borcev^kmet-ov. Stanje se je popravilo- šele lani, 
ko smo sprejeli zakon o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev in njihovih 
družinskih članov. Predvidoma bo število teh upravičencev naraslo v letošnjem 
letu približno 45 do 50 tisoč oseb. V razpravah je bilo posebej poudarjeno, da 
bi morale organizacije združenj borcev NOV nuditi več pomoči upravičencem, 
da bi ti pravočasno uveljavili status kmeta-borca. Po mnenju bi morali vzeti 
v premislek tudi datum 15. 5. 1945. Tako določeni datum namreč omogoča 
velikemu številu kmetov, da pridobe te pravice že z nekaj dnevi sodelovanja 
v narodnoosvobodilni vojni. Močno so se zavzeli tudi za to, da bi se uvedli 
stalni sistematični zdravniški pregledi borcev in še posebej, da bi spremljanje 
njihovega zdravstvenega stanja omogočila pravočasno nuđenje potrebne zdrav- 
niške pomoči. 

Na kraju še nekaj misli -o položaju družin in otrok padlih in po vojni 
umrlih borcev. Socialne službe, organizacije zveze borcev in pristojni upravni 
organi, so v okviru materialnih možnosti tudi lani posvečali temu vprašanju 
vso skrb. Ta vprašanja so reševali z dodeljevanjem izrednih invalidskih do- 
datkov, s stalnimi in enkratnimi priznavalninami, z dodeljevanjem prispevkov 
za letni dopust, za počitniška letovanja, zdravstveno pomoč, dodeljevanje 
štipendij in podobno. Medtem ko je bilo lani evidentiranih samo 400 otrok 
padlih borcev, ki dokončujejo poklicno usposabljanje ali študije, pa število 
otrok po vojni umrlih borcev stalno narašča. V zadnjih letih, zlasti pa v novih 
razmerah po reformi, se odpira vrsta nerešenih vprašanj v zvezi z: možnostjo 
nadaljevanja poklicnega usposabljanja, študija in tudi možnosti zaposlovanja 
mladih ljudi. 

Menim, da so pristojni organi, družbeno-politične in delovne organizacije, 
starši in otroci sami, dolžni storiti vse, da se številni problemi ugodno- rešijo 
in se ti mladi ljudje usposobijo za samostojno delo in življenje. Hvala! 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
tovarišica Marija Ivkovič. 

Marija I vko-vič: Tovarišice ,in tovariši poslanci! Precej pogoste 
razprave v zadnjem času in pa tudi letne skupščine občinskih združenj Zveze 
borcev so ugotovili znatnejši premik v skrbi za borce NOV. Tudi informacija, 
ki smo jo prejeli, temelji na teh ugotovitvah. Pri vsem tem pa se zavedamo, 
da smo v preteklosti precej zamudili in da bo reševanje teh zadev glede na 
razpoložljiva sredstva v prihodnje vse težje. 

Iz informacije je razvidno, da je v Socialistični republiki Sloveniji še okoli 
800 borcev, ki nimajo- urejenega stanovanjskega problema. Dvomim pa, da so 
v to število vključeni tudi kmetje-borci, ki potrebujejo posojilo- za popravila 
ali adaptacije svojih stanovanjskih hiš. Ce je temu tako, p-otem je še precej 
nerešenega in se bo treba resno l-otiti tega vprašanja, ker bo verjetno bodoča 
generacija upravičeno zavračala intervencije na tem področju, kajti to je bila 
in je naša skrb, ki se ne sme vleči skozi pol stoletja. 
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Nesporno je dejstvo, da so bili borci NOV, živeč v nižjih krajih, v ugod- 
nejših situacijah od tistih v višinskih in odročnih krajih. Ti dostikrat niso bili 
niti dovolj poučeni o svojih pravicah in možnostih izboljšanja tako socialnega 
položaja kot stanovanjskega problema. Zato sem mnenja, da bo treba sredstva, 
ki so ali pa še bodo na razpolago, usmeriti predvsem tja, kjer so še največje 
težave in kjer je tudi marsikdo od nas v času NOB iskal pomoči in jo tudi 
dobil. 

Drugo > vprašanje, družinskih invalidnin, ki se vsako leto bolj izmika kot 
oblika skrbi za roditelje in padlih za vojne vdove. Pri sedanjem reševanju 
tega vprašanja pa mislim, da bi morali računati z dejstvom, da je velik del 
družinskih invalidov v glavnem preskrbljen — nekateri v obliki pokojnine, 
drugi v obliki pokojninskega dodatka in slično. To so prav tako sredstva druž- 
bene pomoči, čeprav v marsikaterem primeru ni mogoče govoriti o socialni 
potrebi. Imamo pa še upravičence do družinskih invalidnin, ki dejansko še 
niso preskrbljeni ali vsaj ne v taki meri, da bi bilo to človeka dostojno. Ne^- 
katerim ta invalidnina pomeni vse. Vzemimo na primer preužitkarje, katerim 
so lastniki njihovih bivših posestev dolžni nuditi preskrbo, in če jo nudijo, 
je ta skromna in milostna. Takim ljudem je edini vir dohodka družinska in- 
validnina, seveda če so do nje upravičeni. K tem lahko prištejemo še stare, 
bolehne in za pridobitno delo malo ali čisto nesposobne osebe ali pa tiste, ki 
imajo minimalne dohodke, s katerimi ne krijejo svojih življenjskih stroškov. 

Morda bi pri vsem tem lahko pomislili, da bi povečanje družinske inva- 
lidnine tistim, ki živijo v težjih materialnih pogojih, predstavljajo zapostav- 
ljanje tistih, ki imajo ugodne življenjske pogoje. Toda, če ima družinska 
invalidnina socialni karakter, potem je treba iti po tej poti. Če ne upoštevamo 
socialno plat, tedaj seveda ni mogoče delati razlik. Glede tega moramo naša 
stališča prvenstveno razčistiti. 

Poraja' se tudi vprašanje, kje vzeti sredstva za zadovoljitev vseh teh 
potreb. Na to vprašanje ni lahko odgovoriti, vendar bi bilo treba pogledati, 
če morda nimamo na drugi strani vrzeli bodisi v naših družbenih odnosih ali 
v naši zakonodaji, ki povzročajo, da se prelivajo sredstva in prav iz naslova 
socialne skrbi in zaščite. 

Oprostite mi, da načenjam vprašanje, ki ni na dnevnem redu, vendar ga 
hočem osvetliti in posredovati v razmišljanje v zvezi z obravnavano proble- 
matiko. Znane so nam zahteve za pridobitev otroškega dodatka, ki se dostikrat 
porajajo v praksi. V marsikaterem privatnem skupnem gospodinjstvu se je 
pojavilo dvoje gospodinjstev ali vsaj dve kuhinji,_ sicer pa se ni razen tega 
v tem gospodinjstvu ničesar spremenilo. Ti dve kuhinji so ustvarili delavci, 
ki so zaposleni v industriji, živijo pa še vedno na družinskem posestvu, pri 
čemer izkazujejo ločeno gospodinjstvo zato-, da bi ohranili pravico do otroških 
doklad. V bistvu pa je to skupno gospodinjstvo in je razumljivo, da plodove 
tega posestva uživajo tudi tisti, ki prejemajo otroške doklade. In končno, po 
smrti staršev so ti otroci zakoniti dediči. Takrat pa jim doklade največkrat 
seveda niso več potrebne. Tak krožni tok manipulacij se eventualno pri na- 
slednji generaciji lahko' spet znova začne. Ne trdim, da je na splošno povsod, 
tako, toda če bi napravili analizo, bi ta marsikaj pokazala. In končno ali ni bil 
tak sistem eden od vzrokov migracije kmetijskega prebivalstva v industrijo in 
povod za slabljenje kmetijske proizvodnje? 

Tovarišice in tovariši poslanci! Oprostite mi, da sem skrenila z dnevnega 
reda. Mislim, da če iščemo sredstva za kritje povečanih potreb, potem jih 
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bomo pač morali iskati povsod in tudi izven proračuna, zlasti pa tam, kjer se 
včasih nesmotrno trosijo. Dolžni smo zagotoviti tistim, ki so v času NOB 
doprinašali velike žrtve, človeka dostojno življenje in zato kar najhitreje re- 
šiti vsa preostala vprašanja, ki zadevajo socialne probleme bivših borcev in 
invalidov. S tem tudi odstopam od svojega poslanskega vprašanja, ki sem ga 
postavila, preden se je pričela o položaju borcev NOV in o sredstvih 4 °/o pri- 
spevka upokojencev. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce se nihče več ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo in ugo- 
tavljam, da se Republiški zbor strinja z dosedanjim delom komisije za vpra- 
šanja borcev NOV pri Izvršnem svetu. 

Iz same razprave in pa iz predloženega gradiva lahko povzamem, da sta 
trenutno poleg drugih problemov posebno, važni nalogi, ki stojita pred nami, 
reševanje stanovanjskega vprašanja in pa zdravstveno varstvo borcev. Pri 
reševanju stanovanjskih problemov pa so zlasti pereči problemi borcev upo- 
kojencev. Te probleme bomo morali reševati poleg sredstev družbeno-političnih 
skupnosti s sredstvi socialnega zavarovanja, to je s 4% stanovanjskim pri- 
spevkom. T'a sredstva naj se, v bistvu iz sredstev za regresiranje najemnin, 
v celoti polagajo za reševanje stanovanjskih problemov upokojencev, pri čemer 
morajo imeti prednost predvsem upokojeni borci. Ta sredstva naj se delijo po 
enotnih kriterijih, pri dodelitvi posameznemu koristniku pa naj sodelujejo pri- 
stojni organi občinskih skupščin oziroma Zveze borcev. Krediti iz teh sredstev 
naj bi se dajali upokojenim borcem pod ugodnejšimi pogoji, kot so sicer 
redni bančni krediti. Probleme borcev, ki so zaposleni in pa borcev, ki niso 
v delovnem razmerju, pa mora reševati delovna organizacija in pa občinske 
skupščine v sodelovanju z organizacijami Zveze borcev. Pri tem je treba po- 
sebej paziti na to, da bodo- ta sredstva dana za reševanje stanovanjskih pro- 
blemov tistih borcev, ki so do teh sredstev najbolj upravičeni in ki jih doslej 
niso dobili iz drugih virov. 

Drugo vprašanje, ki je bilo nakazano in ki ga bomo morali reševati, pa je 
vprašanje sistematičnega zdravstvenega varstva borcev. Takšno varstvo borcev 
je potrebno zlasti zaradi tega, ker so glede na prestane napore borci bolj pod- 
vrženi nekaterim boleznim in je zato potrebno, da s sistematičnim zdravstvenim 
nadzorstvom omogočimo pravočasno odkrivanje in pa uspešno zdravljenje bo- 
lezni. 

Problemi, ki so bili nakazani v poročilu, pa nam dokazujejo, da je treba 
tudi v bodoče naprej sistematično reševati prav te probleme, in da bomo 
morali nekatere probleme začeti reševati tudi z izpopolnjevanjem naše zako- 
nodaje glede pravic naših borcev. Mislim, da je lahko tudi tokrat povzetek 
iz gradiva, ki smo ga prejeli in pa iz predlogov in mnenj, ki so bili zneseni 
v diskusiji. Ali se zbor s tem strinja? (Poslanci se strinjajo.) 

Ce nimate pripomb, prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na 
obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o organih za kaznovanje prekrškov. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Franca Kutina. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš France Kutin. 
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France Kutin: Tovarišice in tovariši poslanci! Z novelo temeljnega 
zakona o prekrških so v organizacijo službe za kaznovanje prekrškov spre- 
jete bistvene spremembe, tako v pogledu prvostopenjskega odločanja kot tudi 
glede pritožbenih organov. Ob koncu marca 1965 so bili odpravljeni okraji, 
zaradi česar so prenehali z delom tudi okrajni sodniki in senati za prekrške. 
Njihovo delo je glede prvostopnih zadev prešlo na občinske sodnike za prekrške, 
pritožbene zadeve pa na senat za prekrške pri Republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve. Pooblastila po temeljnem zakonu o prekrških in po predpisih 
o odpravi okrajev so določala, da je treba nedokončane zadeve rešiti do 1. 
julija 1965, ko so imeli dotedanji organi še vsa ustrezna pooblastila. Kazalo 
je, da je gornji rok začasne ureditve prekratek, zato je Republiški sekretariat 
za pravosodje in oboo upravo soglasno z Republiškim sekretariatom za notranje 
zadeve in sekretariatom Izvršnega sveta za zakonodajo pripravil predlog za 
tekst 34. člena zakona o organizaciji republiške uprave, ki določa, da odloča 
o prekrških na II. stopnji senat za prekrške pri Republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve, dokler ne bo sprejet ustrezni republiški zakon. 

Novela temeljnega zakona o prekrških, ki je bila sprejeta v začetku lan- 
skega leta, je bila ocenjena kot deloma ustrezna z vidika organizacije in sistema 
instituta prekrškov, zato smo dalj, kot je normalno, odložili sprejem repu- 
bliškega zakona in podaljšali s tem sedanje provizorično stanje. 

Ob koncu leta 1965 smo ugotovili, da ni mogoče v kratkem pričakovati 
drugačnih rešitev in zato ni primerno obstoječe začasno stanje še dalje 
zadrževati. Predlog zakona je bil sestavljen na podlagi tez, ki smo jih pripravili 
jeseni 1965. Po zbranih pripombah je bil osnutek zakona predložen februarja 
1966 Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Da je postopek sprejemanja 
trajal razmeroma dolgo, je vzrok v usklajevanju najrazličnejših pogledov in 
stališč zainteresiranih organov in organizacij. Sedanja ureditev tega inštituta 
je zato zelo verjetno le začasen kompromis različnih stališč, ki se še proučujejo. 
V organih obeh zborov Skupščine je bil zakonski predlog deležen predvsem 
nekaterih pravno-tehničnih dopolnitev, ki so razvidne iz poročil obeh odborov 
in zakonodajno-pravne komisije, posebej pa moramo omeniti nekatere vse- 
binske spremembe predloga, sprejete v skupščinskih odborih. Sprejeto je sta- 
lišče, da ima skupni sodnik za prekrške, ki dela za več občin, samo enega 
namestnika in da zagotavljajo prizadete občine potrebna sredstva sorazmerno. 

Največ obravnave je bil deležen 13. člen, ki določa, da je kaznovanje pre- 
krškov v mestih, ki so razdeljena na občine, zadeva skupnega pomena za mesto. 
S tem se na obvezen način rešujejo vprašanja enotnega organa za območje 
mest razdeljenih na občine. Za izvenmestna območja mestnih občin lahko ta 
organ po pogodbi z mestnim Svetom in prizadetimi občinami opravlja svojo 
funkcijo kot medobčinsko službo. Pooblastilo za tako ureditev daje novelirani 
republiški zakon o mestih, ki so razdeljena na občine. 

Opozoriti je dalje treba tudi na spremenjeni 25. člen, po katerem more 
biti izvoljen za sodnika za prekrške v republiškem senatu za prekrške le di- 
plomirani pravnik s pravosodnim izpitom ali z izpitom za so'dnika za prekrške. 
Kolikor nima take kvalifikacije, mora v enem letu izpit opraviti, sicer mu 
preneha sodniška funkcija. 

Začetek poslovanja novoustanovljenega republiškega senata je pomaknjen 
na čas, ko bodo izvoljeni sodniki za prekrške tega senata, kar je tehnično 
primernejša rešitev od prvotno predlagane. 
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Iz predloga je izpadla tudi določba 32. člena, ker je izvajanje samouprav- 
nih pravic delavcev v občinskih organih za kaznovanje prekrškov ustrezno 
urejeno že z drugimi predpisi. 

33. člen je dopolnjen z novim 3. odstavkom, ki v okviru pooblastila 174. 
člena temeljnega zakona o prekrških določa, da sme biti do 1. januarja 1967 
izvoljen za sodnika za prekrške tudi nekdo, ki nima pogojev glede strokovne 
izobrazbe in p-rakse, določenih s temeljnim in s tem zakonom. Sprejet je torej 
minimalni rok — temeljni zakon namreč postavlja 5-letni rok, če z republiškim 
zakonom ni določen krajši rok. 

Tudi 34. členu je dodan nov 2. odstavek, ki ureja možnost izvolitve sodnikov 
za prekrške izvoljenih po dosedanjih predpisih, čeprav ne izpolnjujejo pogojev 
o predpisih noveliranega temeljnega zakona in tega zakona. S to klavzulo se 
rešuje situacija, ko v nekaterih primerih do prve obvezne reelekcije ni mo- 
goče pričakovati, da bi sodniki za prekrške, ki so se v praksi zadovoljivo 
uveljavljali, pridobili tudi dejansko šolsko izobrazbo-, kot jo zahteva ta zakon. 
Sprejeto je namreč stališče, da je najustreznejša izobrazba za sodnika za pre- 
krške pravna fakulteta, le izjemoma in za obdobje 5 let od uveljavitve tega 
zakona, je še mogoče voliti za celo- mandatno dobo, to je za 8 let osebe, ki imajo 
le višjo šolsko izobrazbo in ob reelekciji dosedanje sodnike za prekrške, ne 
glede na strokovno izobrazbo1. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da Repu- 
bliški zbor predlog zakona o organih za kaznovanje prekrškov sprejme v besedilu 
kakor je bil predložen. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
organizacijsko-politična vprašanja in pa zakonodajno-pravna komisija. Oba sta 
dala zboru pismeni poročili. Ali se predstavnik odbora za organizacijsko-po- 
litična vprašanja želi izjaviti glede amandmajev? 

Vladimir Kadunec: Odbor za organizacij sko-politična vprašanja se 
strinja z amandmaji predlagatelja in zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo o predloženem za- 
konu. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, 
kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o orga- 
nih za kaznovanje prekrškov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o povračilu stroškov pričam, izvedencem in tolmačem 
ter o nagradah izvedencem in tolmačem v upravnem postopku. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil Franceta Kutina. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati 
še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Predlog zakona sta prav tako obravnavala 
odbor za organizacij sko-politična vprašanja in pa zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki sta dali zboru pismeni poročili. Ali želita predstavnika odbora oziroma 
komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne). 
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Ker ne, pričenjam razpravo. Zeli prosim kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o po- 
vračilu stroškov pričam, izvedencem in tolmačem ter o nagradah izvedencem 
in tolmačem v upravnem postopku. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o uskladitvi republiških aktov o ustanovitvi znanstvenih 
zavodov z zakonom o znanstvenih zavodih. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Toma Martelanca. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Predlog zakona sta prav tako ob- 
ravnavala odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora, kot pristojni odbor 
in pa zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru pismeno poročala. Ali želita 
poročati še ustno. (Ne.) Ce ne, pričenjam razpravo*. Prosim, kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Prosim poročevalca odbora za prosveto in kulturo, da se 
izjavi o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 2. in 5. členu. (Se strinja.) 
Hvala. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo 
in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi ne.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o uskla- 
ditvi republiških aktov o ustanovitvi znanstvenih zavodov z zakonom o znan- 
stvenih zavodih. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na razpravo o statutu Re- 
publiškega zavoda za socialno zavarovanje. 

Statut Republiškega zavoda za socialno zavarovanje je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Republiški zavod za socialno zavarovanje in je za svojega 
predstavnika določil dr. Miho Butino. Ali želi predstavnik Republiškega zavoda 
za socialno zavarovanje dati še ustno obrazložitev (Ne.) Statut sta obrav- 
vala odbor za delo in socialno zavarovanje in pa zakonodajno-pravna komisija. 
Odbor in komisija sta predložili že pismeni poročili. Ali želita dati še ustno 
obrazložitev? (Ne.) Gradivo k tej točki dnevnega reda je bilo poslano Izvršnemu 
svetu na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta je Erna Podbregar. Ali želi besedo*? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o predloženem statutu oziroma 
dati pripombe? (Nihče.) Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo. 
Ugotavljam, da je Republiški zbor brez pripomb sprejel na znanje predloženi 
statut. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda in sicer na razpravo o 
zaključnih računih za leto 1965 in o finančnih načrtih za leto 1966 naslednjih 
skladov: 

Sklada Borisa Kidriča, ki je za svojega predstavnika določil inž. Božidarja 
Guština, sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov, 
ki je za svojega predstavnika določil Staneta Feleta, sklada SR Slovenije za 
pospeševanje založništva, ki je za svojega predstavnika določil Franca Skober- 
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neta in Prešernovega sklada, ki je za svojega predstavnika določil Vlada 
Dernača. 

Zaključne račune in finančne načrte so Skupščini SR Sloveniji predložili 
na vpogled upravni odbori republiških skladov. Zaključne račune in finančne 
načrte je obravnaval odbor za prosveto in kulturo, ki je zboru predložil pismena 
poročila. Ali želi poročevalec odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Gradivo je bilo- poslano tudi Izvršnemu svetu, ki je za svojega predstavnika 
določil Toma Martelanca, Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 
Ce ne, pričenjam razpravo in sicer najprej razpravo o zaključnem računu 
in finančnem načrtu sklada Borisa Kidriča za leto 1966. 

Zeli kdo besedo? (Da.) Prosim. Besedo ima Ivan Lužovec. 

Ivan Lužovec: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim spregovoriti 
nekaj besed v zvezi s finančnim načrtom sklada Borisa Kidriča za leto- 1966. 

To razpravo povezujem z razpravo o zaključnem računu sklada za leto 1965, 
in sicer v zvezi s točko 8. finančnega načrta pod I, kjer je govora o sredstvih, 
in sicer, da sklad predvideva v letošnjem letu zagotoviti sredstva v obliki 
kreditov v višini 2 milijona novih dinarjev. To razpravo začenjam zaradi tega, 
ker je sklad v svoji obrazložitvi glede posojila dveh milijonov din navedel, da 
bi naj Skupščina SR Slovenije ponovno omogočila najetje premostitvenega 
kredita do dveh milijonov dinarjev pod enakimi pogoji oziroma z odplačilom 
v letu 1967. To pomeni, da smo temu skladu že v preteklem letu oziroma 
v letu 1965 pdobrili kredit v višini 240 milijonov starih dinarjev, to je v času 
zmanjšanja proračunskih sredstev za te namene oziroma za delo tega sklada. 
Vendar je odbor za družbeni plan, finance in proračun takrat zavzel jasno in 
določno stališče, da se z danim soglasjem najeto posojilo šteje kot del sredstev, 
ki bodo zagotovljena skladu Borisa Kidriča v proračunu za leto 1966 in ne kot 
dodatna sredstva. Danes pa se ta predlog nanaša zopet na isto postavko in se 
apelira na odobritev premostitvenega kredita. Smatram, da bi morali v današnji 
gospodarski in proračunski situaciji prenehati z najemanjem najrazličnejših 
velikih in manjših premostitvenih kreditov, če hočemo, da bomo tudi mi z 
našo konkretno dejavnostjo prispevali k stabilizaciji vseh naših odnosov. 

Nadalje se pojavljajo tudi v obrazložitvi, ki je podana k finančnemu načrtu, 
nekatere netočnosti, na katere bi rad opozoril. Sklad navaja v svoji obrazložitvi 
finančnega načrta za leto 1966 negativno razliko, ki izhaja iz obračuna za 
leto 1965 v višini 205 milijonov starih dinarjev. Pred kratkim je odbor za 
družbeni plan, finance in proračun razpravljal o predlogu sklepa za najetje 
tega posojila in je tedaj Izvršni svet utemeljeval najetje tega posojila z drugačno 
številko češ, da je imel sklad izpad sredstev v letu 1965 v višini 236 milijonov 
starih dinarjev. 

Ko smo na seji obravnavah te podatke smo ugotovili, da bo za leto 1965 
skladu primanjkovalo sredstev v višini le 116 milijonov dinarjev. Izvršni svet 
je utemeljeval potrebo po udeležbi sklada v republiškem proračunu v višini 
236 milijonov oziroma z 82 %> realizacijo, dejansko pa po izjavi Izvršnega sveta 
sklad pridobil sredstva v isti višini, kakor so se realizirali dohodki proračuna 
za leto 1965, to je v višini 91 %. To pomeni, da ne gre za primanjkljaj v 
višini 236 milijonov, ampak le za 116 milijonov din. 

Nadalje menim, da se skladu Borisa Kidriča, katerega dejavnost se v 
glavnem nanaša na znanstveno raziskovalno delo, ob restrikcijah, oziroma ob 
zmanjševanju proračunskih sredstev, sredstva niso občutno zmanjšala niti v 
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preteklem, kakor tudi ne v letošnjem letu. V primerjavi s temi podatki pa 
lahko ugotovimo, da so se sredstva sklada nasproti leta 1965 zvišala za 24%, 
medtem pa so se sredstva rebalansiranega proračuna republike povečala le za 
1,6%. Lahko bi kdo oporekal, češ da bi morali za znanstveno raziskovalno 
delo nameniti znatno več sredstev. Vsekakor se strinjam, da bi dali skladu 
še več sredstev, kot v letu 1965, kolikor bi seveda s takimi sredstvi razpola- 
gali. Ker pa nam možnosti tega ne dopuščajo, pa smatram, da se moramo tudi 
v tem primeru zadovoljiti s sredstvi, ki so nam na razpolago. 

Nadalje menim, ker sklad Borisa Kidriča nima svojih lastnih virov dohod- 
kov, ampak so vsi njegovi dohodki odvisni od republiškega proračuna, da 
pomeni vsako vnaprejšnje zagotavljanje sredstev, preko okvira finančnega 
načrta z zadolževanjem in z najemanjem določenih kreditov, zadolževanje 
republiškega proračuna za naslednje obdobje. 

O zadolževanju republiškega proračuna vnaprej za naslednje leto je bilo 
danes že dosti govora. Prav tako- bi tudi z vsemi neznankami, s katerimi smo 
sprejeli danes določene finančne načrte, sprejeli tudi to neznanko, kolikor 
bi šli molče mimo podstavke pod št. 8 v finančnem programu sklada Borisa 
Kidriča. Res je, da finančnega programa Skupščina ne potrjuje in ga sprejmemo 
samo na znanje, vendar sem imel za svojo dolžnost, da opozorim na te stvari, 
zlasti še zaradi tega, ker četudi bi sklad ne pridobil sredstev s premostitvenim 
kreditom, ima še vedno zagotovljeno kritje svojih izdatkov, zlasti če upoštevamo 
tekočo nerazporejeno rezervo, ki znaša 240,6 milijona dinarjev. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Božidar Guštin. 

Božidar Guštin: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi k pripom- 
bam, ki smo jih slišali, dati nekaj pojasnil. 

Ko je bila skladu Borisa Kidriča lansko leto po rebalansu republiškega 
proračuna znižana kvota od 1 650 milijonov 1 287 milijonov dinarjev, so seveda 
bile pogodbe, katere je upravni odbor sklada odobril za naloge in raziskovalne 
projekte, praktično že v celoti sklenjene. To je bilo že aprila meseca, dočim 
je bil rebalans republiškega proračuna in s tem seveda znižanje sredstev 
izvedeno šele v drugi polovici preteklega leta. Zato je seveda sklad zašel v 
težave. Te težave niso nastopile takoj, ampak se je predvidevalo, da bodo 
nastopile proti koncu preteklega leta oziroma v letošnjem letu, ko sklad ne bo 
mogel sklepati nobenih novih pogodb niti za nadaljevanje starih niti za kakršne- 
koli nove raziskovalne projekte. Upravni odbor sklada je nameraval že v 
začetku leta, kot je bilo predvideno v proračunu za leto 1965, najeti srednje- 
ročni ali pa dolgoročni kredit pri banki zato, da bi se omogočilo financiranje 
nekaterih pomembnih projektov, kar je v obrazložitvi tudi navedeno. 

Konstrukcija finančnega načrta, katero je predvideval s temi premostitve- 
nimi krediti upravni odbor, ko je lansko leto zaprosil za soglasje za 300 mili- 
jonov kredita, je bila naslednja: ko je zvezni sklad za raziskovalno delo s 
pogodbo vezal pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani del svojih sredstev 
kot depozit za eno leto, je postalo šele jasno, da tak kratkoročni premostitveni 
enoletni kredit seveda ne pomaga veliko, kolikor se ne omogoči na nek način 
postopno vračanje takega kratkoročnega kredita iz sredstev sklada. Zato je 
bilo, ko je sklad zaprosil lansko leto za kredit za 300 milijonov, v obrazložitvi 
tudi povedano, da bi sklad v letu 1965 najel kredit v višini 300 milijonov, v 
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letošnjem letu v znesku 200 milijonov in v 1967. letu 100 milijonov dinarjev. 
Na ta način bi se skladu omogočilo postopno odplačevanje tega neugodnega 
kredita. To je bil torej tudi razlog, da smo v lanskem letu izkoristili od odo- 
brene kvote namesto 300 samo 240 milijonov kredita, ker smo predvidevali, da 
si bomo na ta način olajšali situacijo v letošnjem letu. Zato sklad ni v celoti 
izkoristil odobrenega kredita oziroma danega soglasja v višini 300 milijonov di- 
narjev. 

Glede bilance oziroma zaključnega računa za leto 1965 moram pojasniti 
naslednje: Skladi so dolžni do konca januarja izdelati in predložiti svoje bilance 
Skupščini na vpogled. Sklad takrat še ni imel nobenega podatka o izvršitvi 
republiškega proračuna. Sele meseca marca je Republiški sekretariat za finance 
obvestil sklad, da bo iz sredstev, ki so se natekla še na račun preteklega leta, 
pripadlo skladu še 120 milijonov dinarjev, vendar bodo ta sredstva izplačana v 
breme proračunskega priliva v letu 1966. To se pravi, da je to le fiktivna 
knjigovodska postavka, s katero pa sklad skoraj ne more računati. To pomeni, 
da bo številka, ki jo vsebuje bilanca, ki je usklajena s podatki banke, vendarle 
obveljala. Rečeno je bilo, da bi sklad lahko tudi brez teh 200 milijonov kril 
izdatke po predračunu v letošnjem letu, vendar moram poudariti, da bi v 
primeru, če bi se republiški proračun v celoti realiziral, ostalo skladu samo 
170 milijonov razpoložljivih sredstev, torej brez kredita v znesku 200 milijonov 
dinarjev. Ker so vsa sredstva sklada že angažirana z dosedanjimi pogodbami 
in ker je obremenitev sklada tako visoka, je moral sklad breme pogodbenih 
obveznosti iz lanskega leta, zaradi znižanja predračuna od 1 650 milijonov na 
1 287 miljonov prenesti v letošnje leto. Če ostane torej skladu 107, v najboljšem 
primeru 170 milijonov dinarjev razpoložljivih sredstev, potem praktično ni 
mogoče nadaljnje financiranje že odobrenih projektov, kaj šele, da bi se z 
institucijami dogovarjali o kakršnihkoli novih nalogah. Prav zato je upravni 
odbor sklada smatral za potrebo, da premosti to težavo še v letošnjem letu in 
da zaprosi za soglasje za ta kredit. 

Moram poudariti, da sklad prehaja vse bolj in bolj na financiranje večletnih 
nalog in srednjeročnih projektov in prav preko teh nalog in projektov tudi 
vpliva na združevanje pri delu raziskovalnih organizacij. To delo se v zadnjih 
letih prav uspešno odvija. Zato pa zahteva tak način financiranja dolgoročnej- 
ših oziroma večletnih raziskovalnih nalog in projektov tudi določeno stabilnost 
v sredstvih sklada. Taka dolgoročna dejavnost sklada je vsekakor zaželena 
zato, ker se s tem sklad vse bolj približuje potrebam programiranja dolgoročnega 
razvoja in raziskovalnega dela po posameznih področjih. To pa v tej finančni 
situaciji, kakršna se obeta sedaj, praktično ne bo izvedljivo. 

Glede na težave, katere so nastopile v preteklem in v letošnjem letu, je 
upravni odbor sklada posvetil nekaj svojih sej prav tem problemom in je 
izredno zaostril kriterije za odobravanje nalog, katere naj bi se pričele opravljati 
v letošnjem letu. Upravni odbor ni mogel odobriti doslej še nobene naloge, 
prav zaradi te negotovosti ali bo prošnji za odobritev 200 milijonov kredita 
ugodeno ali ne. 

Danes se že pojavlja, da se vrsta inštitutov, ki so že januarja pravočasno 
dali svoje predloge, nahaja v izredno težki situaciji, ker nimajo odobrenih 
nalog oziroma zagotovljenih sredstev niti za nadaljevanje že obstoječih in 
odobrenih projektov. 

Sklad bo skušal še enkrat utemeljiti svoj predlog za odobrite^ najetja 
kredita v višini 200 milijonov, ker bi skladu edino na ta način uspelo nekako 
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premostiti in omogočiti boljši prehod v naslednje leto. Upravni odbor sklada 
predvideva, da bi z restrikcijami in s strožjimi kriteriji zožil fronto nalog na 
posameznih področjih v raziskovalnem delu in bi na ta način omogočil v 
prihodnjem letu, kolikor bo sklad razpolagal s sredstvi vsaj v tolikšni višini 
kot v letošnjem letu, bolj elastično odobravanje posameznih nalog. 

Povedal bi še to, da se je skladu Borisa Kidriča pripojil s 1. januarjem 1965 
sklad za geološke raziskave, ki je razpolagal takrat s 314 milijoni dinarjev. 
Ta sredstva so bila že pogodbeno vezana, predvsem z zveznim geološkim skla- 
dom, ki zahteva poleg sredstev gospodarskih organizacij udeležbo tudi določenih 
republiških sredstev. V letošnjem letu se je kvota, ki jo je sicer neoficialno 
namenil upravni odbor sklada za geološke raziskave zaradi omenjenih težav 
nujno znižala in znaša samo 140 milijonov S dinarjev, pa čeprav so v programu 
predvideni zneski z zveznim geološkim skladom neprimerno večji. 

Nedvomno bo nasta še ena težava, iz katere praktično ne vemo izhoda. 
Gre za zahtevo zveznega sklada za raziskovalno delo, ki prav te dni odobrava 
naloge po svojem razpisu iz prejšnjega leta in ki za vse industrijske raziskave 
dosledno zahteva kot pogoj 50 '°/o udeležbo republiških sredstev, ne glede na to, 
ali so to proračunska ali sredstva gospodarskih organizacij. Sklad ima danes 
po prvih prijavah že za preko 350 milijonov starih dinarjev zahtevkov na račun 
omenjene udeležbe pri zveznem skladu. Naloge, katere je zvezni sklad odobril, 
pa so take vrste, da pri večini praktično ni mogoče računati na soudeležbo 
gospodarskih organizacij. To je še ena težava, glede katere sklad Borisa Kidriča 
še ne ve rešitve. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ali poslanec Lužovec še vztraja pri svojem predlogu, da se naj postavka 2 mili- 
jona oceni kot dvomljiva? 

Ivan Lužovec: Ce podrobneje pojasnim stališče, ki sem ga glede tega' 
vprašanja zavzel, bi povedal še to, da je odbor za družbeni plan, finance in 
proračun na svoji seji dne 7. aprila obravnaval predlog o najetju posojila v 
višini 200 milijonov starih dinarjev in je iz razlogov, ki sem jih tukaj navedel 
soglasno odklonil sprejetje tega posojila. Enako stališče je zavzel glede tega 
kredita tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacij- 
sko-političnega zbora. 

Obrazložitve, ki jih je navajal predstavnik sklada, niso prepričljive in 
menim, da so moje ugotovitve točne, ker temeljijo na podatkih, ki izhajajo iz 
rezultatov bilance sklada za leto 1965, ki jo je obravnaval naš odbor na svoji 
zadnji seji. Zato bom, prosim, to govorim v svojem imenu, enako stališče 
zastopal tudi, če bi sprejeli finančni program sklada v predloženi formulaciji, 
to je, če bi bil ponovno predložen predlog sklepa o najetju posojila našemu 
odboru, bom zavzel do takega predloga isto stališče, kakor v današnji razpravi. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če ne, dajem pripombo, ki jo je dal poslanec Ivan Lužovec, ki se smiselno glasi, 
da dokler ne bo dana garancija za najetje kredita v višini 2 milijona novih 
dinarjev, je ta postavka finančnega načrta sklada dvomljiva. O tem se obvesti 
sklad Borisa Kidriča. Prosim, kdor je za to, da se tako mnenje da skladu, naj 
dvigne roko>. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (3.) Se je 
kdo vzdrževal? (12.) 

3 
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Ugotavljam, -da je Republiški zbor sprejel mnenje, ki je bilo izraženo, da 
ga posredujemo skladu. 

Pričenjam razpravo o zaključnem računu za leto 1965 in finančnem načrtu 
za leto 1966 sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja 
filmov. 

Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če ni pripomb, ugotavljam, 
da je Republiški zbor vzel na znanje predloženi finančni načrt sklada SR Slo- 
venije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov. 

Prehajamo na razpravo o zaključnem računu za leto 1965 in finančnem 
načrtu za leto 1966 sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva. 

Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima Franc Skoberne. 

Franc Skobrne : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Upravni odbor 
sklada me je zadolžil, da ta zbor informiram o dejavnosti in položaju tega 
sklada. Enako, oziroma še bolj kategorično željo pa so izrazili predstavniki 
slovenskega revialnega tiska. Predlagali so celo, da naj njihovi predstavniki 
temu domu pojasnijo položaj revialnega tiska, v katerem se je znašel ob 
višini sredstev, ki so na voljo za podpiranje revialnega tiska v letošnjem letu. 
Menijo, da tako skopo odmerjena sredstva pomenijo ogrožanje slovenske kul- 
ture. Predstavniki založb in njihovi založniški sveti pa menijo, da ob tako 
majhni podpori za knjižne edicije pač ne bodo mogli izdati mnogih pomembnih 
del, kljub temu, da so za pripravo teh angažirali že velika sredstva. Tako je 
bila poslana VI. kongresu SZDL Slovenije peticija Zveze inženirjev in tehnikov 
Slovenije, v kateri obsojajo upravni odbor sklada za pospeševanje založništva, 
glede na njegov odnos do strokovnega in tehničnega tiska, ker upravni odbor 
poskuša financiranje teh revij prenesti na zainteresirane gospodarske organiza- 
cije. Prigovarja se, da taka prizadevanja upravnega odbora ne upoštevajo dovolj 
tudi nacionalno kulturnega pomena tega tiska, pri čemer so poudarili vprašanje 
terminologije, vzgojne vloge, ki jo- tak tisk opravlja za potrebe rednega študija 
in ne nazadnje tudi gospodarski pomen, saj prihranimo z menjavo teh revij 
s tujino precejšnja devizna sredstva. 

Glede na to, da v samem poročilu ni dovolj jasno' in podrobneje prikazano 
stanje po posameznih postavkah, bi želeli seznaniti ta zbor s konkretnimi 
številkami finančnega načrta za leto 1966. 

S sredstvi na poziciji I, to je politične literature, bo lahko upravni odbor 
sklada namenil 31 milijonov za dela klasikov marksizma in podprl naložbo 
petih revij s 102 milijonoma. V breme te pozicije pa je bilo zaprošeno- 303 mili- 
jone starih dinarjev. Upravni odbor sklada meni, da bi bilo nujno podpreti 
tudi nekatera dela, ki obravnavajo probleme socialistične graditve. Tu so všteta 
dela naših najvišjih predstavnikov. Tita, Kardelja in drugih, nekatera dela s 
tematiko o NOB, ki bi služila za družbeno-politično izobraževanje in dela s 
področja filozofije, sociologije, politične ekonomi jet in političnih znanosti. 

Na poziciji II, ki zajema izdatke za strokovno, znanstveno in poljudno- 
znanstveno literaturo, je upravni odbor lahko dodelil podpore za knjige v višini 
28 milijonov, medtem ko je bilo vloženih prošenj za 255 milijonov. Upravni 
odbor smatra, da bi bilo potrebno podpreti nekatera temeljna dela s področja 
biotehniških in eksaktnih ved, geografije, zgodovine ter s področja umetnosti 
in književnosti. Iz te pozicije je upravni odbor odobril podpore z>a 30 revij v 
skupnem znesku 74 milijonov, medtem ko je podpore zaprosilo 60 revij v 
skupnem znesku 188 milijonov starih dinarjev. 
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Za učbenike je bilo vloženo prošenj za 111 milijonov. S sredstvi, ki so na 
voljo, pa ne bo mogoče bistveno zmanjšati prodajne cene učbenikom. Edino, 
kar bo v sedanji situaciji upravni odbor sklada lahko storil, je to, da bo 
predvsem stimuliral izdajanje tistih učbenikov, ki jih 20 let po osvoboditvi 
še nismo uspeli izdati. S temi sredstvi bi lahko deloma vplival tudi na zmanj- 
šanje prodajne cene tistim učbenikom, ki jih ne izdajamo v visokih nakladah in 
bi tako izravnali njihovo ceno z drugimi učbeniki. Pri tem pridejo v poštev 
na primer razne jezikovne vadnice itd. 

Pri nakladah domačega leposlovja je upravni odbor sklada podprl pred- 
vsem dela slovenskih klasikov, ki jih že vrsto let izdajamo in ima njihovo 
izdajanje tudi znanstveni značaj. Pri podpiranju del sodobnih avtorjev pa 
sklad upošteva mnenja založnikov oziroma predstavnikov založniških svetov. 
Za domače leposlovje je bilo zaprošenih 122 milijonov, odobrenih pa le 27 mili- 
jonov. Za mladinsko literaturo je bilo zaprošenih 112 milijonov, odobrenih pa 
40 milijonov, od tega 33 milijonov za mladinske revije, kot so Pionir, Kurirček, 
Tabor, Tim. Za umetniške publikacije je bilo zaprošenih 100 milijonov, odobre- 
nih pa 14 milijonov. Za manjšine italijanske in madžarske narodne skupnosti 
je bilo zaprošenih 139 milijonov, upravni odbor sklada pa je namenil za 
podporo tej dejavnosti 60 milijonov dinarjev. Upravni odbor sklada meni, da bi 
se moralo vprašanje reševanja-oziroma subvencioniranja informativnega tiska 
prenesti na sekretariat za informacije, ki rešuje tudi vprašanja slovenskega 
informativnega tiska, tako da bi bili kriteriji pri dodeljevanju podpor informa- 
tivnemu tisku bolj usklajeni. 

Želel bi opozoriti samo še na naslednja dejstva glede založniške dejavnosti 
v letu 1965. Kljub temu, da so bile podpore v letu 1965 znatnejše, kakor pa so 
predvidene v letu 1966, je bila realizacija v letu 1965 približno enaka kot v 
letu 1964. Indeksi v založniški dejavnosti so se v letu 1965 v primerjavi z 
letom 1964 gibali takole: indeks stroškov je porastel na 107, neto produkt pa 
je padel na 95, dohodek na 98, medtem ko je indeks osebnih dohodkov v 
založniških podjetjih narastel na 135. Sredstva poslovnih skladov in skladov 
skupne porabe pa so se v primerjavi z letom 1964 zmanjšala za polovico. Ta 
neugodna situacija v letu 1965, ko so založniška podjetja uživala še določene 
večje družbene olajšave, kakor jih pa uživajo v tem letu, prav gotovo govori 
o tem, da je neko večje subvencioniranje knjižnih del s strani samih založb 
pravzaprav zelo omejeno. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce se nihče ne javi, ugotavljam, da je zbor sprejel na znanje predloženi 
zaključni račun za leto 1965 in finančni načrt za leto 1966 sklada SR Slovenije 
za pospeševanje založniške dejavnosti. 

Piičenjam razpravo k zaključnemu računu za leto1 1965 in finančnemu načrtu 
za leto 1966 Prešernovega sklada. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker 
nihče ne želi razpravljati, ugotavljam, da sta zaključni račun za leto 1965 in 
finančni načrt za leto 1966 Prešernovega sklada sprejeta na znanje. 

S tem je ta točka dnevnega reda zaključena in prehajamo na 11. točko 
dnevnega reda, to je na razpravo in sklepanje o zaključnih računih 
odpravljenih republiških skladov. 

Skupščini SR Slovenije so upravni odbori sklada SR Slovenije za negospo- 
darske investicije, sklada SR Slovenije za socialne zavode in sklada SR Slove- 

3* 
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nije za pospeševanje kmetijstva predložili zaključne račune za leto 1965 skupno 
s poročili o poslovanju teh skladov. Skupščini SR Slovenije so bila predložena 
tudi ,poročila o likvidaciji teh skladov. Zaključne račune skupno s poročili o 
poslovanju skladov in poročili o likvidaciji skladov je obravnaval odbor za 
družbeni plan, finance in proračun. Odbor je predložil zboru pismeno poročilo 
o obravnavanju poročil o likvidaciji vseh treh skladov in pa odloke o potrditvi 
zaključnih računov. Predstavnik odbora je Ivan Ros. 

Predloge odlokov o potrditvi zaključnih računov je obravnavala tudi 
zakonodajno-pravna komisija in dala pismena poročila. Prav tako je bilo vse 
gradivo za to točko dnevnega reda, na podlagi 109. člena začasnega poslovnika, 
predloženo Izvršnemu svetu, ki je za svoje predstavnike določil: pri skladu 
SR Slovenije za negospodarske investicije Vinka Marovška, pri skladu SR Slove- 
nije za socialne zavode Staneta Šeliha in pa pri skladu SR Slovenije za pospeše- 
vanje kmetijstva Lojzeta Komelja. 

Preden preidemo na obravnavo zaključnih računov bi predlagal, da se 
določeni predstavniki oziroma poročevalci kolikor želijo, prijavijo neposredno 
k razpravi, in to brez poprejšnjega mojega poziva. Zato prehajamo na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR 
Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965. Prosim, kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka 
na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o potr- 
ditvi zaključnega računa Sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za 
leto 1965. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi 
zaključnega računa sklada SR Slovenije za socialne zavode za leto 1965. Prosim, 
kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče besede, zaključujem 
razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o potr- 
ditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za socialne zavode za leto 1965. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi 
zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva za leto 1965. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o potr- 
ditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva 
za 1965. 

Prehajamo na 12. točko dnevneg-a reda, in sicer na volitve in 
imenovanj a. 

Najprej bomo obravnavali predlog sklepa o določitvi števila in o izvolitvi 
sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Gorici. 

Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da k predlogu 
sklepa poročilo. Besedo ima tovariš Franc Simonič. 
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Franc Simonič: Tovarišice in tovariši! Na podlagi 17. člena zakona o 
sodiščih splošne pristojnosti določa število in voli sodnike porotnike okrožnih 
sodišč na predlog predsednika sodišča Skupščina SR Slovenije. Glede na izkuš- 
nje preteklih let in upoštevajoč spremembo pristojnosti predlaga predsednik 
Okrožnega sodišča v Novi Gorici število 80 sodnikov porotnikov. 

Pri izbiri kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici 
so sodelovala občinska vodstva, družbeno-politične organizacije in samoupravni 
organi delovnih organizacij. Med predlaganimi kandidati je nekaj več kot 63 % 
moških in 36®/» žensk. Iz uprave jih je nekaj manj kot O10/®, iz šolstva nekaj 
več kot 11 "/o, iz gospodarstva nekaj več kot 52 %, iz kmetijstva nekaj več kot 
11%, iz samostojnih obrti 2,5%' in iz 'ostalih dejavnosti nekaj manj kot 14 %. 

V ponovno izvolitev je predlaganih 10 oziroma 8,75 % dosedanjih sodnikov 
porotnikov. Število kandidatov iz posameznih občin je v sorazmerju s številom 
prebivalstva. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji 
29. marca obširno razpravljala o predloženih kandidatih in predlaga Repu- 
bliškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da izvoli v predlogu sklepa navedene 
kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Vsi predlagani 
kandidati so pripravljeni sodelovati, kolikor bodo seveda izvoljeni. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo obrazložitev komisije k 
predlogom sklepa. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nima nihče 
pripomb, .niti ne želi razpravljati, dajem predlog sklepa na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel sklep o določitvi števila 
in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Gorici. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi števila 
in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. 

Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da obrazložitev. 

Franc Simonič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR 
Slovenije je 11. februarja 1966 prejela od Republiškega sekretariata za pravo- 
sodje in občo' upravo predlog za izvolitev sodnikov porotnikov Okrožnega gospo- 
darskega sodišča v Mariboru. Po predlogu predsednika so-dišča, število 101 sod- 
nik porotnik zadostuje za nemoteno delo Okrožnega gospodarskega sodišča. 
Doslej je imelo sodišče 96 sodnikov porotnikov, katerim je mandatna doba 
potekla 22. septembra 1965. leta. 

Predlog kandidatov za sodnike porotnike, ki ga dajemo zboru, je bil predmet 
širše obravnave v organih samoupravljanja v podjetjih in v organizacijah SZDL. 

Pripominjamo, da je komisija za volitve in imenovanja po posameznih 
svojih članih predloge temeljito pretresla na terenu samem. 

Struktura sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Mari- 
boru je po predloženem predlogu sklepa po zaposlenosti naslednja: iz gospodar- 
stva je 77 kandidatov ali 75,52 %, iz bank in zavarovalnic 5 kandidatov ali 
5,10%, iz družbenih služb je 11 kandidatov ali 11,22 %>, iz političnih organizacij 
in uprave 8 kandidatov ali 8,16 %. 

Po šolski izobrazbi je struktura predlaganih kandidatov naslednja: z nižjo 
in nepopolno srednjo šolo 33 ali 32,67 %, s popolno srednjo šolo 34 ali 33,66 %>, 
z višjo šolo 16 ah 15,84 % in z visoko šolo 18 ali 17,83 %. 
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Od 101 predlaganega kandidata je 14 ali 14,14 !°/o žensk. 
Od dosedanjih 96 sodnikov porotnikov se ponovno predlaga 10 kandidatov 

za sodnike porotnike. 
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 

29. marca razpravljala o predloženih kandidatih in predlaga Republiškemu zboru 
Skupščine SR Slovenije, da izvoli v predlogu sklepa navedene kandidate za 
sodnike porotnike Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. Vsi predlagani 
kandidati so dali svoj pristanek za izvolitev. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo obrazložitev k poročilu o 
predlogu sklepa. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče 
besede, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim 
kdor je za, naj dvigne roko-! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o dolo- 
čitvi števila in izvolitvi porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ma- 
riboru. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi in 
imenovanju člana upravnega odbora sklada SR Slovenije za pospeševanje kul- 
turnih dejavnosti. Prosim tovariša Franca Simoniča, da da obrazložitev. 

Franc Simonič : Na podlagi 174. člena in 17. alinee 135. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije, ter v zvezi s 4. členom zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o skladu Socialistične republike Slovenije za pospeše- 
vanje kulturnih dejavnosti, je komisija za volitve in imenovanja Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, na seji dne. 29. marca 1966 razpravljala o 
predlogih: 

1. da se na lastno prošnjo razreši član upravnega odbora sklada SR Slove- 
nije za pospeševanje kulturnih dejavnosti Kajetan Kovic, urednik v Državni 
založbi Slovenije, in 

2. da se imenuje za člana upravnega odbora sklada Mira Mihelič, pisateljica 
iz Ljubljane. 

Komisija za volitve in imenovanja je sprejela predlog Kajetana Koviča, 
kot upravičen. Zato predlaga, da Republiški zbor Skupščine SR Slovenije, 
razreši Kajetana Koviča, kot člana upravnega odbora sklada SR Slovenije za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti in na njegovo mesto imenuje Miro Miheli- 
čevo, pisateljico v Ljubljani. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo predlog in obrazložitev. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
dajem predlog na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrešil člana upravnega odbora 
sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti Kajetana Koviča in 
imenoval za novega člana upravnega odbora tovarišico Miro Miheličevo. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da najprej odgovori na poslansko 

vprašanje, ki ga je poslala poslanka Magda Kočar. Besedo ima Ermin Kržičnik. 



33. seja 39 

Ermin Kržičnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Zaradi jasnosti bi 
na kratko obnovil poslansko vprašanje, ki se glasi: 

»Omejevanje investicij je bilo predmet razprav raznih forumov, med dru- 
gimi tudi našega zbora že pred dvemi leti. Finančna situacija investitorjev, 
predvsem po sprejetju gospodarske reforme, pa je to vprašanje še zaostrila. 
Izvršni svet je na svoji 33. seji, dne 4. aprila letos sklenil, da bo zadržal investi- 
torstvo za spomenik revolucije v Ljubljani ter ureditev ustreznega dela ploščadi 
in zelenega pasu okrog predvidenega spomenika. 

Po podatkih odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega 
zbora z dne 4. 2. 1966 je znašala prvotna predračunska vrednost spomenika 
300 milijonov, za ploščad pa 715 milijonov starih dinarjev. Od te predračunske 
vrednosti je bilo iz sklada za negospodarske investicije do konca leta 1965 
poravnano 325 milijonov. 

Ostala je torej odprta obveznost še 689 milijonov S dinarjev, brez korekture 
za predračun spomenika, katerega predračunska vrednost datira iz leta 1960. 

Iz pregleda obveznosti iz nedokončanih investicij, ki se financirajo iz 
republiških sredstev, je razvidno, da se dela za postavitev spomenika na gradbi- 
šču še niso začela. Prosim, da mi glede na sklep sveta z dne 4. tega meseca 
odgovorite na naslednja vprašanja: 

1. ali namerava Izvršni svet nadaljevati z gradnjo spomenika v tekočem 
letu, to je v letu 1966, kar je iz objavljenega sklepa seje mogoče razumeti; 

2. ali ne bi bilo umestno, da spričo težke finančne situacije, v kakršni je 
proračun SR Slovenije, Izvršni svet odloži nadaljevanje gradnje spomenika in 
ureditve ploščadi tako dolgo, dokler ne bodo dograjeni nekateri življenjsko 
potrebni objekti v naši republiki in 

3. ali ne bi bilo humano, da Izvršni svet sredstva, ki jih je namenil za 
spomenik in ureditev okolja, da na razpolago za čim hitrejšo dograditev kliničnih 
bolnic in onkološkega inštituta v Ljubljani. 

Smatram, da bi bila ta ustanova, ki bi skrbela za zdravljenje najtežjih 
bolezni današnjega časa, z vzidano spominsko ploščo v pročelju, pač najlepši 
in najveličastnejši spomenik revoluciji, saj bi v njej dobili novih moči za 
življenje tisti, ki so revoluciji služili in jih danes najpogosteje napadajo težka 
rakasta obolenja.« 

Odgovor na vprašanje bi glasil takole: Ko so ustavili dela na Trgu revolu- 
cije v oktobru meseca 1964. leta, je bilo ustavljeno tudi delo na spomeniku in 
so izgotovljene odlitke uskladiščili delno v Zagrebu, delno pa v Ljubljani, tako 
da za lansko leto in za tekoče 1966. leto ni predvideno nikakršnih sredstev za 
delo na tem objektu, razen sredstev za uskladiščenje. 

Po programu bo lahko spomenik revolucije postavljen v okviru zaključnih 
del na Trgu revolucije, vendar sedanje finančne okoliščine trenutno ne dopuščajo 
nikakršnih angažmajev. Toliko glede spomenika. 

Glede ploščadi. Izvršni svet je kot investicijski partner na ploščadi Trga 
revolucije že pokril vse svoje obveznosti oziroma večino svojih obveznosti iz 
1963. in 1964. leta in tudi v preteklem letu 1965 ni bilo nikakršnih finančnih 
obremenitev. 

S tem sem odgovoril na prvo vprašanje. Glede namena ali namerava Izvršni 
svet v tekočem letu nadaljevati gradnjo spomenika, pa moram reči, da ne 
namerava, ker ni za to finančnih možnosti. S tem sem odgovoril tudi na drugo 
in tretje vprašanje. 
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Predsednik Tine Remškar : Ali je bilo odgovorjeno na vprašanje? 

Magda Kočar (govori iz klopi): Iz zaključnega računa za leto 1965 in 
iz poslovnega poročila k zaključnemu računu sklada SR Slovenije za negospo- 
darske investicije je razvidno, da je za leto 1966 rezerviranih že 80 mio sred- 
stev za spomenik revolucije in 1700 mio za stolpnico Izvršnega sveta, predstav- 
nik Izvršnega sveta pa je izjavil, da za leto 1966 niso rezervirana nikakršna 
sredstva. 

Predsednik Tine Remškar: Za leto 1966 smo o vseh negospodarskih 
investicijah iz proračuna razpravljali in v tej zvezi sprejeli resolucijo. 

Prehajamo na naslednja vprašanja. Poslanka Marija Ivkovič je izjavila, 
da odstopa od postavljenega vprašanja, ker je bilo na njeno vprašanje že 
odgovorjeno. Zato prosim še za odgovor na vprašanje poslanca inž. Jožeta Szaba. 
Besedo ima inž. Stojan Subic. 

Inž. Stojan Šubic. Tovariš poslanec Jože Szabo je stavil naslednje 
vprašanje: 

»Na mednarodni cesti E-96: Pula-Rijeka-Zagr^b-Lendava, naša označba 
ceste 1/9, asfaltirajo del te ceste od meje do Lendave. Hkrati asfaltirajo zadnji 
neasfaltirani del na hrvaški strani od Strukovca do Murskega Središča. To 
delo je delno financirano tudi s samoprispevkom, ki ga prispevajo središki 
občani in tudi podjetja s področja SR Slovenije. Na tej cesti ostane neasfalti- 
rani del od Lendave do Murskega Središča v dolžini približno 4 km. 

Na medrepubliški meji je na tej cesti jeklena mostovna konstrukcija čez 
Muro, ki je last JLA. Ta most ni trajnega značaja. 

S tem v zvezi vas prosimo za pojasnilo; kdaj bo asfaltirana cesta od Len- 
dave do Mure in kdaj bo začeta gradnja novega mostu čez Muro. 

Na to vprašanje bi dal naslednji odgovor: 
Ureditev ceste 1/9 od Lendave do Mure in gradnja mostu preko Mure v 

Murskem Središču je sicer potrebna, vendar je modernizacija navedene cestne 
povezave odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev za ceste. S težavo je 
uspelo asfaltirati le tisti del, to je 4 km ceste, ki povezuje državno mejo z 
Lendavo in preko Murske Sobote z ostalim cestnim omrežjem. Kdaj pa bo 
uspelo asfaltirati še preostalih 4 km ceste, trenutno ni mogoče odgovoriti. 

Kot je znano, financiranje vzdrževanja cest ni rešeno in nepopolni do- 
hodki za ceste ne zadostujejo niti za redno vzdrževanje cest. V obravnavi so 
predlogi, da se vsaj delno reši financiranje cest s povečanjem prispevka za 
ceste od pogonskega goriva, ni pa mogoče pričakovati takojšnjo rešitev tega 
vprašanja. Glede na omenjeno tudi ni mogoče odgovoriti, do kdaj se bo uredila 
cesta 1/9 od Lendave do Mure, zlasti še, ker morata most preko Mure v Mur- 
skem Središču zgraditi skupaj SR Hrvatska in SR Slovenija. Meja med obema 
republikama teče namreč preko mostu na Muri. Zato je odvisna rešitev tega 
vprašanja od možnosti in zainteresiranosti obeh republik. 

Predsednik Tine Remškar: Ah je bilo odgovorjeno na postavljeno 
vprašanje? 

Inž. Jože Szabo (iz klopi): Odgovor ni zadovoljiv! 



33. seja 41 

Predsednik Tine Remškar: Ima še kdo kakšno vprašanje? Prosim. 
Besedo ima inž. Veljko Križnik. 

Inž. Veljko Križnik: V časopisu sem zasledil naslednji oglas, ki 
ga bom prečital: 

»Zazidljivo parcelo v mestu, pripravljeno za gradnjo, prodam. Ponudbe pod 
,gotovina'.« 

Ker ta oglas ni edinstven primer, ampak gre že za ustaljeno prakso pri 
nas pri prodaji gradbenih zemljišč, prosim tovariša Ermina Kržičnika, re- 
publiškega sekretarja za urbanizem, da mi odgovori na naslednja vprašanja: 

Kako, da ljudje, predvsem bivši lastniki teh parcel, lahko prodajajo nacio- 
nalizirana zemljišča in da to prodajo tolerirajo upravni organi, in verjetno tudi 
sodni organi v zemljiški knjigi, ki te pogodbe registrirajo. Ali je vzrok temu 
v pomanjkljivostih zakona ali pa je vzrok v pomanjkljivostih delovanja orga- 
nov, ki morajo ta zakon izvajati. 

V zadnjem času se prav tako v časopisih zelo pogosto obravnavajo črne 
gradnje. O tem je nedavno pisal tudi republiški gradbeni inšpektor, časopisi 
pa so tudi obravnavali eklatanten primer neke črne gradnje pri Mednem, ki 
jasno kaže na našo neučinkovitost in da ne rečem, na našo nemoč na tem pod- 
ročju. 

Prosim za odgovor na naslednje vprašanje: Kaj je vzrok, da pri nas ne 
moremo preprečiti črnih gradenj? Pri tem me ne zanimajo vprašanja glede 
neurejenih zemljišč, lokacij itd., ampak predvsem, zakaj pri nas ne moremo 
doseči spoštovanja predpisov na tem področju. 

Predsednik Tine Remškar: Ali lahko tovariš Ermin Kržičnik od- 
govori na poslansko vprašanje danes ali na prihodnji seji? Prosim. (Ermin 
Kržičnik: Na prihodnji seji.) Hvala. 

Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ze 
dalj časa govorimo o spremembah jugoslovanskega deviznega režima. Sam pred- 
sednik republike tovariš Tito je že govoril o tem. Najnovejša praksa pa kaže 
na dejstvo, da si smer razvoja našega deviznega sistema razlagamo vsak po 
svoje. Ker pa naše delovne organizacije pričakujejo, da se bo devizni sistem 
razvijal tako, da bo končno tudi na tem področju uveljavljeno načelo ustave, 
da bodo delovne organizacije samostojno razpolagale s sadovi svojega dela, 
imam za potrebno, da tudi naš zbor zavzame do tega problema svoje stališče. 

Zato predlagam v imenu spodaj navedenih poslancev in v svojem imenu, 
da bi bila na dnevnem redu ene izmed prihodnjih sej našega zbora nasledja 
točka dnevnega reda: razprava o razvoju našega deviznega sistema. Izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike Slovenije naj bi pripravil -informacijo o tem 
problemu, ki bi jo poprej obravnaval tudi odbor za družbeni plan, finance in 
proračun našega zbora. 

Poslanci: — Inž. Ivo Pignar, Ivan Gorenc, Kristina Lovrenčič, Rado Pu- 
šenjak, inž. Zdenka Jurančič, Slavko Zalokar, Magda Kočar, Jože Kolarič, 
Viktor Seitl, Milan Klemenčič, inž. Janko Kosovel, Fani Perbil, inž. Karmelo 
Budihna, Franc Leben, Jože Laznik, Miro Kolenko, Lojzka Doltar, Janko 
Markič, Vlado Majhen, inž. Jože Szabo, Marija Mesaric, Mirko Kambič, Ela 
Ulrih, Boris Butina, Hubert Mravljak, Milan Vižintin, Stanko Robnik in Janez 
Ster. 
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Predsednik Tine Remškar: Slišali smo predlog poslanca Janeza 
Stera, da bi Republiški zbor razpravljal na eni izmed prihodnjih sej o razvoju 
našega deviznega sistema. Dajem ta predlog v razpravo oziroma na glasovanje. 
Zeli kdo* razpravljati? (Ne javi se nihče.) Prosim, kdor je za ta predlog, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog poslanca Janeza 
Štera. 

Ima še kdo kakšno poslansko vprašanje? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem 33. 
sejo Republiškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.20.) 



REPUBLIŠKI ZBOR 

34. seja 

(27. maja 1966) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora. 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice! Začenjam 34. sejo 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 44. 
člena začasnega poslovnika našega zbora. 

Najprej predlagam, da bi 1. točko dnevnega reda obravnaval samo Re- 
publiški zbor, potem pa bi nadaljevali s skupno sejo Republiškega in Gospo- 
darskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Boris Kocijančič, Rudi 
Cačinovič, Drago Flis, Ivo Janžekovič, Janko Rudolf, Drago Seliger, Janko 
Smole, Viktor Zupančič in Jakob Zen in obenem ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 33. seje Republiškega zbora; 
2. razprava o osnovnih načelih in smernicah za družbeno-gospodarski razvoj 

SR Slovenije v razdobju do leta 1970; 
3. volitve in 
4. poslanska vprašanja. 
Ali se zbor s predlaganim dnevnim redom strinja? (Poslanci se strinjajo.) 

Ima kdo kakšne predloge za dopolnitev ali spremembo dnevnega reda? (Ne javi 
se nihče.) Ker nima nihče pripomb, ugotavljam, da je predlog dnevnega reda 
sprejet in prehajamo na 1. točko dnevnega reda. 

Zapisnik zadnje seje ste prejeli pismeno. Ima kdo kakšno pripombo k 
zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, menim, da je zapisnik odobren. 

Za 2. točko dnevnega reda predlagam, da imamo skupno sejo z Gospodar- 
skim zborom. Ali se Republiški zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se 
strinjajo.) Ker se zbor s predlogom strinja, začenjam skupno sejo Republiškega 
in Gospodarskega zbora in prehajamo na 2. točko dnevnega reda, 
na razpravo o osnovnih načelih in smernicah za družbeno-gospodarski razvoj 
SR Slovenije v razdobju do leta 1970. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli gradivo zavoda SR Slovenije za pla- 
niranje »Družbeno-ekonomske osnove razvoja SR Slovenije do leta 1970«. 
Prejeli ste tudi predlog sklepa o smernicah glede družbeno-gospodarske po- 
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litike, ki mora biti izražena v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slo- 
venije v razdobju do leta 1970, ki ga je predložil odbor za družbeni plan, fi- 
nance in proračun Republiškega zbora. 

Uvodno besedo k tej točki dnevnega reda bo imel predsednik odbora za 
družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in dajem besedo to- 
varišu Miranu Košmelju. 

Miran Košmelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Današnja razprava 
o osnovnih načelih in smernicah za družbeno-gospodarski razvoj SR Slovenije 
v obdobju do leta 1970 daje priložnost, da v okviru priprav srednjeročnega 
plana, ki trajajo že dalj časa, spregovorimo o najpomembnejših vsebinskih 
osnovah našega bodočega razvoja. To je toliko pomembnejše zato, ker so prišla 
v nekaterih pomembnih družbenoekonomskih vprašanjih našega bodočega 
razvoja v dosedanjih razpravah do izraza tudi nekatera različna mnenja in na- 
sprotujoča si stališča. Zavod SR Slovenije za planiranje je iz dosedanjih razprav 
ugotovil, da ni enotnih stališč o splošnem konceptu samega plana, o stopnjah 
rasti družbenega proizvoda, o delitvenih razmerjih, pri čemer mislijo predvsem 
na razmere med rastjo realnih osebnih dohodkov in produktivnosti dela, na 
prerazdelitev narodnega dohodka v korist osebne potrošnje ter na udeležbo 
investicij v družbenem proizvodu in na strukturne probleme na področju 
investicijske potrošnje. Različna so tudi stališča o prelivanju sredstev, pri čemer 
mislijo na prelivanje iz gospodarstva v negospodarstvo ter na probleme preli- 
vanja sredstev znotraj gospodarstva samega. Nadalje ni enotnih stališč o vlogi 
republike pri usmerjanju razvoja ter o razvoju manj razvitih območij. Zavod 
SR Slovenije za planiranje je ugotovil te različne poglede na osnovi dosedanjih 
razprav, ki so bile zlasti v preteklem in tem mesecu na sejah vseh odborov 
Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta, na sejah Izvršnega sveta, na eko- 
nomskem svetu Izvršnega sveta, v okviru strokovnih služb Gospodarske zbor- 
nice SR Slovenije, na zvezi ekonomistov SR Slovenije ter v nekaterih 'družbeno- 
političnih organizacijah. K nekaterim stališčem, ki so izražena v predlogu 
sklepa o smernicah glede družbenogospodarske politike, ki mora biti izražena 
v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1970, 
kakor ga predlaga odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega 
zbora, so posamezni zbori naše Skupščine in odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Gospodarskega zbora izrazili določene pomisleke. Tako je 
število različnih stališč še večje. Vsi ti nerazčiščeni problemi in neenotna sta- 
lišča so tehten razlog, da o bistvenih problemih in o konceptu bodočega raz- 
voja razpravljamo tudi na plenarni seji naših dveh zborov. Razčiščenje bistve- 
nih problemov in uskladitev stališč bi bila najboljša smernica Skupščine SR 
Slovenije svojemu Izvršnemu svetu, kako naj zasnuje srednjeročni plan, o 
katerem bomo dokončno sklepah letos v jeseni. V tem smislu je treba razumeti 
tudi predlog sklepa, ki ga predlagamo pristojnima zboroma v obravnavo. Gre 
torej za smernice Izvršnemu svetu, kako naj zasnuje predlog srednjeročnega 
plana, ki ga bo kasneje predložil v naše odločanje. Potemtakem bi za našo 
današnjo razpravo veljalo predvsem tole: bolj kot konkretne rešitve posameznih 
problemov je bistveno, da v razpravi pridemo do enotnih stališč o politično- 
ekonomski smeri našega bodočega družbeno-političnega razvoja. 

Zato je tudi gradivo Zavoda SR Slovenije za planiranje, ki ga imamo v 
rokah, potrebno tako ocenjevati. To ni predlog plana, marveč pripomoček, ki 
naj omogoči, da bi lažje opredelili ključne probleme, do katerih naj bi naša 
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Skupščina zavzela stališča. Dovolite mi, da se po teh uvodnih ugotovitvah 
zadržim na nekaterih osnovnih vprašanjih in stališčih, ki smo jih z bolj ali 
manj uspešnimi formulacijami vnesli v predlog sklepa. Že v naprej bi rad po- 
vedal, da moj prikaz osnovnih problemov, zaradi njihove kompleksnosti ne 
more biti popoln, niti ne želim, na bi nakazana stališča, zlasti tam, kjer še ni- 
mamo enotnih pogledov, v imenu predlagatelja za vsako ceno branil. Se enkrat 
poudarjam, da naj današnja razprava v čimvečji meri razjasni kompleksno 
problematiko, da bi končno prišli do enotnosti v bistvenih vprašanjih. 

1. Se nerazčiščeni pogledi na sam sistem planiranja v pogojih samouprav- 
ljanja razumljivo ves čas postavljajo v ospredje vprašanje vloge družbenih 
planov posameznih družbeno-političnih skupnosti od federacije do občine in 
odnos teh planov do razvoja delovnih organizacij. Dokončnega odgovora na ta, 
v vseh planskih razpravah stalno prisotni problem najbrž tudi danes ne bomo 
mogli dati zategadelj, ker zadevne razprave v jugoslovanskem merilu še niso 
privedle do ustreznih in že dalj časa napovedanih sistemskih rešitev. 

Sedanje poglede na vlogo republiškega plana smo oblikovali v predloženem 
sklepu in bi lahko o tem vprašanju še obsežno razpravljali; vendar mislim, da 
nas to v sedanji fazi dela ne bi kdo ve kako daleč pripeljalo. Lahko bi nas 
celo odvrnilo od reševanja tistih nalog, ki glede pristojnosti nedvomno spadajo 
v okvir republike. Zato bi kazalo, da naše delo na planu osredotočimo zlasti 
na dvoje vprašanj. 

Da v sedanjih pripravah za raziskavo plana čim določneje opredelimo 
predvsem politiko in rešitve tistih vprašanj, ki so pomembna za razvoj naše 
republike in na katerih rešitve lahko vpliva republika bodisi s sredstvi ali s 
sistemskimi rešitvami. Za razvoj ostalih področij pa naj bi republiški plan 
imel predvsem značaj predvidevanj, zasnovanih na realno ocenjenem delovanju 
tržnih zakonitosti in našega gospodarskega sistema. Tako zasnovane realne 
ocene o možnostih razvoja so lahko delovnim organizacijam v pomoč pri od- 
ločanju o njihovem lastnem razvoju ne glede na to, ali ima republika v svoji 
pristojnosti na voljo ukrepe in sredstva za ekonomske intervencije. 

Drugo vprašanje, na katero bi kazalo že v sedanji fazi osredotočiti naša 
prizadevanja pa vidim v tem, kako gledamo na naše plane po tem, ko so sprejeti. 
Iz izkušenj vemo, da porabimo zelo veliko časa in vložimo mnogo dela in 
naporov v postopku pred sprejemom plana, po sprejetju plana pa na obveznosti, 
ki izhajajo iz njega, hitro pozabimo. Niso bili redki primeri, ko so se v nasprotju 
z veljavnim planom sprejemale posamezne rešitve. Značilno za našo dosedanjo 
prakso je, da nismo kompleksno analizirali rezultatov preteklega obdobja s 
stališča realizacije vseh planskih nalog in predvidevanj. Nadaljevanje take 
prakse bi že vnaprej razvrednotilo vse dosedanje in bodoče delo na izdelavi 
srednjeročnega plana. Zato bi kazalo že sedaj opredeliti naša stališča do tega 
vprašanja. 

2. V predlaganem sklepu smo kot osnovni cilj družbenoekonomskega 
razvoja naše republike v naslednjem obdobju predvideli zagotovitev 
hitrejše gospodarske rasti. To naj bi dosegli predvsem s prehodom od eksten- 
zivnega na intenziven način gospodarjenja na vseh področjih družbenega živ- 
ljenja. To izhodišče je v skladu z nameni reforme, ki ni samo gospodarska, 
temveč družbena v najširšem pomenu besede. Ta že večkrat ponovljena trditev 
je še in še potrebna zato, ker reformni procesi na nekaterih področjih družbe- 
nega življenja še niso zaživeli. Navzkrižja, ki smo jim priča v vsakdanji 
praksi, kažejo, da naša miselnost in naša dejavnost še nista povsem usklajena 
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z načeli, ki jih razglašamo z reformo. Od tod izhajajo težave, ki se zaostrujejo 
povsod tam, kjer reformo načeloma podpiramo, v konkretni dejavnosti pa de- 
lamo in mislimo še po starem. Ko predlagamo tak osnovni cilj našega bodočega 
razvoja, ga utemeljujemo s spoznanjem, da je samo to pot k splošnemu in 
realnemu dvigu življenjskega standarda, ki naj bi ga v končnih posledicah 
zagotovila reforma. Vse drugo bi bilo lahko samo zelo ceneno slepljenje, ki razen 
razočaranj ne bi moglo prinesti našemu delovnemu človeku ničesar pozitivnega. 
Zato predlog sklepa poudarja zahtevo za večjo akumulativnost našega gospo- 
darstva in za takšen razvoj samoupravnih odnosov na vseh področjih -družbene 
dejavnosti, ki v pogojih družbene lastnine zagotavlja večjo produktivnost dela 
in večjo učinkovitost v družbenem merilu. 

Razvoj samouprave kot oblike gospodarjenja v socialistični družbi naj bi 
po našem mnenju poudarili v tem ekonomskem smislu. V času, ko se ob svo- 
bodnejšem delovanju trga prepuščajo sredstva in odločitve za razširjeno re- 
produkcijo čedalje bolj delovnim kolektivom, je zahteva za takšen razvoj samo- 
upravljanja še posebej utemeljena. V takih razmerah je modernizacija proiz- 
vodnih zmogljivosti gospodarstva, ki jo postavljamo na prvo mesto med na- 
logami za uresničitev osnovnega cilja, izvedljiva samo ob ekonomski učinko- 
vitosti socialističnih oblik gospodarjenja. Modernizacija, ki jo pojmujemo kom- 
pleksno v smislu ekonomskih in organizacijskih ukrepov, bi morala zagotoviti 
sposobnost našega gospodarstva, da se s kvalitetnimi proizvodi in nizkimi 
produkcijskimi stroški v največji možni meri vključi v mednarodno delitev dela. 
Zahteva po modernizaciji gospodarstva v SR Sloveniji je še posebej utemeljena, 
če upoštevamo visoko stopnjo zastarelosti, razdrobljenosti ter nezadovoljivo 
specializacijo obstoječih zmogljivosti. Po zaključnih računih za leto 1965 so se 
aktivna osnovna sredstva povečala v letu 1965 za 9%, v tem okviru je narasla 
vrednost gradbenih objektov gospodarskega značaja za 7 °/o, vrednost delov- 
nih priprav pa za 10%>. Hitrejše naraščanje delovnih priprav je znak pravilne 
usmerjenosti investicijskih naložb, ki naj v čimkrajšem času pripelje do racio- 
nalnih postopkov v industriji. 

K ugodnejšemu razmerju so prispevale predvsem naložbe v industriji, ru- 
darstvu, prometu in gozdarstvu, medtem ko so na večini ostalih področij in- 
vesticije v delovne priprave zaostajale za naložbami v druga osnovna sredstva. 
Kljub takemu povečanju delovnih priprav pa je njihova izrabljenost narasla od 
53 % v letu 1964, na 55'°/o v letu 1965. V tem letu se stopnja izrabljenosti de- 
lovnih priprav v SFRJ ni spremenila in je bila 48i0/o. SR Slovenija ima med 
vsemi republikami najvišjo stopnjo izrabljenosti delovnih priprav. Tako stanje 
delovnih priprav zahteva odločno orientacijo na modernizacijo v celotnem 
gospodarstvu. Modernizacija bi morala zagotoviti kvalitetno in tržnemu povpra- 
ševanju ustrezno proizvodnjo, predvsem pa večjo rentabilnost in povečanje 
dohodka proizvajalcev. 

Po mojem mnenju bi v zvezi z modernizacijo naših proizvodnih zmogljivosti 
kazalo za naše slovenske razmere še posebej poudariti zlasti troje: 

Prvič, da je, glede na že doseženo decentralizacijo sredstev, težišče dela in 
odgovornost za modernizacijo v samih delovnih organizacijah, v njihovih sa- 
moupravnih organih. S tem v zvezi bi rad opozoril na vlogo združenj, gospo- 
darske zbornice in raznih drugih strokovnih in zlasti znanstvenih organizacij, 
ki bodo v večji meri kakor doslej morale sodelovati pri reševanju obstoječih 
problemov. Gre za strokovno pomoč pri odločanju delovnih organizacij o in- 
tegracijskih gibanjih, o sodobni organizaciji dela in drugih ukrepih za zniže- 
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vanje produkcijskih stroškov. V tem okviru bi bila važna posebna strokovna 
pomoč pri odločanju delovnih organizacij glede združevanja sredstev potrebnih 
za večje modernizacije in izboljšanje splošnih pogojev za razvoj gospodarstva, 
na primer sodelovanje pri reševanju energetskih problemov, določenih proble- 
mov na področju prometa in tako dalje. 

Na tem mestu kaže omeniti vlogo poslovnih bank in odnose gospodarstva 
do njihovega razvoja. Reorganizacija bank v smislu zakona o bankah in kre- 
ditnih poslih še ni dala v Sloveniji zadovoljivih rezultatov. Po stanju z dne 31. 
marca letos imamo v Sloveniji eno investicijsko banko, 6 komercialno-investi- 
cijskih bank in 3 komercialne banke. Kreditni skladi vseh navedenih bank 
znašajo komaj 772 milijonov N dinarjev. Ta sredstva so se oblikovala takole: 
36,3 '®/o iz lastnih kreditnih skladov bank, 37,3 % predstavljajo sredstva ukinje- 
nih družbenih investicijskih skladov občin, ustanovitelji pa so z vplačilom 
deležev zagotovili komaj 26,4 fl/o celotnega kreditnega potenciala. Ob koncu 
preteklega leta je bilo v SR Sloveniji 2933 delovnih organizacij in le dobra 
tretjina je sodelovala pri ustanavljanju bank. Iz tega je razvidno, da naše 
gospodarstvo še vse premalo učinkovito vpliva na krepitev bančnega potenciala, 
ki bi danes lahko odločno vplival na uspešno in smotrno investicijsko potrošnjo. 
V zvezi z vlogo samoupravnih organov naj omenim še nujnost, da se načelo 
delitve po delu znotraj delovnih organizacij v praksi še bolj uveljavi. Ni dvoma, 
da so pravilno razporejeni osebni dohodki lahko eden izmed najmočnejših vzvo- 
dov za hiter dvig produktivne sposobnosti posamezne delovne organizacije in ce- 
lotne družbe. Na tem področju je treba še precej storiti. 

Drugič. Zelo nevarno bi bilo, če bi spričo omejenih zakonskih možnosti 
glede oblikovanja sredstev za splošno potrošnjo iskali druge oblike pritiska na 
delovne organizacije, da naj dajo »prostovoljno« sredstva za povečanje splošne 
potrošnje. Taki posegi bi spodrezali delovnim organizacijam možnosti za mo- 
dernizacijo in s tem povezanega cilja, ki si ga postavljamo, to je dviga življenj- 
skega standarda na dolgoročni in stabilni osnovi. Spričo položaja v naši repu- 
bliki, ko je zaradi naše predreformske politike problem splošne potrošnje 
izredno zaostren, bomo morali presojati možnosti glede obsega splošne potrošnje 
še prav posebej realno. Gre predvsem za tisti del splošne potrošnje, ki se nanaša 
na proračunsko potrošnjo in potrošnjo socialnega zavarovanja, o čemer bom 
kasneje še nekaj več povedal. Problem, o katerem je govora sedaj, se nanaša na 
vprašanje prelivanja sredstev iz gospodarstva na področje negospodarstva. V 
tem pogledu je še mnogo nerazčiščenega. Na eni strani vemo, da so mnoge 
občinske skupščine v naši republiki uspele zagotoviti le z udeležbo gospodarskih 
organizacij financiranje vrste potreb, ki jih proračuni niso zmogli. Na drugi 
strani smo postavljeni pred dejstvo, da bomo morali na nek način poiskati 
možnosti za financiranje nekaterih centralnih investicij, kot na primer za kli- 
nični center v Ljubljani, za izgradnjo novih cestnih odsekov in podobno, za 
kar pa ni na voljo proračunskih sredstev. Po dosedanjih predpisih republika 
ne more samostojno razpisovati obveznih posojil in o tem problemu prav sedaj 
razpravljajo v federaciji. V vsakem primeru se moramo zavedati, da odločitve 
glede razpisovanja posojil, naj gre za prostovoljna ali obvezna posojila ali za 
samoprispevke, pomenijo začasen odvzem sredstev delovnim organizacijam, 
oziroma obremenitev osebnih dohodkov občanov. Zato bi bilo nujno, da srednje- 
ročni plan med drugim določi tudi zgornjo mejo možne obremenitve skladov 
delovnih organizacij s tovrstnimi obremenitvami in točno določi namene, za 
katere bi le republika lahko razpisovala posojila. Take odločitve bi morale 
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biti zasnovane na zelo solidnih bilancah realnih možnosti, sicer bi lahko prišli 
v položaj, da borno v planu razglašali modernizacijo kot eno osnovnih nalog 
našega gospodarstva, z našo praktično in konkretno politiko pa jo bomo hromili 
in onemogočali. To nikakor ne bi bilo v prid niti razvoju gospodarstva, v končni 
posledici pa tudi ne razvoju družbenih služb. 

Tretjič. Dolžni smo v zvezi z modernizacijo posebej opozoriti in se zavzeti 
za hitrejše rešitve tistih izpopolnitev našega gospodarskega sistema, ki bi s 
svojimi ekonomskimi rešitvami same po sebi veliko prispevale, da krenemo 
hitreje naprej. Gre za znane in za enkrat še ne učinkovito rešene probleme na 
področju deviznega in zunanjetrgovinskega režima, režima cen, financiranja 
razširjene reprodukcije, sistema kratkoročnega kreditiranja, revalorizacije 
osnovnih sredstev, tarifne politike na področju železnic, sistemske rešitve za 
hitrejši razvoj uslužnih dejavnosti, tu mislim zlasti na vprašanje kreditiranja, 
preskrbe z reprodukcijskim materialom itd.,, ukrepe za racionalno koriščenje 
surovin in boljšo organizacijo preskrbovanja s surovinami in podobno. Prizade- 
vati bi si morali, da se spremembe pogojev gospodarjenja vselej izvedejo tako, 
da bi bili ukrepi ekonomske politike sprejeti in znani delovnim organizacijam 
pravo-časno, pred začetkom in ne sredi leta. 

3. V vseh dosedanjih razpravah je bilo dosti govora in različnih mnenj o 
stopnji rasti družbenega proizvoda v bodočem planskem obdobju. Te razprave 
glede upravičenosti višje ali nižje stopnje rasti, ki jo1 bo mogoče doseči za 
obdobje do leta 1970, bi lahko hitro zaključili, če bi se opredelili za stališče, 
da je treba pri predvidevanjih stopnje rasti družbenega proizvoda izhajati iz 
utemeljene in z analizami dokazane ocene pogojev za razvoj gospodarstva. 
Mislim, da to v dosedanjih projekcijah ni bilo storjeno. Upoštevati moramo 
namreč dejstvo, da raste proizvodnja, zlasti industrijska, v času prehoda na 
intenzivnejše gospodarjenje, zaradi prilagajanja spremenjenim pogojem gospo- 
darjenja nekoliko počasneje kot smo prvotno pričakovali. Razloge za to je 
mogoče delno iskati v nekaterih nerešenih vprašanjih sistema, o katerih sem že 
prej govoril, ki ne dopuščajo hiter vzpon gospodarske rasti. S temi dejstvi je 
treba v planu vsekakor računati. S tem pa seveda ne želim zanikati dejstva, 
da nas lahko samo visoka stopnja gospodarske rasti privede do tiste ravni 
gospodarstva, ki so jo dosegle razvite države. 

V zvezi z napovedovanjem stopnje rasti je naš odbor še posebej opozoril 
na druge težave, do katerih nas lahko privede previsoko ocenjevanje možne 
stopnje rasti družbenega proizvoda in zlasti še osebnih dohodkov. Gre za to, da 
je obseg splošne in deloma tudi obseg investicijske potrošnje odvisen od rasti 
družbenega proizvoda. Odbor je poudaril, da se je v preteklem obdobju mno- 
gokrat nerealno ocenjevalo bodočo rast družbenega proizvoda in osebnih dohod- 
kov tudi zato, da bi na ta način opravičili večjo uporabo sredstev za financiranje 
teh oblik potrošnje. S takšno prakso je treba nujno nehati, ker vodi tak način 
ocenjevanja sredstev k deficitarnemu financiranju splošne potrošnje. To pa 
je v nasprotju z namenom gospodarske reforme in zlasti v nasprotju z našimi 
težnjami za stabilizacijo gospodarstva. 

Precenjevanje rasti družbenega proizvoda in s tem previsoko ocenjevanje 
sredstev, ki bodo na voljo za splošno potrošnjo, je neprimerno tudi za to, ker 
nimamo izdelanega sistema za usklajevanje splošne potrošnje z materialnimi 
možnostmi, ki izhajajo iz dosežene stopnje ravni gospodarstva. 

Naj vas spomnim na proračunsko situacijo v lanskem letu, zlasti ker vse 
kaže, da bo tudi letos podobna. V letu 1965 smo v republiškem proračunu ob 
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začetku leta predvidevali 50,5 milijarde starih dinarjev dohodkov in jih tudi 
razporedili. V septembru je prišlo do rebalansa zaradi omejitev sredstev za 
splošno potrošnjo v zvezi z gospodarsko reformo. Vendar tudi ob rebalansu 
predvideni dohodki v višini 46,9 milijarde starih dinarjev niso bili doseženi 
predvsem zato, ker že ob rebalansu niso bili realno' ocenjeni. Dohodki 
republiškega proračuna za leto 1965 so bili namreč realizirani le v višini 
42,9 milijarde starih dinarjev in torej za 3,9 milijarde starih dinarjev manj kot 
smo ob rebalansu pričakovali. 

Nižja realizacija dohodkov od predvidenih je prizadela koristnike repu- 
bliškega proračuna. V zadnjih mesecih preteklega leta so se proračunska sred- 
stva porabila v glavnem za osebne dohodke, ostali pa so nekriti mnogi 
funkcionalni izdatki in še posebej izdatki v zvezi z investicijsko dejavnostjo. 

Vse to je poleg ■težav v funkcioniranju družbenih služb povzročilo tudi 
težave v bankah, gradbenih in drugih delovnih organizacijah. V letošnjem 
letu je proračunska situacija zelo podobna lanski. V prvih treh mesecih je 
bilo realiziranih komaj 16,2 fl/o predvidenih dohodkov. Glede na nekoliko nižjo 
stopnjo rasti proizvodnje od predvidene in zaradi previsokih ocen glavnih 
virov proračunskih dohodkov, ni mogoče tudi letos računati na realizacijo 
dohodkov republiškega proračuna v predvideni višini. Za koliko bodo dohodki 
nižji od predvidenih, je sedaj sicer še težko reči. Položaj pa je vsekakor tak, 
da bi moral Izvršni svet že sedaj uveljaviti začasno zmanjšanje sredstev razpo- 
rejenih v proračunu. 

Podobne težave povzroča ^erealna ocena stopnje rasti gospodarstva tudi v 
socialnem zavarovanju. Glede na predvideno stopnjo povečanja osebnih dohod- 
kov in pričakovano gibanje števila zaposlenih naj bi se zbralo- v letošnjem letu 
v skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja povprečno mesečno 73,4 mi- 
lijona novih dinarjev. V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo plačano pov- 
prečno mesečno le 59,2 milijona novih dinarjev. Kolikor bi smelo socialno 
zavarovanje v svojih skladih na razpolago likvidna sredstva, iz varnostnih in 
valorizacijskih rezerv, bi posledice nerealnih ocen gospodarskih gibanj ne bile 
tako težke. Skoraj nepremostljive pa so te posledice v pogojih; ko so rezerve 
oročene pri banki za daljši čas in ko prav zato socialnemu zavarovanju ni 
dovoljeno najemati obratnih kreditov. 

4. Naslednji problem, ki se je zelo jasno in ostro pokazal v vseh dosedanjih 
razpravah, je vprašanje politike SR Slovenije na področju gospodarstva. Pre- 
vladuje misel, da SR Slovenija še ni uspela postaviti smernic za dolgoročni 
razvoj svojega gospodarstva in da iz vseh dosedanjih projekcij ni jasno niti 
katere so tiste dejavnosti, ki so za gospodarstvo naše republike najpomembnejše 
niti katere dejavnosti imajo v naši republiki največje možnosti za uspešno 
gospodarjenje. 

Med najpomembnejše dejavnosti lahko štejemo tiste, ki imajo poseben 
pomen za razvoj celotnega gospodarstva, ker po svoji funkciji ustvarjajo pogoje 
za razvoj drugih dejavnosti. Dosedanji gospodarski razvoj kaže, da so to za 
SR Slovenijo energetika, železniški promet in cestno gospodarstvo. Mnogi že 
izdelani elaborati so pokazali, da je razvijanje teh dejavnosti nujno, da bi se s 
tem zagotovila stalna in enakomerna rast ostalih dejavnosti. Prav tako bi 
lahko šteli med najpomembnejše tiste dejavnosti, katerih rast je za obravna- 
vano obdobje mogoče že danes več ah manj jasno začrtati, ker so se doslej 
zaradi nekaterih objektivnih pogojev in razlogov pretekle gospodarske politike 
prepočasi razvijale. To velja zlasti za turizem, storitvene dejavnosti, kmetijstvo 
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in gozdarstvo, stanovanjsko', komunalno in vodno gospodarstvo. Vse te dejav- 
nosti, ki jih kaže v prihodnosti podpirati, je postavil v ospredje naš dosedanji 
razvoj in je zato upravičenost zahtev za njihovo trajnejšo rast manj sporna. 

Popolnoma drugačna pa je danes pri nas situacija glede ostalih dejavnosti. 
Danes je še popolnoma nejasno, katere so tiste 'dejavnosti, ki imajo v SR Slove- 
niji najugodnejše možnosti za uspešno gospodarjenje. Jasnost glede tega, katere 
dejavnosti so v danih pogojih uspešnejše od drugih, je eno izmed temeljnih 
vprašanj vsakega gospodarskega prostora in hkrati tudi pogoj za njegov uspešni 
razvoj. To vprašanje je za Slovenijo danes odločilnega pomena in ga je ob 
izdelavi srednjeročnega plana nujno treba razčistiti. 

Zato predlagamo, da se postavi naloga, naj se izdelajo ustrezne analize, ki 
naj pokažejo', katere gospodarske dejavnosti imajo v naši republiki največje 
možnosti za uspešno gospodarjenje in bi jih zato kazalo v .bodoče podpirati. 

Jasno opredeljena politika SR Slovenije na področju gospodarstva bi bila 
podlaga za ukrepe, ki so v pristojnosti republike. Pokazala bi, kam in kako naj 
se vlagajo sredstva, ki jih ima republika na voljo, ali na katerih uporabo lahko 
vpliva, kot so sredstva skupnih rezerv, razpisovanje in najemanje posojil in 
podobno. Hkrati bi taka politika na področju gospodarstva pomenila pomoč 
delovnim organizacijam in poslovnim bankam, tako pri njihovih odločitvah o 
bodočem razvoju posameznih delovnih organizacij ali njihovih skupin, kakor 
tudi o tem, kaj lahko delovne skupnosti pričakujejo od republiškega plana. 

5. Posebno resno vprašanje v naši republiki, ki mora najti ustrezne rešitve 
v srednjeročnem planu, je politika zaposlovanja. Prehod na intenzivno gospo- 
darjenje na vseh področjih družbeno-gospodarskega življenja zaostruje vpra- 
šanje racionalne zaposlitve obstoječe (delovne sile, nove generacije, zlasti tiste 
z ustrezno šolsko izobrazbo pa že pritiskajo na spremembe v kvalifikacijski 
strukturi zaposlenih. 

Tudi zmanjševanje splošne potrošnje zaostruje vprašanje, kaj storiti z 
delovnimi mesti, ki v bodoče zaradi prehoda na intenzivnejše gospodarjenje, 
na modernizacijo dela in z njo povezano racionalno zaposlitev ne bodo več 
ekonomsko utemeljena. 

Ne bi kazalo pritrditi pojmovanju, ki se tu in tam uveljavlja, da bo 
dosledno izvajanje reforme zavrlo možnosti nadaljnjega zaposlovanja. Nasprotno, 
ob intenzivnem gospodarjenju in hitrejši gospodarski rasti se odpirajo dejansko 
večje možnosti in to zlasti za bolj kvalificirano delovno silo. Pri tem je treba 
ponovno opozoriti na razvoj terciarnih dejavnosti, ki je vezan na višjo stopnjo 
gospodarskega razvoja in višji življenjski standard. Razvoj teh dejavnosti bi 
lahko omogočil znatno večje vključevanje nove, zlasti kvalificirane delovne 
sile. Vključevanje delovne sile v to področje zahteva tudi obstoječa ekonomska 
struktura aktivnega prebivalstva v Sloveniji, kakor tudi dejstvo, da je odpira- 
nje novih delovnih mest na tem področju cenejše kot je to v proizvodnih 
dejavnostih. 

V zvezi s tem je treba opozoriti na odvisnost zaposlovanja v proizvodnih 
dejavnostih od investicijske politike. To kaže poudariti zategadelj, ker se pri 
nas sem in tja uveljavlja mnenje, da lahko naš koncept bodočega razvoja temelji 
na občutnem zmanjšanju investicij v proizvodne zmogljivosti. Taka trditev 
bi bila zmotna že zaradi zahtev po modernizaciji in zahtev po zaposlovanju 
naravnega prirastka prebivalstva. Treba pa je opozoriti, da so na področju 
proizvodnih dejavnosti še znatne možnosti za uvajanje novih izmen. Sedanje 
kapacitete so v naši industriji za enkrat izkoriščene le z 80 %. V prvi izmeni 
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dela 60'% zaposlenih, kar kaže, da so možnosti za II. in III. izmeno še razme- 
roma slabo izkoriščene. 

Končno mislim, da bi večja prizadevanja za delitev osebnih dohodkov po 
dejansko opravljenem in za napredek posamezne delovne organizacije pravilno 
ovrednotenemu delu, zlasti še strokovnemu delu, že sama po sebi močno vplivala 
na racionalno zaposlovanje. 

Politika zaposlovanja je odločilnega pomena za naš nadaljnji razvoj. Sred- 
njeročni plan bi ji zato moral posvetiti vso pozornost. 

6. Na zaključku naj se dotaknem še pomembnega problema, to je razvoja 
družbenih služb in sredstev za financiranje splošne potrošnje. 

Na dvorna, da ima republika močno usmerjevalno vlogo in tudi veliko 
odgovornost za usklajen razvoj družbenih služb, ki izhaja iz družbenih potreb 
in iz možnosti gospodarstva. Hkrati pa lahko ugotovimo, da so prav tu področja, 
kjer reformni procesi še niso zaživeli in je prehod od ekstenzivnega na interi- 
ziven način gospodarjenja še skoraj nenačet. To je deloma razumljivo, ker 
reformni ukrepi niso neposredno prizadeli teh področij, posreden vpliv na 
zaustavljanje njihovega ekstenzivnega razvoja pa prihaja do izraza z omejeva- 
njem splošne potrošnje. 

Ker so spričo obveznosti, ki so posledica naše politike pred reformo in ki 
bremene zlasti naš republiški proračun in sredstva socialnega zavarovanja, te 
omejitve še toliko bolj boleče, je zahteva po določenih strukturalnih spremem- 
bah, zlasti v naši proračunski potrošnji, postala že skoraj neodložljiva. V 
nasprotnem primeru bi se lahko dogodilo, da bi ohromili dejavnost in razvoj 
celo tistih družbenih služb, ki so osnova in pogoj za splošen gospodarski 
napredek. 

Iz teh razlogov predlagamo, da se v predlogu sklepa upoštevajo naslednje 
bistvene zahteve za bodoči razvoj družbenih služb in splošne potrošnje: 

— zahteva glede usklajenosti družbenih služb z našimi materialnimi mož- 
nostmi; 

— zahteva, naj plan predvidi kot osrednjo nalogo, da se za posamezne vrste 
družbenih služb izdelajo ustrezni koncepti razvoja ter optimalni sistem organi- 
zacije, funkcioniranja in financiranja redne in investicijske dejavnosti; 

— zahteva, da je možno objekte s področja družbenih služb, ki se bodo v 
bodoče gradili iz proračunskih sredstev, graditi le na osnovi finančnega programa 
skladno z veljavnim republiškim zakonom. Hkrati s tem zahtevamo, da je 
potrebno poprej ugotoviti možnosti za zagotovitev sredstev, ki bodo potrebna 
po dograditvi objekta za redno opravljanje zadevne dejavnosti; 

— končno postavljamo zahtevo, naj bo obseg sredstev za kritje potreb druž- 
benih služb utemeljen z bilanco razpoložljivih sredstev. Spričo velikih obveznosti 
iz preteklosti, ki jih bomo morali kriti iz proračunskih sredstev in sredstev 
socialnega zavarovanja, je treba za te obveznosti zmanjševati formirana sredstva 
v posameznih obdobjih srednjeročnega plana. To bo seveda pomenilo, da bo 
realna stopnja rasti najpomembnejših področij splošne potrošnje nekoliko nižja 
od sredstev, ki se bodo sicer oblikovala v obdobju srednjeročnega plana. Ob 
nespremenjenih instrumentih bodo največje težave nastopile zlasti v prihod- 
njih dveh letih, kasneje pa bodo problemi nekoliko lažji, seveda v primeru, če 
republika v tem času ne bo prevzemala novih obveznosti. Za realno oceno 
razpoložljivih sredstev v naslednjem obdobju bo nujno, da se vse obveznosti 
dokončno razčistijo tako v globalu, kot tudi po posameznih letih srednjeročnega 
plana. 

4* 



52 Republiški zbor 

Tovarišice in tovariši poslanci! Skušal sem namesto obširne pismene obrazlo- 
žitve utemeljiti predlog sklepa, ki smo ga predložili in ob tem pokazati na 
glavne, probleme, ki stoje pred nami. Če se bomo z vso resnostjo zavzeli za 
njihove rešitve, smo lahko kljub določenim prehodnim težavam, o katerih sem 
govoril in o kakršnih bomo verjetno' še dodatno slišali v današnji razpravi, 
optimisti. To nam dokazujejo tudi gospodarska gibanja po reformi. V tej zvezi 
bi navedel nekaj ugotovitev, ki jih daje analiza zaključnih računov delovnih 
organizacij za leto 1965. 

Celotni dohodek delovnih organizacij v SR Sloveniji je v primerjavi z 
letom 1964 narastel za 22 °/o'in sicer v prvem polletju za 19 %, v drugem polletju 
pa za 25 '%>. V večji meri kot celotni dohodek se je povečal neto produkt, in 
sicer za 24 "Vo, čeprav zaostaja za povprečnim povečanjem, ki je bilo doseženo 
v SFRJ. Manjši porast neto produkta v Sloveniji si je možno razlagati s tem, 
da so v Sloveniji razpoložljiva sredstva in tudi delovna sila narastli v bistveno 
manjši meri, kot v drugi republikah. Zato je povečanje neto produkta glede na 
povprečno razpoložljiva sredstva v Sloveniji 17 %, v SFRJ pa povprečno le 6 %. 
Razmerje v delitvi neto produkta med družbeno skupnostjo in gospodarskimi 
organizacijami se je v zadnjem letu pod vplivom ukrepov gospodarske reforme 
bistveno spremenilo1. Delež gospodarskih organizacij v neto produktu se je v 
primerjavi z letom 1964 povečal od 52,3 % na 57,3 Vo, delež skupnosti pa se je 
zmanjšal od 47 fl/o na 42,7 *Vo. Sredstva za neto osebne dohodke so se povečala za 
38'%, skladi pa so porasli za 51 %. Neto osebni dohodki so bolj narasli kot 
neto produkt in bolj kot so se povečali življenjski stroški. Del porasta osebnih 
dohodkov lahko pripisujemo večji produktivnosti dela, v glavnem pa so hitro 
naraščajoči osebni dohodki posledica dohitevanja dviga življenjskih stroškov. 

Izgube delovnih organizacij so v Sloveniji padle na 18% izgub v letu 1964 
in znašajo le še 0,1'% neto produkta, kar je najnižji odstotek med vsemi 
republikami. Produktivnost dela v industriji se je povečala za 2,8 %, pri tem 
je število zaposlenih ostalo na isti ravni. Tudi na podlagi nekaterih gibanj 
gospodarstva v letošnjem letu lahko ugotovimo pozitivne rezultate razvoja 
gospodarstva in mirnejše gibanje tržišča. V primerjavi z lanskim prvim trime- 
sečjem je v istem obdobju letošnjega leta narasla industrijska proizvodnja za 
4,4%, produktivnost dela v industriij za 7!% in izvoz za 18 %, medtem ko 
so se znižale investicije v osnovna sredstva za 15 %, zaposlenost pa za 3,7%. 

Na osnovi teh rezultatov lahko ugotovimo, da se pojavljajo tendence bolj 
stabilnega razvoja gospodarstva. Gibanja po reformi kažejo, da se zlasti pove- 
čuje delež produktivnosti dela v rasti družbenega proizvoda, kar kaže na porast 
intenzivnosti gospodarjenja. Povečuje se tudi izvoz in to zlasti na konvertibilna 
področja. Na drugi strani pa obstajajo tendence za zviševanjem cen. Oskrba 
tržišča z industrijskimi proizvodi je še nezadovoljiva. Tako stanje v gospodar- 
stvu kaže, da je proces stabilizacije začel, potrebno pa bo daljše časovno 
razdobje, da se ublažijo in odstranijo vse motnje, kajti inflacija v našem gospo- 
darstvu je bila zelo močna. 

Tovariši poslanci! Odbor za družbeni plan, finance in proračun je upošteval 
večino konkretnih pripomb ostalih zborov k predlogu sklepa. Spremenjene 
formulacije so bile pismeno predložene vsem poslancem. Zaradi kratkega roka 
in kompleksnosti problemov ter zelo različnih mnenj o posameznih problemih 
ni bilo mogoče razjasniti nekaterih vprašanj, o katerih imajo zbori svoja stališča. 
Zato je odbor na sinočnji seji sklenil, da bi bilo najbolj umestno, da Skupščina 
o predloženem sklepu na današnjem zasedanju še ne glasuje. Najbolje bi bilo, 
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da Skupščina zadolži za končno redakcijo predloga sklepa posebno komisijo, ki 
naj bi upoštevala vse pripombe, seveda tudi tiste, ki jih bomo slišali danes 
in ki naj bi predložila prečiščeni predlog sklepa na prihodnji seji Republiškega 
zbora. 

Predsedujoči Tine Remškar: Predlog sklepa o smernicah glede 
družbeno-gospcdarske politike, ki mora biti izražena v planu družbenoekonom- 
skega razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1970, so obravnavali tudi zbori 
delovnih skupnosti, in sicer Organizacijsko-politični zbor, Socialno-zdravstveni 
zbor in pa Prosvetno-kulturni zbor ter sprejeli k predlogu sklepa svoja stališča 
oziroma mnenja. Na skupno sejo sta poslala svoja predstavnika Prosvetno-kul- 
turni zbor in pa Socialno-zdravstveni zbor. 

Prosim predstavnika, da zboroma obrazložita predloge in mnenje svojih 
zborov. Najprej bi prosil, da pove mnenje svojega zbora predstavnik Prosvetno- 
kulturnega zbora. Besedo ima tovariš Jože Smole. 

Jože Smole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Preden 
bi prebral mnenje Prosvetno-kulturnega zbora, mi dovolite samo nekaj uvodnih 
misli. 

Prosvetno-kulturni zbor je ugotovil, da je dosežen pomemben metodološki 
napredek že s tem, da smo dobili najprej v razpravo predlog sklepa o smernicah 
glede družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji do leta 1970, ki ga je 
pripravil republiški zavod za plan in torej ne že sam dokončni osnutek plana. 

Drugič, da nam je s tem gradivom bilo omogočeno, da se v tej fazi osredo- 
točimo na izdelavo smernic, ki bi služile kot osnova za izdelavo -dokončnega 
osnutka srednjeročnega plana; in tretjič, ugotavljamo, kot zelo pozitivno dej- 
stvo, da smo pravočasno dobili osnutek sklepov smernic, ki jih je izdelal odbor 
za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in je s tem omogočil, 
da se je v stalnem odboru Prosvetno-kulturnega zbora, kot na samem zboru, 
lahko vodila konkretna razprava o teh smernicah. 

. Prosvetno-kulturni zbor se povsem strinja z osnovno ugotovitvijo v predlo- 
ženem osnutku smernic, ki ga je izdelal odbor za družbeni plan, finance in 
proračun, namreč z ugotovitvijo o neusklajenosti razvoja družbenih služb s 
potrebami gospodarstva in materialnimi možnostmi. Prav tako se Prosvetno- 
kulturni zbor v celoti strinja z izhodiščno ugotovitvijo v omenjenem dokumentu 
o potrebi doslednega prehajanja od ekstenzivnega gospodarjenja na intenzivno 
gospodarjenje s tem, da morajo ta načela intenzivnega delovanja delovati, ozi- 
roma se morajo uporabljati na vseh področjih in potemtakem tudi na področju 
tako imenovane negospodarske sfere in s tem seveda tudi na področju šolstva, 
znanstvene dejavnosti, kulturne dejavnosti in tako dalje. 

V tem osnovnem pristopu ne obstojajo nikakršni načelni nesporazumi. 
Želel bi ta moment močno poudariti, skupno mnenje torej, da je potrebno na 
vseh področjih dosledno izvajati intenzivnost delovanja. 

Vendar pa se je v razpravah v Prosvetno-kulturnem zboru izkristaliziralo 
nekaj kritičnih, načelnih ugotovitev, na katere bi želel na kratko posebej 
opozoriti. 

Prva kritična ugotovitev je v tem, da se v omenjenem dokumentu tako 
imenovana negospodarska sfera ne obravnava v organski povezavi z gospo- 
darstvom. Se vedno se dela prevelika, umetna in mehanična razlika med 
gospodarstvom in tako imenovano negospodarsko sfero. Zbor sodi, da bi morali 
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v dokumentih in v pripravi osnutka srednjeročnega plana izhajati vendarle iz 
organske celote in nikakor ne dopuščati, da se ustvarjajo kakršnekoli meha- 
nične delitve. 

Drugič. Družbene službe se v omenjenem dokumentu obravnavajo zelo 
pavšalno, kar se izraža v tem, da se vse to področje strnjeno obravnava pod 
skupnim naslovom družbenih služb. Zbor sodi, da bi bilo potrebno tudi ob 
takšnem dokumentu in še posebej seveda v planu srednjeročnega razvoja, te 
tako imenovane družbene službe razčleniti, da se jih ne obravnava pavšalno, 
ampak da so konkretno obdelana posamezna področja socialne dejavnosti zdrav- 
stva, stanovanjske izgradnje, šolstva, izobraževanja kulturnih dejavnosti, znan- 
stvenih dejavnosti in da pri določanju osnovnih smernic razvoja lahko povsem 
konkretno rečemo glede razvoja na vsakem posameznem področju. Pavšalne 
obravnave o družbenih službah nasploh lahko pripeljejo do cele vrste slabosti 
in lahko marsikateri problem postavijo v napačno luč, oziroma ga zameglijo. 

S tem v zvezi naj še omenim, da je prav zaradi takšne pavšalne obravnave 
družbenih služb v predloženem gradivu povsem izpadlo tako pomembno pod- 
ročje, kot je kulturna dejavnost. Smatramo, da do takšne slabosti sigurno ne 
bi prišlo, če bi se negospodarska dejavnost oziroma družbene službe obravna- 
vale razčlenjeno, ne pa pavšalno. 

Tretja naša načelna kritična ugotovitev se nanaša na to, da je dan v osnutku 
sklepa absolutno premajhen poudarek razvoju samoupravnih, socialističnih 
družbenih odnosov. Da je pristop k temu vprašanju v zadevnem predlogu nekam 
tehnokratski. Pri tem se precej pozablja na krepitev socialističnih družbenih 
samoupravnih odnosov, kar bi po našem mnenju, ta dokument moral 
jasno začrtati tako na področju gospodarstva, kot tudi seveda na področju 
šolstva, prosvete, kulturne in znanstvene dejavnosti, o čemer je ta zbor 
razpravljal. 

Četrta kritična ugotovitev se nanaša na to, da se v omenjenem dokumentu 
na področju šolstva, izobraževanja, kulturne dejavnosti in znanstvene dejavno- 
sti premalo upoštevajo sistemske spremembe, ki jih že prinašajo oziioma jih 
bodo še v bodoče prinesli nekateri zakoni na tem področju. Zlasti imam v 
mislih pomemben zakon o sistemu financiranja izobraževanja in vzgoje in 
seveda tudi nekatere druge zakone, ki so v pripravi. Smatramo, da bi v omenje- 
nem dokumentu in seveda tudi v pripravah za srednjeročni plan morali veliko 
bolj upoštevati sistemske spremembe, ki so že pred nami in sploh -dati. večji 
poudarek tem problemom. 

In končno naj povem še naslednje mnenje zboru, da se v omenjenem doku- 
mentu ni dal jasen odgovor na nekatera bistvena vprašanja, ki jih je zastavil 
zavod za plan. Med ta sodi vsekakor tudi vprašanje, ali bomo in po kakšni 
stopnji bomo dopuščali dopolnilno prelivanje sredstev iz gospodarske sfere v 
tako imenovano negospodarsko sfero v tem srednjeročnem razvoju, o čemer 
je prej govoril tovariš Miran Košmelj. 

Dovolite mi, da preberem mnenje, ki je bilo sprejeto na Prosvetno-kultur- 
nem zboru. 

Na podlagi 140. člena in v zvezi s 149. členom ustave SR Slovenije je 
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 24. maja v obrav- 
navi o družbenoekonomskih osnovah razvoja SR Slovenije do leta 1970 in 
predloga sklepa o smernicah glede družbeno-gospodarske politike, ki mora biti 
izražena v planu družbenoekonomskega razvoja Slovenije do leta 1970, sprejel 
naslednje mnenje: 
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1. Ob obravnavi gradiva o družbenoekonomskih osnovah razvoja Sociali- 
stične republike Slovenije do leta 1970 je Prosvetno-kulturni zbor posvetil največ 
pozornosti predvidenemu razvoju družbenih služb ter v okviru teh razvoju 
šolstva, kulturnih dejavnosti in raziskovalnega dela. Poleg tega je razpravljal 
tudi o usmeritvah drugih dejavnosti, ki so posredno ali neposredno povezane 
s prosveto, kulturo in znanostjo. 

Upoštevajoč, da zaostajanje kateregakoli področja družbenih služb lahko 
zavira nadaljnji razvoj gospodarstva, je zbor menil, da gradivo o družbeno- 
ekonomskih osnovah razvoja SR Slovenije premalo določno usmerja posamezna 
področja družbenih služb in pomanjkljivo opredeljuje povezanost gospodarskih 
z negospodarskimi dejavnostmi. Da bi bil dosežen usklajen razvoj družbenih 
služb s potrebami družbe in gospodarstva, bi bilo treba točneje oceniti smotr- 
nost dosedanjega razvoja posameznih področij znotraj družbenih služb in s 
tem v zvezi zagotoviti prednost v razvoju predvsem tistim, ki lahko najučinko- 
viteje vplivajo na nadaljnji razvoj. Zato bi bilo tudi treba ločeno prikazati 
nadaljnjo usmeritev razvoja posamezaiih področij družbenih služb, tako glede 
osnovne dejavnosti, kot glede naložb in s tem omogočiti večjo preglednost in 
možnost za primerjave. 

V predloženem gradivu niso dovolj upoštevane sistemske spremembe, ki 
jih bodo vsebovali novi zakoni s področij financiranja vzgoje, izobraževanja 
ter raziskovalne dejavnosti. Prav tako ni dovolj poudarjena potreba po hitrej- 
šem razvoju samoupravnih odnosov in krepitvi njihove materialne osnove. 
Zbor sodi, da bi bilo potrebno v osnutku srednjeročnega plana kvantificirati 
udeležbo šolstva, kulturnih dejavnosti in raziskovalnega dela v narodnem 
dohodku. 

V predloženem gradivu ni predvidenih republiških sredstev za povečanje 
osnovnošolskega prostora, čeprav je republika lani sklenila dolgoročno sodelo- 
vati s svojimi sredstvi pri gradnji potrebnih osnovnih šol. Zato bi republika 
po mnenju zbora morala nadaljevati začeto akcijo in tako s sodobnimi načrti 
ter modernim načinom gradnje zagotavljati razvoj osnovnega šolstva. 

Predloženo gradivo o prepotrebni razširitvi vzgojnovarstvenih zavodov in 
dijaških domov ničesar ne načrtuje, čeprav družbenoekonomski interesi nare- 
kujejo povečanje družbene skrbi in materialnih vlaganj za vsestranski razvoj 
in vzgojo mladine. Glede na to, da je posebno šolstvo neločljivi del enotnega 
vzgojno-izobraževalnega sistema, ki ga je treba iz pedagoških, socialnih in 
ekonomskih vidikov utrjevati skladno z ostalimi področji šolstva, se je zbor 
zavzel za to, da se do leta 1970 pretežna večina osebnostno in vedenjsko motene 
mladine vključi v ustrezne zavode, ki jih je treba kadrovsko in materialno 
okrepiti. 

Letna stopnja gospodarske rasti, prikazana v gradivu družbenoekonomskih 
osnov razvoja SR Slovenije do leta 1970, zavezuje gospodarstvo tudi za porast 
ustreznih kadrov. Vzporedno z investiranjem v proizvodnjo bi bilo treba predvi- 
deti tudi ustrezne naložbe za vzgojo srednjih, višjih in visokih strokovnih 
kadrov. Prikaz potreb po kadrih bi služil za osnovo bodočemu planiranju mreže 
drugostopenjskih šol, določanju profilov kadrov in nomenklaturi poklicev ter 
tako omogočil, da se strokovno šolstvo vsebinsko in organizacijsko bolj prilagodi 
potrebam gospodarstva in družbenih služb. Pri tem pa je zbor opozoril, da bo 
lahko nadaljevalo šolanje na šolah druge stopnje predvidenih 75'%, ki v istem 
času končajo obvezno šolanje samo v primeru, če bo možno povečati kapacitete 
teh šol. 
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Glede investicij za potrebe visokega šolstva bi bilo smotrno dokončati že 
začete gradnje, od novih pa zagotoviti za potrebe študentov študentska stol- 
piča v Ljubljani in stolpič v Mariboru. Vsekakor bi bilo treba proučiti tudi 
namembnost in izkoriščenost vseh prostorov visokošolskih zavodov in ob tem 
poiskati rešitev za zagotovitev ustreznejših prostorov Pedagoške akademije v 
Ljubljani. 

Pri programiranju in koordiniranju raziskovalnega dela naj bi družba tudi 
v bodoče obdržala svojo usmerjevalno vlogo. Osnove družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije do leta 1970 naj bi predvidele povečanje deleža vlaganj 
v raziskovalno delo glede na narodni dohodek. 

Predloženo besdilo razvoja kulturnih dejavnosti po mnenju zbora enostran- 
sko poudarja odvisnost med povečano kupno močjo prebivalstva in širšim zama- 
hom kulturnih dejavnosti. Dobršen del kulturnih dejavnosti 'bo še vedno odvisen 
od družbene potrošnje. Tiste zvrsti, ki so najbolj popularne in ki s kulturo 
združujejo tudi informacije, razvedrilo in izobraževanje, pa se bodo v pretežni 
meri napajale iz osebne potrošnje. Posebej bi bilo treba proučiti vlogo in odgo- 
vornost republike pri usmerjanju razvoja kulturnih dejavnosti. 

V gradivu sta preskromno obdelani časopisna in grafična dejavnost in bi 
ju bilo treba obširneje in jasneje opredeliti. Dopolniti bi bilo treba tudi besedilo 
o pomembnosti splošno-izobraževalnih knjižnic za dvig splošne kulturne ravni 
prebivalstva. Razčistiti bi bilo treba tudi položaj filmskih podjetij in poiskati 
ob sodelovanju republike ustrezno rešitev glede njihovega nadaljnjega delova- 
nja, zlasti v povezavi z razvojem televizije. Posebno pozornost naj se posveti 
razširjenosti in boljši tehnični opremljenosti kinematografov. 

Zbor je tudi opozoril na težnjo po zmanjševanju udeležbe negospodarskih 
investicij v strukturi investicijske potrošnje in se zavzel za to, da se v gradivu 
točneje izdela struktura in predvidijo viri negospodarskih investicij. 

Drugi del mnenja se nanaša na konkretne dopolnilne spremembe, ki jih 
zibor predlaga na osnutek sklepa smernic. Opravičujem se, ker sem šele zjutraj 
prejel spremembe, ki jih je sprejel odbor za družbeni plan, finance in proračun 
in bom morda tako navajal nekatere stvari, ki so bile že sprejete. 

Izhajajoč iz ugotovitev in pripomb h gradivu o družbenoekonomskih 
osnovah razvoja SR Slovenije do leta 1970, se je zbor ob obravnavi predloga 
sklepa o smernicah glede družbeno gospodarske politike, ki mora biti izražena 
v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije do leta 1970, največ 
zadržal pri tistih točkah predloga sklepa, ki zadevajo družbene službe, oziroma 
področja vzgojno-izobraževalnih, kulturnih in raziskovalnih dejavnosti. 

Strinjal se je z usmeritvijo, da je za dosego hitrejše gospodarske rasti treba 
zagotoviti tudi čim večjo usklajenost dejavnosti družbenih služb s potrebami 
družbe in gospodarstva, pri tem pa menil, da daje predlog sklepa s tem v zvezi 
razvoju družbenih služb premalo poudarka in jih presplošno ter pomanjkljivo 
obravnava. Prav tako je premalo poudarjen tudi pomen nadaljnjega razvoja 
samoupravnih odnosov na tem področju. 

Glede na to zbor predlaga, da se v besedilu predloga sklepa o smernicah 
glede družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1970 vne- 
sejo naslednje spremembe in dopolnitve.: 

K 1. točki predloženega sklepa: Besedilo zadnje alinee v drugem odstavku 
naj se spremeni tako, da se glasi: »zagotoviti čimvečjo usklajenost dejavnosti 
družbenih služb s potrebami družbe in gospodarstva ter napredek tistih 
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družbenih služb, ki zaostajajo v razvoju in pri tem zagotoviti čim večjo 
finančno stabilnost.« 

Zbor meni, da predloženo gradivo, ki iz istih izhodišč nakazuje bodočo 
usmeritev vseh družbenih služb, ne upošteva dovolj hitrejšega napredka tistih 
družbenih služb, ki so do sedaj zaostajale v razvoju. Prav tako sodi, da je v 
besedilu treba poudariti predvsem stalnost virov financiranja. Pri tem se 
zbor ni strinjal s poudarkom na proračunski stabilnosti, ker smatra, da je 
takšna formulacija slaba, ker ne upošteva sistemske spremembe, ki nastajajo 
na tem področju in se je potemtakem zavzel za jasen poudarek na finančni 
stabilnosti. 

K 7. točki predloženih sklepov predlaga zbor: Besedilo prvega odstavka naj 
se spremeni tako, da se glasi: »Na področju vseh družbenih služb je treba 
poskrbeti za usklajenost njihovega razvoja s potrebami in možnostmi družbe- 
nega gospodarstva, za tak sistem organizacije in funkcioniranja teh dejavnosti, 
da bodo v čim večji meri zadovoljevale družbene potrebe ob kar najbolj 
racionalni potrošnji sredstev in za stabilen način financiranja teh področij, 
da bo zagotovljen kontinuiran razvoj njihove dejavnosti.« 

Sprememba besedila daje poudarek racionalni potrošnji sredstev in stabil- 
nemu načinu financiranja. V predlogu sklepov se je govorilo o najmanjši 
potrošnji sredstev. Smatramo, da bi se to moralo absolutno zamenjati s pozi- 
tivnim pristopom, namreč z racionalno potrošnjo sredstev. 

V drugem odstavku se naj besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi: 
»obseg in strukturo vzgojno-izobraževalnih zavodov razvijati v skladu s 

cilji družbeno-gospodarske politike v tem in naslednjem obdobju;« 
Prvotno besedilo je v preveliki meri dajalo poudarek obsegu in strukturi 

visokošolske mreže pri prilagajanju ciljem družbeno-gospodarske politike. Spre- 
menjeno besedilo postavlja vse stopnje šolstva v enak položaj glede potrebe, 
da se njihov obseg in struktura razvijata v skladu s cilji družbeno-gospodarske 
politike. 

V drugem odstavku naj bi se besedilo tretje alinee za podpičjem spremenilo 
in bi se glasilo: »družba naj s svojimi sredstvi neposredno financira temeljno 
znanstveno dejavnost in tista raziskovalna dela širšega družbenega pomena, za 
katera ni neposrednega interesenta.« 

Sprememba besedila natančneje opredeljuje tisto znanstveno dejavnost, ki 
naj jo družba financira s svojimi sredstvi. 

V drugem odstavku naj se za besedilom tretje alinee vstavi nova četrta 
alinea z naslednjim besedilom: »skrbeti je za nenehno kvalitetno rast kulture in 
umetnosti, vključevati ju v družbeni razvoj ter načrtno pospeševati dejavnosti, 
ki učinkovito in v raznih oblikah posredujejo kulturo in umetnost širokemu 
krogu občanov.« 

Po mnenju zbora je dopolnitev potrebna, saj prvotno besedilo predlog 
sklepa ne daje nobenih smernic za razvoj na področju kulturnih dejavnosti. 

Besedilo četrtega odstavka naj se v celoti črta. To je odstavek, ki govori, da 
bi se moral sleherni objekt na področju družbenih služb graditi na osnovi 
finančnega programa, in da je treba vnaprej predvideti, koliko sredstvev bo 
potreboval in tako naprej. 

Zbor v celoti soglaša z vsebino tega odstavka. Vendar sodi, da to ne 
spada med smernice družbeno-gospodarske politike, ki mora biti izražena v 
planu, kajti to je eno od osnovnih določil, ki mora veljati za vsa področja. Zbor 
meni, da zadošča besedilo tretjega odstavka, ki predvideva, da je treba v 
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planu izdelati poleg drugega tudi sistem organizacije, funkcioniranja in financi- 
ranja na področju družbenih služb. 

K 8. točki zbor predlaga naj se v celoti črta prvi odstavek, ki naj se glasi: 
»Obseg sredstev za kritje družbenih služb mora biti utemeljen z realno izde- 
lano bilanco razpoložljivih sredstev.« Zbor smatra, da mora biti obseg sred- 
stev utemeljen za celotno potrošnjo in ne samo za kritje potreb družbenih 
služb. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima predstavnik Socialno- 
zdravstvenega zbora tovariš Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Tovarišice in tovariši poslanci! Soeialno-zdravstveni 
zbor je podrobno razpravljal o osnovah bodočega družbenoekonomskega 
razvoja do 1970. leta, prav tako pa tudi o samem predlogu sklepa o smerni- 
cah glede družbenoekonomske politike. 

Ne bom podrobneje govoril o ugotovitvah našega zbora o družbenoeko- 
nomskih osnovah, ker so skoraj identične s tistimi, o katerih je že pred menoj 
govoril tovariš Smole. Moja naloga pa je posredovati Republiškemu zboru 
mnenje Socialno-zdravstvenega zbora o sklepu in smernicah glede družbeno- 
ekonomskega razvoja. 

Kai se samih načelnih pripomb tiče, smatra poleg drugega naš zbor, da 
bi morala biti v samih smernicah nakazana problematika skladov socialnega 
zavarovanja. Namreč s tem, ko dajemo prognozo sredstev s področja social- 
nega zavarovanja, ni še v bistvu nakazan noben ukrep. Vsi ostali ukrepi bi 
morali biti temu prilagojeni, zlasti na področju kratkoročnih skladov social- 
nega zavarovanja oziroma zdravstvenega zavarovanja. Ti skladi so domena 
republike oziroma komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja. Sredstva vseh 
skladov socialnega zavarovanja so tolikšna, da bi moralo biti glede tega defi- 
nirano neko stališče v osnovah družbeno-ekonomskega razvoja. V lanskem letu 
so znašala ta sredstva 147,6 milijarde starih .dinarjev. 

Nadaljnje vprašanje, na katerega želim tukaj opozoriti, so investicijska 
vlaganja na področju družbenih služb, predvsem na področju zdravstva in 
socialnega varstva. Izražen je bil dvom ali bodo delovne organizacije s področja 
družbenih služb po predvidevanjih lahko zagotovile za investicijska vlaganja 
do leta 1970 65 milijard dinarjev. Opozoriti moram na to, da so na področju 
družbenih služb te možnosti omejene, zlasti z zmanjšanjem proračunskih sred- 
stev in znižanjem stopnje za socialno zavarovanje. Prav tako je bil izražen 
dvom, ali bodo sposobne delovne organizacije s področja zdravstva zbrati 
vsa ta sredstva tako kot se predvideva v smernicah samih. Namreč, v izračunu 
razpoložljivih sredstev ni pojasnjen primanjkljaj sredstev za investicije, ki se 
predvideva za okoli 60 milijard dinarjev. 

Ce dovolite bi še prečital sklep, v katerem so tudi pojasnjena osnovna 
stališča Socialno-zdravstvenega zbora. 

Soeialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 24. 5. 1966 
sprejel sklep o mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu sklepa 
o smernicah glede družbenogospodarske politike, ki mora biti izražena 
v planu družbeno-gospodarskega razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1970. 

Soeialno-zdravstveni zbor pozitivno ocenjuje sprejem akta, s katerim bi 
Skupščina SR Slovenije še pred sprejetjem srednjeročnega plana zavzela 
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osnovna stališča do najpomembnejših vprašanj bodočega družbeno-gospodar- 
skega razvoja Slovenije. Na ta način bi bistveno pripomoglo k izdelavi plana. 

Predlog sklepa pravilno poudarja dosedanje značilnosti družbeno-gospodar- 
skega razvoja Slovenije, vlogo družbenega plana republike ter odvisnost 
nadaljnjega razvoja od vrste dejavnikov, na katere lahko različno vplivajo 
družbeno-politične skupnosti in delovne organizacije. 

Socialno^zdravstveni zbor ugotavlja, da predlog sklepa ne vsebuje jasnih 
stališč do vseh najpomembnejših vprašanj našega bodočega razvoja in da 
nekatera stališča tudi niso dovolj jasna. Tako ni zavzeto stališče do samouprav- 
ljanja, do kadrovske politike, do odnosa med osebno in splošno potrošnjo, do 
osebnih dohodkov, do razširjene reprodukcije, do vzajemne odvisnosti razvoja 
gospodarstva in družbenih služb ter do nekaterih drugih vprašanj. 

Osnovni cilj družbenoekonomskega razvoja ne more biti hitrejša gospo- 
darska rast, temveč dvig življenjskega standarda. Hitrejša gospodarska rast 
je le pogoj za dosego tega cilja. Zato bi bilo treba temu ustrezno preformulirati 
prvo točko sklepa. 

Po mnenju zbora smernice poudarjajo ustvarjanje pogojev predvsem za 
razvoj gospodarstva, v premajhni meri pa za razvoj družbe kot celote. 

Za prihodnje obdobje je začrtan razvoj gospodarstva, to pa v celoti ne 
velja za družbene službe. Smernice glede razvoja družbenih služb so namreč 
pomanjkljive in nejasne ter dopuščajo različna tolmačenja. Povsem so izo- 
stale smernice za razvoj socialnega varstva in kulture, torej družbenih služb, 
ki so že doslej zaostajale v razvoju. Nadalje ni razvidno<, kako bo izvajanje 
začrtanih nalog gospodarske politike vplivalo na dejavnost in razvoj družbe- 
nih služb. Premalo je tudi poudarjena odvisnost nadaljnjega gospodarskega 
razvoja od razvoja teh služb. Omenjene pomanjkljivosti sklepa je treba 
odpraviti. 

Zbor se strinja s stališčem, da je potrebno zagotoviti tak način financira- 
nja družbenih služb, ki bo zagotavljal stabilno, kontinuirano in učinkovito- delo 
na teh področjih skladno z družbenimi potrebami in zmogljivostmi. Ne more 
pa se strinjati s stališčem, naj bi družbene službe zadovoljevale družbene 
potrebe ob kar najmanjši potrošnji, temveč mora tudi za njih veljati načelo 
skrbnega gospodarjenja, katerega izvajanje pa ne bi smelo prizadeti že doseže- 
nega standarda na področju družbenih služb. 

Smernice bi morale bolj poudariti, da je treba še nadalje razvijati samo- 
upravljanje in krepiti materialno osnovo družbenih služb. 

Zbor se ne more strinjati z usmeritvijo na področju zdravstva. Stališče 
dopušča tolmačenje, da želimo na področju zdravstva — v popolnem nasprotju 
z ustavnimi načeli in z dosedanjo orientacijo — uvesti proračunski sistem 
financiranja in centralistično vodenje službe. Na področju zdravstva se je 
treba zavzeti za funkcionalno integracijo samostojnih in samoupravnih delovnih 
organizacij ter za uveljavitev sistema dohodka v zdravstvu. 

Stališče, da je treba organizacijo socialnega zavarovanja uskladiti z orga- 
nizacijo zdravstvene službe, ni jasno, ker pod pojmom socialnega zavarovanja 
razumemo ne samo zdravstveno ter invalidsko in pokojninsko zavarovanje, 
temveč tudi službo socialnega zavarovanja. Zavzemamo se namreč za uskla- 
jevanje organizacije komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja z organiza- 
cijo zdravstvene službe na širših območjih. Po mnenju zbora pa ta naloga ne 
more biti osrednja naloga na področju socialnega zavarovanja v prihodnjem 
obdobju. Zavzeti se je treba za nadaljnje razvijanje samouprave zavarovancev 
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in krepitev njene materialne osnove, za ločeno obravnavanje posameznih panog 
socialnega zavarovanja glede formiranja sredstev ter za racionalnejšo porabo 
sredstev tudi s pritegnitvijo delovnih organizacij. 

Kot osrednjo nalogo na področju družbenih služb bi moral plan predvi- 
deti poleg izdelave ustreznih konceptov dolgoročnega razvoja posameznih 
dejavnosti ter ustreznega sistema organizacije in financiranja tudi razrešitev 
problemov razširjene reprodukcije. 

Po mnenju zbora je za investicijsko izgradnjo na področju družbenih služb 
pomemben ne samo finančni program, temveč mora biti izgradnja slehernega 
objekta tudi v skladu s programom razvoja mreže zavodov na določenem 
področju. 

Stališče, izraženo v zadnjem odstavku 8. točke predloga sklepa, ni dovolj 
jasno. Plan bi moral jasneje nakazati obseg in posledice prenašanja bremen 
s splošne na osebno potrošnjo. 

Socialno-zdravstveni zbor predlaga, naj se pri končni redakciji predloga 
upoštevajo omenjene pripombe in stališča ter naslednje formulacije za 
področje zdravstva, socialnega zavarovanja in socialnega varstva. 

Besedilo 4. alinee 2. odstavka 7. točke naj se glasi: »izpolniti organizacijo 
zdravstvene službe v smeri funkcionalne integracije samostojnih in samouprav- 
nih delovnih organizacij ter zagotoviti uveljavitev sistema dohodka v zdrav- 
stvu.« 

Besedilo 5. alinee 2. odstavka 7. točke naj se nadomesti z naslednjim 
besedilom: »na področju socialnega zavarovanja nadalje razvijati samo- 
upravo zavarovancev in krepiti njeno materialno osnovo, zavzeti se za ločeno 
obravnavanje posameznih panog socialnega zavarovanja glede formiranja sred- 
stev ter si prizadevati za racionalnejšo uporabo sredstev tudi z neposredno 
pritegnitvijo delovnih organizacij.« 

V 2. odstavku 7. točke naj se doda nova alinea: »hitreje ustvarjati 
materialne in kadrovske pogoje za intenzivnejše izvajanje družbenoekonom- 
skemu razvoju ustrezne socialne politike, predvsem pa področju varstva otrok, 
starih oseb in invalidov.« 

Predsedujoči Tine Remškar: Ker Organizacijsko-politični zbor 
ni določil svojega predstavnika, bo njegova stališča, ki jih je sprejel na zadnji 
seji zbora in ki so mi bila dostavljena, prečital tovariš Janez Zaje. 

Janez Zaje: Na podlagi 160. člena ustave SR Slovenije in 5. člena 
začasnega poslovnika Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije 
je Organizacijsko-politični zbor na seji 'dne 25. maja 1966 obravnaval predlog 
sklepa o smernicah glede družbeno-gospodarske politike, ki mora biti iz- 
ražena v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju do 
leta 1970 in daje k temu predlogu sklepa naslednje mnenje: 

1. V načelni obravnavi po predlaganem sklepu o smernicah je Organizacij- 
sko-politični zbor ugotovil, da je sestava realnega srednjeročnega plana druž- 
benoekonomskega razvoja, ne glede na predloženi sklep o smernicah, bistveno 
otežkočena spričo dejstva, da v osnovnem gradivu manjka popolna bilanca 
sredstev, s katerimi razpolaga republika. V predloženem sklepu je dan pre- 
močan poudarek funkciji oblasti, ki jo ima Skupščina SR Slovenije, premalo 
pa dejstvu, da je Skupščina tudi najvišji organ družbenega samoupravljanja 
v republiki, ki usmerja družbeni razvoj tudi z drugimi oblikami svoje de- 
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javnosti. Zbor tudi meni, da družbene službe v predlaganem sklepu o smer- 
nicah nimajo tistega mesta, M jim gre glede na njihovo pomembnost, posebno 
v primerjavi z obravnavanjem gospodarstva, na kar pa verjetno vplivajo še 
nekateri nedokončno razčiščeni koncepti razvoja teh služb. Po mnenju zbora 
predstavlja predlog sklepa koristno napotilo sestavljalcem plana družbeno- 
ekonomskega razvoja SR Slovenije do leta 1970 in se zato s predlaganim 
sklepom načelno strinja. 

2. Ko je zbor razpravljal v podrobnostih o predlaganem sklepu, glede na 
ugotovitve pod točko 1, da se problemi razvoja SR Slovenije kažejo med 
drugim tudi v relativno prevelikem obsegu dosedanjih investicij, je opozoril, 
da je problem predvsem v strukturi in učinkovitosti investicij in ne toliko 
v njihovem obsegu, zlasti če ga primerjamo z drugimi republikami. 

Glede ugotovitve pod točko 2 je zbor mnenja, da ni potrebno naglašati 
specifične vloge in specifičnega karakterja republiškega družbenega plana, ker 
meni, da taka ugotovitev utesnjuje vlogo in pomen družbenega plana. Re- 
publiški družbeni plan ima svoj odraz tudi na tistih področjih, kjer republika 
sicer nima neposrednih pristojnosti in prav tu mora družbeni plan odigrati 
široko družbeno-politično vlogo. 

Smernice, ki jih vsebujeta oba odstavka tretje točke sklepov, so si po mne- 
nju zbora v nasprotju. Medtem ko je v prvem odstavku zavzeto stališče, da 
plan mora oceniti kako bodo posamezni dosežki vplivali na razvoj v obdobju 
po letu 1970, pa naslednji odstavek že predvideva, da tega ne bo mogoče 
storiti. Zbor meni, da tako stališče zmanjšuje vrednost plana, zaradi česar se 
zavzema za to, da drugi odstavek te točke odpade. 

V zvezi s 4. točko sklepov pa opozarja zbor na neskladnje z 2. točko ugo- 
tovitev, kjer se ugotavlja, da je SR Slovenija samo eden od usmerjevalcev 
družbenoekonomskega razvoja, medtem ko govori v 4. točki sklepov o po- 
litiki, ki naj bi jo SR Slovenija vodila na področju gospodarstva v naslednjem 
obdobju. Vodenje politike pa je precej širši pojem kot pa le usmerjanje razvoja. 

Ko govore sklepi v 6. točki o smotrni zaposlitvi delovne sile, bi bilo po 
mnenju zbora potrebno upoštevati pojave ekonomske emigracije iz SR Slove- 
nije, s katerimi bo treba računati tudi v bodoče in bi zaradi tega družbeni plan 
moral posvetiti temu vprašanju potrebno skrb. 

Z dosedanjo nalogo na področju družbenih služb, o čemer govori 7. točka 
sklepov/ pa bi bilo po mnenju zbora potrebno obseg in način dela uprave 
uskladiti s funkcijami družbeno-političnih skupnosti in ne samo s potrebami 
funkcije republike, kajti zbor meni, da gre pri tem za celotno upravo v re- 
publiki, zato naj prva alinea te točke zagotovi uskladitev organizacije in de- 
lovanja uprave s sedanjim razvojem samoupravljanja ob upoštevanju, da mora 
biti njeno delo preprosto, učinkovito in racionalno. 

Končno bi bilo po mnenju zbora v obseg in strukturo šolske mreže uvrstiti 
poleg visokih šol tudi višje šole, ker so kadri iz teh šol prav tako potrebni 
gospodarskemu razvoju republike. 

Organizacijsko-politični zbor predlaga Republiškemu in Gospodarskemu 
zboru, da navedene pripombe k predlogu sklepa o smernicah glede družbeno- 
gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1970, upoštevata. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima predsednik stalnega odbora 
Gospodarskega zbora inž. Miloš Kobe. 
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Inž. Miloš Kobe: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Gospodarskega zbora je na svoji seji dne 19. maja obravnaval prvotni 
predlog sklepa o smernicah in v razpravi ugotovil, da predlog sklepa o smer- 
nicah predstavlja ustrezno napotilo za sestavljalce plana družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije do leta 1970 ter da je v glavnem upošteval tudi stališča, 
ki jih je dal odbor v prejšnjih razpravah o gradivu o družbenoekonomskem 
razvoju do leta 1970. Vendar se je odbor v razpravi o prvotnem predlogu smer- 
nic predvsem ustavil pri 2. odstavku 2. točke ugotovitev, ter pri 4. točki sklepa 
o smernicah. Po mnenju odbora 2. točka ugotovitev, zlasti njen drugi odstavek, 
načenja vprašanje principialne vloge plana in se v njem, po našem mnenju, 
nepotrebno poudarja specifična ali drugače rečeno zmanjšana vloga plana, saj 
plan ne bi smel zajemati le področja, ki so predmet neposrednih zakonodajnih 
ukrepov iz republiške pristojnosti, ki je resda omejena, ampak mora le-ta vse- 
bovati širšo prognozo razvoja, ki bo imela nedvomno tudi značaj splošno-druž- 
benega napotila, oziroma priporočila za celo vrsto dejavnikov, ki se bodo lahko 
pri svojem delu oprli na takšen realen, strokoven in od najvišjega družbeno-sa- 
moupravnega organa potrjen načrt razvoja. Prvotna formulacija je bila po našem 
mnenju tudi v nasprotju s pozitivnimi stališči, izraženimi v mnogih naslednjih 
odstavkih. Zato glede tega v celoti soglašamo s predlogi in mnenji Organi- 
zacijsko-političnega zbora. 

Prav tako se odbor ni mogel strinjati z izraženim načelom v 4. točki prvega 
predloga sklepa smernic, da se naj pri usmerjanju razvoja ne izhaja iz ugo- 
tavljanja komparativnih prednosti, ki jih imajo posamezne gospodarske panoge. 
Člani odbora menijo, da gre pri vsakem planu vendar za to, da se na podlagi 
strokovnih analiz ocenijo vse možnosti razvoja posameznih gospodarskih panog, 
pri čemer imajo komparativne prednosti nedvomno pomembno vlogo. Šele taka 
ocenitev razvoja je lahko orientacija za vrsto dejavnosti, ki so vzročno in 
posledično povezani z določenimi gospodarskimi panogami, kot so to šolstvo-, 
raziskovalno delo itd. 

Odbor je poudaril, da je v naši republiki eno od najbolj pomembnih ne- 
rešenih vprašanj prav pomanjkanje konceptov razvoja posameznih gospodar- 
skih dejavnosti. Zato je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora sklenil predlagati odboru za družbeni plan, finance in 
proračun Republiškega zbora, da omenjeno besedilo' o- predlogu sklepov ustrezno 
spremeni, 

Na drugi seji dne 26. maja pa je odbor pri obravnavi predloženih spre- 
memb predloga sklepa ugotoviti, da je predlagateljski odbor v glavnem sprejel 
sugestije našega odbora s tem, da je črtal sporni drugi odstavek 2. točke 
ugotovitev, k 4. točki pa v celoti formuliral novo- besedilo, ki po našem mnenju 
mnogo ustrezneje postavlja načela in fiziognomijo plana in nalog za njegovo 
realizacijo. 

Odbor je zato sodil, da se s predlaganimi spremembami v predlogu sklepa 
o smernicah lahko strinja. 

> 
Predsedujoči Tine Remškar: Gradivo o tej točki dnevnega reda je 

skupaj z vabilom na sejo bilo na podlagi 109. člena začasnega poslovnika poslano 
Izvršnemu svetu, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda 
določil inž. Toneta Tribušona. Ali želi tovariš Tribušon besedo? (Ne želi). Preden 
pa bi pričeli z razpravo, odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.40.) 
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Predsedujoči Tine Remškar: Tovariši in tovarišice! Nadaljujemo sejo 
Republiškega in gospodarskega zbora. Preden bi prešli na razpravo, prosim da 
se izjavite o predlogu, ki ga je dal v svoji razpravi tovariš Miran Košmelj, 
namreč, da danes ne bi glasovali o predlogu smernic, ampak da bi imenovali 
skupno komisijo, ki naj bi upoštevala mnenja zborov, odborov in pa vsebino 
današnje razprave in naj bi pripravila redigiran tekst, oziroma dopolnjen tekst 
smernic in načel za pripravo srednjeročnega plana in bi sklep sprejeli na na- 
slednjih sejah zborov, ki bodo predvidoma v kratkem. 

Zato dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbora strinjata s predlogom, da na današnji skupni seji 
ne glasujemo o predlogu sklepa o smernicah glede družbeno-gospodarske politike 
v razdobju do leta 1970. Ker bo verjetno nov predlog smernic redigiran in 
dopolnjen z novimi predlogi, ne bi bilo potrebno, da razpravljamo o podrob- 
stih in o formuliciji predloženega teksta. Ce smo tak predlog sprejeli, mi do- 
volite, da dam predlog za sestav komisije, ki bo lahko že v teku seje bolj 
pazljivo sledila razpravi. V imenovano komisijo predlagam naslednje poslance 
in poslanke: Miran Košmelj kot predsednik, Stane Dolenc, inž. Karmelo Budihna, 
inž. Viktor Kotnik, Drago Seliger, Majda Gaspari, inž. Miloš Kobe, Tatjana 
Menna in Jože Lesar. 

Ima kdo drugačen aH kak dopolnilni predlog za sestavo te komisije? Prosim, 
želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, dajem ta predlog na gla- 
sovanje. Prosim, kdor se strinja s predlaganim sestavom komisije, naj dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sestav komisije sprejet. 
Pričenjam razpravo. Da bomo lahko ugotovili, koliko časa bo trajala seja 

in zaradi razporeda dela obeh zborov, bi prosil, če bi se poslanci in poslanke, 
ki žele k tej točki razpravljati, prijaviti pismeno. Besedo ima tovariš Mirko 
Kambič. 

Mirko Kambič: Tovarišice in tovariši poslanci! Osnutek družbeno- 
ekonomskega razvoja Socialistične republike Slovenije do leta 1970 obravnava 
nekatera področja bolj, druga manj podrobno, nekatera področja pa sploh niso 
obravnavana, čeprav bi po svoji pomebnosti to zaslužila. Med taka bi po 
mojem mnenju spadalo vodno gospodarstvo. Menim, da vodno gospodarstvo 
ni tako nepomembno področje, da ne bi zaslužilo v srednjeročnem programu 
nekoliko več prostora. Ce upoštevamo, da je v Socialistični republiki Sloveniji 
od 556 tisoč ha obdelane zemlje kar 188 tisoč ha za intenzivno kmetijsko pro- 
izvodnjo nesposobne, in da je od tega 63 tisoč ha podvrženo poplavam, na 
112 ha zemlje pa bi bilo potrebno osuševanje, potem lahko zaključimo, da je to 
področje tudi pomembno za naše gospodarstvo. 

Poleg tega so škode, ki nastajajo zaradi poplav v naši republiki, izredno 
velike, saj znašajo povprečno letno 1 milijardo 800 milijonov starih dinarjev, 
če pa prištejemo k temu še povprečne letne škode povzročene v našemu gospo- 
darstvu zaradi vsakoletnih visokih vod, znašajo te letno nad 3,5 milijarde starih 
dinarjev. 

Za reševanje oziroma odstranjevanje povzročiteljev teh škod, ki jih mora 
naša družba trpeti, se predvideva v perspektivnem načrtu vodnega gospodar- 
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stva vrsto del in ukrepov, predvsem v glavnih poplavnih območjih, to je Mure, 
Drave in Save. Osnutek družbenoekonomskega razvoja v poglavju urbanizem 
in regionalni razvoj pravilno ugotavlja, da je razpoložljivi fizični prostor v 
Socialistični republiki Sloveniji majhen in zato terja izredno racionalno upo- 
rabo. Prav za to in pa če upoštevamo dejstvo, da prirastek prebivalstva ter 
dvig življenjskega standarda postavlja v ospredje zahtevo, da naš življenjski 
prostor intenziviramo oziroma, da od vod ogrožena zemljišča spreminjamo 
in jih usposabljamo za uporabna. 

Zato smatram, da bi se pri dokončni izdelavi srednjeročnega programa 
razvoja tudi temu vprašanju posvetilo nekaj več prostora in nakazalo smer 
razvoja in dejavnosti vsaj v glavnih in najbolj problematičnih vodno gospo- 
darskih območjih. 

Dovolite, da se dotaknem še enega vprašanja. V osnutku je nakazano, da 
bi se število zaposlenih v družbenem sektorju v tem območju povečalo za 
okoli 55 tisoč tiseb, medtem ko bo znašal naravni prirastek .aktivnega pre- 
bivalstva okoli 60 tisoč. Problem zaposlovanja naj bi reševali zlasti v storitve- 
nih dejavnostih, predvsem z intenziviranjem kmetijstva. Tako nakazana smer 
je pravilna. Vendar po mojem mnenju protislovna s podatki, ki prikazujejo 
formiranje in razporeditev sredstev za investicije. 

Prav v panogah, kjer se pričakuje večje zaposlovanje, se struktura inve- 
sticij, če jo primerjamo s strukturo investicijskih vlaganj v letih od 1961 do 1964, 
občutno manjša. Predvidena razporeditev investicijskih sredstev je neugodna 
za promet, za turizem in gostinstvo, zlasti pa je neugodna za kmetijstvo. Kme- 
tijstvo je bilo v obdobju od 1961. do 1964. leta v strukturi gospodarskih naložb 
udeleženo s 13,7®/», v tem obdobju, to je do leta 1970 pa naj bi razpoložljiva 
sredstva za to panogo znašala komaj 3 %> vseh gospodarskih naložb. 

Zato je nerealno pričakovati in napovedati največje možnosti zaposlo- 
vanja prav v kmetijstvu, če mu ne bomo omogočili vsaj takšno strukturo in- 
vesticijskih vlaganj, kot je bila v preteklem petletnem obdobju, ne pa da se 
ta struktura zmanjšuje kar za štirikrat, čeprav tudi za preteklo obdobje ne 
moremo trditi, da je bilo v kmetijstvo vloženo preveč, ampak bi prej lahko 
trdili obratno. 

Znano je namreč, da razvitejše države pa tudi nekatere druge vlagajo v 
kmetijstvo^ letno povprečno okoli 15 °/o gospodarskih investicijskih naložb. 
Splošno znano je tudi, da novih delovnih mest v intenzivirani proizvodnji ne 
moremo odpirati brez sredstev. Spričo navedenega menim, da je v srednje- 
ročnem programu potrebno zagotoviti kmetijstvu najmanj takšno strukturo 
investicij kot je bila v preteklem obdobju, če ne že večjo. 

V osnutku se nadalje predvideva, da se v obdobju do leta 1970 poveča 
delež kooperacije v celotni kmetijski proizvodnji od sedanjih 12% na okoli 
33'%. S tem naj bi predstavljala družbeno organizirana proizvodnja leta 1970 
že preko polovice celotne kmetijske proizvodnje. Razvoj družbenega sektorja 
kmetijstva pa naj bi temeljil predvsem na intenzifikaciji obstoječih zmogljivosti. 
Takšno povečanje kmetijske proizvodnje v družbenem sektorju in takšen porast 
kooperacijske proizvodje po mojem mnenju ne bo mogoče uresničiti brez sred- 
stev, oziroma vsaj ne s takšnimi kot jih nakazuje osnutek programa. Ocena 
razvoja kooperacije je nekoliko pretirana, ker niso urejena v kmetijstvu ne- 
katera vprašanja kot je na primer vprašanje kreditiranja in podobno. Razen 
tega pa je tudi res, da se v kooperacijo prepočasi uvajajo novi odnosi, ki bi bili 
bolj stimulativni za oba sodelujoča partnerja. 
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Pri intenzifikaciji kmetijstva bi bilo po mojem mnenju potrebno vsekakor 
upoštevati -tudi zasebni sektor kmetijstva. Ko omenjam že zasebni sektor kme- 
tijstva, želim reči, da smo čestokrat na splošno za to, da se tudi temu sloju 
omogoči, da bi z manjšim trudom proizvedel čim več. Pri konkretni realizaciji 
tega vprašanja pa se stvar ni premaknila veliko naprej. Pri tem mislim pred- 
vsem na boljšo opremljenost z lahko mehanizacijo našega drobnega zasebnega 
kmetijstva. Zlasti bi bilo to potrebno za naša hribovjtejša območja, kjer se 
sodobna družbena proizvodnja v večjem obsegu ne bo mogla uspešneje orga- 
nizirati. 

Večja tehnična opremljenost pa bi sama spodbujala k intenzivnejšemu so- 
delovanju in povezovanju med zasebnimi proizvajalci in zadrugo. Prepričan 
sem, da bi prav uvajanje drobne mehanizacije v naše kmetijstvo marsikaterega 
mladega kmečkega proizvajalca obdržalo v tej panogi. Prav to pa bo v 
situaciji, ki jo nakazuje osnutek programa razvoja za prihodnje obdobje glede 
zaposlevanja, ki predvideva, da ne bi niti naravnega aktivnega prirastka za- 
poslili, še posebno zaželeno in potrebno, -d-a nam mlad prirastek na podeželju 
tudi ostane. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima inž. Veljo Križnik. 

Inž. Vel j ko Križnik: Osnove razvoja, ki smo jih dobili za da- 
našnjo sejo-, opredeljujejo razvojno politiko kmetijstva na kratko takole: 

1. Velike rezerve za povečanje kmetijske proizvodnje so še v nizki inten- 
zivnosti in neizenačeni stopnji izrabe proizvodnih zmogljivosti, zlasti zemlje, 
tako v gospodarskih organizacijah, kakor tudi na kmetijah. 

2. Za naprej naj se hitreje razvijejo tiste kmetijske dejavnosti, za katere 
so v Sloveniji ugodni naravni pogoji, ki so v gradivu tudi našteta. 

3. Napredek kmetijstva je moči zagotoviti le, če kmete bolj kot doslej 
vključimo v proizvodno sodelovanje z gospodarskimi organizacijami tako, 
da bi se delež kooperacijske proizvodnje v skupni proizvodnji povečal od 12 
na 33%.. 

4. Kmetijske gospodarske organizacije naj bi v bodoče povečale svojo 
proizvodnjo predvsem z boljšo izrabo obstoječih proizvodnih zmogljivosti, a 
v manjši meri s pridobivanjem novih zemljišč. 

K tem stališčem želim dati nekaj pripomb in opozoriti na nekatera vpra- 
šanja, ki bi jih morali sestavljalci plana po mo-jem mnenju bolj upoštevati, 
oziroma jasneje nakazati pota njihovega reševanja. 

Verjetno-, da vseh pripomb, ki jih bom navedel in ki izhajajo iz drugih 
razprav, ni mogoče obdelati in vnesti v sam plan. Menim pa, da bi morali 
stališča o nekaterih takih vprašanjih obdelati v posebni prilogi k planu, ker 
gre le za vprašanja politike, ki jo morajo določiti predstavniški organi. Pri 
tem mislim zlasti na materialno intervencijo republike, kjer ne moremo v celoti 
prepustiti izvršnim ali pa celo upravnim-organom, da sami odločajo o načinu 
intervencije brez jasno formulirane politike Skupščine do teh vprašanj, pa 
četudi so formalno po proračunski tehniki pooblaščeni, da razpolagajo s sred- 
stvi, določenimi za te namene. 

Na področju kmetijstva se naša ekonomska politika preusmerja od do- 
sedanjega pospešenega toda enostranskega razvijanja te družbene proizvodnje 
k boljši izobrazbi vseh proizvodnih zmogljivosti, tudi tistih, ki so v rokah zaseb- 
nih kmetov. K temu nas navajajo zlasti omejitve denarnih sredstev za nove na- 
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ložbe v kmetijstvu, ki ne morejo več zagotoviti dosedanjega tempa razširitve 
družbene kmetijske proizvodnje. Zaradi tega moramo poiskati pota in načine, 
da v danih razmerah izkoristimo vse možnosti za povečanje kmetijske proizvod- 
nje in da z razpoložljivimi sredstvi dosežemo čim večji proizvodni in ekonomski 
učinek. Plan naj bi v svoji končni redakciji to spremembo določneje nakazal 
s tem, da bi dal oceno takega razvoja in težav, ki jih lahko pričakujemo, na- 
kazal posebnosti slovenskih razmer, ki bodo vplivale na ta razvoj in opredelil 
vlogo ter naloge republike, ki naj vpliva, kjer in kolikor seveda more, na potek 
tega razvoja. 

Težišče skrbi kmetijskih delovnih organizacij pri razvijanju družbene pro- 
izvodnje ne bo več na širjenju svojih zemljišč in povečevanju proizvodnje na 
tej podlagi, ampak na povečevanju ekonomske učinkovitosti svojega poslovanja 
in na organskem razvoju svojih dejavnosti. To terja konsolidacijo in moder- 
nizacijo sedanjih proizvodnih zmogljivosti, uvedbo boljše organizacije dela 
in povečanje delovne storilnosti. Taka usmeritev je tudi v skladu s cilji reforme. 

Nadaljnja ekspanzija družbenega sektorja v kmetijstvu pa bo posledica 
ekonomskega interesa kolektivov, predvsem pa tistih, ki bodo s svojim poslo- 
vanjem ustvarili tudi potrebna denarna sredstva. Zaradi take usmeritve je 
treba vsekakor pričakovati manjši tempo rasti družbene kmetijske proizvodnje, 
kot pa je bil doslej. 

Republika mora v okviru svojih možnosti take težnje seveda podpirati. 
Pri tem ne gre toliko za usmerjanje proizvodnje, kot te osnove nakazujejo v 
2. točki, in kot sem jih uvodoma na kratko navedel. To bi lahko prepustili 
gospodarskim organizacijam samim, da se usmerjajo v tiste dejavnosti, ki jim 
bodo ne le po naravnih pogojih, ampak tudi po tržnih, zagotavljale večji do- 
hodek. Ce že moramo kaj podkrepiti in naglasiti v planu, potem je prav to 
poslednje vprašanje še zlasti potrebno poudariti. 

Marsikje se še ohranja mnenje, da se mora slovensko kmetijstvo usmerjati 
le po svojih naravnih pogojih, ne upoštevajoč tržišče in njegovega vpliva na to 
proizvodnjo in njeno usmeritev. V zvezi s tem želim poudariti, da so slovenske 
kmetijske organizacije v težjem gospodarskem položaju tudi zaradi strukture 
svoje proizvodnje. Namreč, dosedaj smo najbolj razvijali živinorejsko1 proizvod- 
njo, ki ima tudi naravne pogoje za to. Zato živinoreja prevladuje v strukturi 
kmetijske proizvodnje, kar seveda ni primer v ravninskih področjih Jugosla- 
vije, kjer prevladuje bolj akumulativna proizvodnja žit. 2e tako neugodne 
odnose v cenah v živinoreji še bolj poslabšuje pri nas prevladajoča živinorejska 
proizvodnja, zlasti proizvodnja mesa na podlagi močnih krmil, ki jih moramo 
po visoki ceni kupovati drugod ali pa uvažati. Po podatkih gospodarske zbor- 
nice ima 2U slovenskih kmetijskih organizacij z živinorejsko proizvodnjo izgubo. 
Zaradi tega je ena temeljnih nalog slovenskega družbenega kmetijstva, da 
sanira živinorejsko proizvodnjo. Osnovni ukrep za to je, poleg modernizacije 
tehnologije in izgradnje kapacitet v ekonomsko optimalnem obsegu, preusme- 
ritev živinoreje na domačo krmsko bazo ali drugače rečeno, obseg živinorejske 
proizvodnje mora izhajati iz razpoložljivih zmogljivosti za proizvodnjo krme. 
Živinorejo, zlasti še govedorejo v Sloveniji ie treba obravnavati bolj kot dejav- 
nost, ki nam foo omogočila, da se bo uporabilo 8A kmetijskih zemljišč oziroma 
travišč za blagovno proizvodnjo, ne pa kot proizvodnjo, ki jo lahko samostojno 
in nepovezano z domačo krmsko bazo razvijamo. 

Ce bo že v planu nakazana usmeritev kmetijske proizvodnje pri nas, 
potem naj nakaže to< preusmeritev v živinoreji in naj opozori tudi na 
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potrebo angažiranja raziskovalnih organizacij, ki morajo poiskati najbolj 
ekonomično izrabo travišč za velike črede živine družbenega sektorja, kar je 
bila doslej verjetno največja težava in morebiti eden izmed osnovnih vzrokov, 
da je bila živinorejska proizvodnja glede krmske baze ekonomsko napačno 
usmerjena. 

Ugodni finančni rezultati v poslovanju kmetijskih organizacij v lanskem 
letu nas ne smejo zavajati pri oceni položaja v kmetijstvu, ki je nastal zaradi 
visokega porasta cen kmetijskih proizvodov ob uporabi reprodukcijskega 
materiala, ki je bil še na zalogi po nižjih cenah pred reformo. Položaj v kmetijstvu 
bo v bližnji prihodnosti zaostrila tudi revalorizacija osnovnih sredstev in v tej 
zvezi povečana amortizacija, kar bo preprečilo, da bi si nekatere kmetijske 
organizacije, ki so doslej poslovale na robu rentabilnosti, zagotovile svoj 
obstoj na račun razvrednotenja svojih osnovnih sredstev. 

Lahko torej pričakujemo, da bodo v naslednih letih posamezne kmetijske 
organizacije zaključile svoje poslovanje z izgubo-. 

Politika skupnih rezerv naj ,bi bila tudi za kmetijske organizacije taka, 
da bo sanirala predvsem tista podjetja, ki imajo realne možnosti za uspešno 
poslovanje. Pomoč skupnih rezerv pa mora biti usmerjena izključno v odprav- 
ljanje vzrokov, ki povzročajo poslovne neuspehe. Dosedanja praksa pokrivanja 
izgub v kmetijstvu, ki brez temeljitih analiz vzrokov za nastanek izgub in 
možnosti razvoja kmetijske organizacije preprečuje ekonomsko selekcijo pod- 
jetij in odvzema sredstva tistim podjetjem, ki bi se lahko hitreje usposobila 
za normalno poslovanje. Selekcija podjetij se bo nujno morala pojaviti tudi 
pri kreditiranju naložb v kmetijstvu. Doslej je bila praksa, da je dobilo posojilo 
skoraj vsako podjetje, ki se je odločilo investirati v dejavnost, za katero je 
razpisala kredite zvezna kmetijska banka. Vnašanje ekonomskih meril v odobra- 
vanje kreditov bo odpravilo dosedanji sistem financiranja objektov na podlagi 
tako imenovanih družbenih potreb, ki so jih določili največkrat drugi faktorji, 
ne pa tržišče in sama podjetja. Če bodo pri kreditiranju prevladovali res po- 
slovni kriteriji, na kar moramo računati, potem banke ne bodo več kreditirale 
dejavnosti, ki so- določene že v naprej od činiteljev izven gospodarske organi- 
zacije, temveč bodo dale kredite za objekte tistih podjetij, v katere bodo imele 
poslovno zaupanje. Izbira objektov bo torej stvar same gospodarske organi- 
zacije in njene razvojne politike. 

Računati moramo tudi na to, da banke ne bodo več v tolikšni meri kot 
doslej kreditirale vseh kmetijskih organizacij na povprek, ampak predvsem tiste, 
ki bodo s svojim uspešnim poslovanjem dokazovale, da so sposobne svoje načrte 
uresničiti in zagotoviti vračilo posojenega denarja. 

Tak odnos bo spremenil tudi zahteve po dolgih odplačilnih rokih za poso- 
jila v kmetijstvu. Dolga odplačilna doba trenutno res razširja investicijske mož- 
nosti podjetja, vendar preko realnih ekonomskih možnosti in na račun manjšega 
investicijskega potenciala podjetja v bodočnosti. Ne glede na dolgo življenjsko 
dobo večine kmetijskih osnovnih sredstev, ki ob nizki akumulativnosti kme- 
tijstva opravičujejo daljše odplačilne" roke, pa v bistvu ti povečujejo anuitete 
za plačane obresti in zmanjšujejo dohodek podjetij. Težnja podjetij, da dosežejo 
daljše odplačilne roke je bila doslej razumljiva, ker so dolgi odplačilni roki 
v inflaciji olajšali možnosti odplačil, ker je inflacija kompenzirala prej ome- 
njeni negativni učinek dolge odplačevalne dobe. Drug razlog za to pa je bila 
široka investicijska ekspanzija več ali manj vsake kmetijske organizacije, ki je 
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angažirala vsa lastna sredstva oziroma omogočila odplačevanje posojil le iz 
ustvarjene amortizacije. 

Osnove za gospodarski razvoj SR Slovenije nakazujejo intervencijo re- 
publike na področju razširjene reprodukcije. Le-ta bo s svojimi sredstvi spod- 
bujala banke za naložbe v kmetijstvo1, z regresiranjem obrestne mere pa bo 
omogočala, da se bodo lahko kmetijskim organizacijam podaljševali odplačilni 
roki kreditov. To je za nas nekaj novega, zato menim, da bi omenjene osnove 
morale vsaj v glavnih obrisih opredeliti to intervencijsko politiko republike 
in sicer kdo bo tega deležen, za kakšne namene, pod kakšnimi pogoji in kdo 
bo odločal o tem. Menim, da regresiranje obrestne mere samo še ne bo spod- 
bujalo banke, da bi usmerjale svoja sredstva v kmetijstvo, ampak le zmanjšuje 
stroške kmetijskih organizacij za plačevanje obresti. Regresiranje bi bilo 
uspešno šele s premiranjem normalne obrestne mere, po kateri banka na splošno 
daje posojila. Na ta način bi bile banke zaradi večjega dohodka stimulirane, 
da bi kanalizirale sredstva za kmetijstvo. 

Interes banke in posojilojemalca je, da se posojilo čimprej vrne. Odplačilna 
doba se ne bo mogla več usklajevati z akumulativnostjo samega zgrajenega 
objekta, kot je bilo to doslej, ampak se bo odmerila bolj po plačilni sposobnosti 
podjetja. Zato bi konverzija odplačilnih rokov, kot sredstvo intervencije re- 
publike, prišla v poštev predvsem v dveh primerih: kadar bi se večje podjetje 
odločilo za tolikšno investicijsko naložbo, da bi bil zanjo finančni potencial 
podjetja premajhen za odplačilo kredita, ki ga bo banka zahtevala, ali pa 
kadar bi šlo za poslovno sposobno in uspešno podjetje, toda na področju, ki 
je gospodarsko nerazvito in kjer bi bilo treba iz družbeno-političnih razlogov 
hitreje razvijati proizvodne zmogljivosti oziroma, če gre za neke vrste pomoč 
nerazvitim krajem. 

Osnove predvidevajo, da bomo v razdobju do leta 1970 investirali v kme- 
tijstvo 115 milijard starih dinarjev. Od tega bodo investirala sama podjetja le 
22 milijard sredstev. To pomeni, da bi znašala udeležba kreditov preko 80%; 
za primerjavo povem, da predvideva osnutek zveznega perspektivnega načrta 
le 50 °/o udeležbo posojil za vlaganje v kmetijstvo. Zdi se mi, in take so 
bile tudi ocene v razpravi na seji odbora za proizvodnjo in promet, da so ta 
predvidevanja zelo nerealna in če je na teh predvidevanjih zasnovan tudi razvoj 
družbene proizvodnje, potem je ta tudi v tem pogledu nerealen. 

Osnove nakazujejo intervencijo republike in pri tem upravičeno opozarjajo 
tudi na rezerve za povečanje kmetijske proizvodnje, ki so v zasebnem sektorju. 
Zapostavljanje razvoja zasebnega kmetijstva nam je povzročilo nekatere družbe- 
ne in gospodarske težave, katerim bi se sicer v celoti ne mogli izogniti, lahko 
pa bi bile verjetno manj ostre, kot so danes. Pri tem mislim predvsem na 
pomanjkanje delovne sile in strojev, beg mladine s kmetij v industrijo' in 
podobno. Vendar pa tudi ni res, kot se ponekod sliši, da je izhod iz vseh 
težav, ki so v kmetijstvu v tem, da pustimo kmetu, naj se svobodno, stihijno 
razvija. Tako imenovani svobodni razvoj kmeta lahko pomeni le kapitali- 
stično razslojevanje na vasi in težnjo posameznikov, da bi povečali kmetije 
preko okvirov, ki v skladu z ustavo še dopuščajo obdelovanje zemlje z 
osebnim delom. Nepotrebno je tudi načenjanje vprašanja spremembe zemlji- 
škega maksimuma, ko pa povprečna slovenska kmetija meri komaj 4 ha kme- 
tijskih zemljišč, kar je precej izpod sedanjega maksimuma. 

Trditev na strani 23 osnov, da bi napredek kmetijstva lahko zagotovili 
samo v pogojih širšega vključevanja individualnega kmetijstva v družbeno 
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organizirano proizvodnjo, se mi zdi preozka. Iz nadaljnjega besedila na tej strani 
se da sklepati tudi tako, da je naš cilj v zasebnem kmetijstvu povečati delež 
kooperacije od 12 na 33 odstotkov. Naš cilj je povečanje kmetijske proizvodnje 
in tudi kmečke. Kooperacija pa je le ena izmed poti k temu cilju in je poslovni 
odnos med kmetom in gospodarsko organizacijo. Kooperacija je sredstvo, ki mu 
dajemo vso družbeno podporo, ni pa to edino sredstvo za dosego našega cilja. 
Tako pa, kot je to formulirano v osnovah, pa se da razumeti, da je kooperacija 
naš ekonomski cilj v zasebnem kmetijstvu. Ocena razvoja kooperacije, to je 
povečanje njenega deleža od 12 do 33 odstotkov, je pretirana tudi po mnenjih, 
ki so bila izražena na seji odbora za proizvodnjo in promet Republiškega zbora. 

Želel bi opozoriti na nekatere naloge, ki bi jih bilo treba rešiti na uspešnejši 
razvoj zasebnega kmetijstva, za katere bi bilo umestno, da najdejo svoje mesto 
tudi v planu, in ki v neki meri tudi terjajo, da se republika angažira pri nji- 
hovem reševanju. 

1. Načrtno razvijanje zasebnega kmetijstva je predvsem naloga kmetijskih 
gospodarskih organizacij, ki so tako ali drugače bolj ali manj poslovno povezane 
s kmeti. Ta povezava je nujna tudi za večino kmetov, ki hočejo uspešno go- 
spodariti, vendar le, če imajo od tega korist, sicer si sami iščejo poti mimo go- 
spodarskih organizacij. V tej povezavi išče kmet predvsem zagotovljen plasma 
svojih pridelkov ob znosni razliki v ceni, poleg usmerjanja in pomoči v sami 
proizvodnji. Ce je kmet poslovno povezan z delovno organizacijo, ima interes 
in tudi vso pravico, da soodloča v njenem upravljanju. Kmeta ne moremo ob- 
ravnavati le kot pasivni objekt v sodelovanju, ampak mu mora biti organi- 
zacija blizu, v njej mora delovati tudi kmet kot aktivni činitelj. Skladno s tem 
bi bilo potrebno opozoriti na dejstvo, da bo v marsikaterem kmetijskem pod- 
jetju in v zadrugi treba prilagoditi organizacijo in notranje odnose tem načelom. 
To je poleg samih ekonomskih koristi pogoj, da se uspešno sodelovanje v pro- 
izvodnji lahko trajno ohranja in razvija tako kot to želimo nakazati'v planu 
oziroma v teh osnovah. 

2. Za organizacijo in povečanje kmečke proizvodnje je odločilnega pomena 
učinkovita organizacija kmetijske strokovne službe, ki pa je osnove ne ome- 
njajo, čeprav kmetijski strokovnjaki opozarjajo na neurejenost te službe že 
vrsto let. V Sloveniji ni potrebe, da se ustanovi posebna samostojna pospeše- 
valna služba, ker so kmetijske zadruge in kmetijska podjetja organizirana 
povsod in so strokovnjaki vključeni v te organizacije. Potrebno pa bi bilo 
strokovnjake, ki delajo na področju razvijanja zasebnega kmetijstva, po stro- 
kovni plati povezati v službo, ki jih bo usposabljala v metodah dela, omogočala 
izmenjavo izkušenj in jih povezovala v enoten delovni organizem. Pospeševanje 
kmetijske proizvodnje ni posel, ki takoj poveča dohodek podjetij. Del posla 
te službe ima značaj dolgoročnejše naložbe, ki pa je delovne organizacije ne 
morejo financirati le iz svojega dohodka. 

Menim, da bi morala republika proučiti vprašanje, kako zagotoviti enotno 
povezavo strokovnjakov v tej službi ne glede na delovno organizacijO', kjer so 
zaposleni, in prevzeti del stroškov te službe, ki se nanašajo na posle, ki imajo 
dolgoročnejši pomen in predstavljajo neke vrste družbeno službo. 

3. Davčna politika bi morala biti bolj usklajena s stališči o razvijanju 
kmečke proizvodnje. Olajšave, ki jih predvideva sedanji zakon, spodbujajo pro- 
izvodnjo v živinoreji. Toda način je nelogičen. Večjo proizvodnjo spodbuja 
že večji dohodek in je to nagrada zanjo, zaradi tega ni treba ob večjem do- 
hodku dajati še popust pri davku. Davčna politika bi morala predvsem spod- 
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bujati kmeta, da uporabi svoj dohodek, v večji meri kot doslej za naložbe, 
ki bodo omogočile večjo proizvod jo. V tem smislu bi bilo umestno popraviti 
sedanji zakon o prispevkih in davkih občanov. 

4. Povečanje kmečke proizvodnje bo terjalo tudi večje naložbe, za katere 
pa sredstva posameznega kmeta oziroma razpoložljiva sredstva gospodarskih 
organizacij ne bodo zadoščala. V ta namen bo treba zbirati in angažirati prosta 
sredstva drugih kmetov preko hranilno-kreditne službe delovnih organizacij, 
ki se ukvarjajo s proizvodnim sodelovanjem. Drugega vira za investicijska 
posojila za kmeta ni. V skladu z določili zveznega zakona o bankah bi morala 
republika s svojim zakonom čimprej urediti hranilno-kreditno službo na tem 
področju in omogočiti, da prihranki kmetov krožijo v okviru cele Slovenije 
in se uporabljajo za naložbe za z-asebno kmetijsko proizvodnjo. 

Zakon bi moral zagotoviti enotno organizacijo te službe zlasti zato, ker 
razvijajo proizvodne odnose s kmeti, poleg kmetijskih tudi gozdno-gospodarske 
organizacije. Ne bi pa bilo umestno, da se formira dvojna hranilno-kreditna 
služba, zlasti ne, ker se prihranjena sredstva lahko uporabljajo le za naložbe 
v kmetijstvo, ker za naložbe v zasebno gozdno proizvodnjo ni potreb, niti 
to ni možno. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima inž. Janko Kosovel. 

Inž. Janko Kosovel: Tovarišice in tovariši poslanci! Svoje misli 
bom navezal predvsem na razpravo, ki jo je imel tovariš Kamlbič glede družbeno- 
ekonomskih osnov razvoja SR Slovenije do leta 1970. V tem je podan koncept 
razvoja posameznih panog gospodarstva, med katerimi se kmetijstvo zelo skopo 
omenja. Menim, da bi morali predlog srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije do leta 1970 nakazati jasnejšo pot celotnega razvoja kmetijstva. V 
zvezi z ugotovitvami, o katerih danes razpravljamo, bomo sprejeli določene 
sklepe. V predlogu, ki smo ga prejeli je rečeno, da bo politika, ki jo bo Sociali- 
stična republiška Slovenija vodila na področju gospodarstva v naslednjem 
obdobju, slonela na načelu, da s svojimi ukrepi in sredstvi podpira tiste dejav- 
nosti, ki so bile oziroma, ki bodo dokazale, da ustvarijo čim večji dohodek, 
s čimer se strinjam. Dalje so nakazane prednosti nekaterih gospodarskih 
dejavnosti, ki imajo poseben pomen za skupen razvoj Socialistične 
republike Slovenije. Dobesedno je rečeno, da se bo posebna politika v pogledu 
ustvarjanja pogojev za hitrejši razvoj, ki jo bo Socialistična republika Slovenija 
vodila tudi pri tistih za celotno gospodarstvo pomembnih gospodarskih dejav- 
nostih, ki se sicer ustrezno razvijajo brez posebne družbene intervencije, pa se 
zaradi nekaterih objektivnih pogojev ali razlogov gospodarske politike v pre- 
teklosti še vse prepočasi razvijajo. 

To velja zlasti za nekatere gospodarske panoge, med katerimi je omenjeno 
■tudi kmetijstvo. Ker vemo, da je bilo tako in če se tega zavedamo, potem 
•skušajmo v bodoče razvoj kmetijstva usmeriti drugače. Na kongresu Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije je bilo veliko rečenega glede kmetij- 
stva nasploh. V resoluciji tega kongresa je poudarjena nujnost večje proizvodnje 
in hitrejše rasti produktivnosti tudi v kmetijstvu. Kajti tak razvoj je pomemben 
tudi za stabilnejši razvoj vsega gospodarstva in je mogoč samo na podlagi 
moderne ter intenzivne družbeno-organizirane proizvodnje na vseh ustreznih 
kmetijskih površinah, v razširjanju proizvodnje v družbenih obratih in na eko- 
nomskih interesih temelječe kooperacije. Delovnim kmetom je pa pomemben za 
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trajnejši in hitrejši razvoj kmetijstva in za krepitev socialističnih odnosov na 
vasi. Kooperacija in druge oblike proizvodnega sodelovanja bodo tudi močno 
izboljšale življenjske pogoje delovnega kmeta. Z reformo spremenjene ugod- 
nejše razmere za gospodarjenje ne prinašajo slovenskemu kmetijstvu tistega, 
kar smo pričakovali. Delno izboljšanje razmer na vasi ne sme zmanjševati 
naporov širše družbene skupnosti, da ne bi iskala rešitev iz proizvodnih težav 
v našem kmetijstvu. Tovariš Tito je tudi v svojem govoru v Kraljevu poudaril, 
da je treba pomagati tistemu, ki prideluje bodisi za trg, bodisi zase, tako da 
ne pade na breme družbi. 

Ko o vseh teh načelnih rešitvah razmišljam, se mi vsiljuje vprašanje, 
kako ta pozitivna načela vključiti v prakso. Od vseh činitelj ev, ki predvsem 
v naših pogojih bistveno vplivajo na kmetijsko proizvodnjo, se mi zdi najpo- 
membnejši kmetijski prostor, ki je v slovenskem merilu težko rešljiv, bodisi 
zaradi razgibanosti zemljišča, bodisi zaradi neurejene delitve med kmetijstvom 
in ostalimi gospodarskimi področji, in tudi zaradi neizdelanih regionalnih 
planov. Po drugi strani pa ostaja odprto vprašanje urejanja kmetijskega pro- 
stora, ki naj služi kmetijski proizvodnji. Korak k temu cilju je bil napravljen z 
arondacijami na družbenih posestvih, vendar arondacija ne more povsem rešiti 
problema urejanja zemljišč, ker nastopajo pri tem druge težave. Lažje je bilo 
tam, kjer je bila industrija sposobna prevzeti odvečno delovno silo, ki se je 
sproščala ob širjenju družbenih posestev. Tudi tam, kjer je konfiguracija terena 
taka, da ne dovoljuje formiranja večjih kompleksov, ki bi bih interesantni za 
širšo družbeno proizvodnjo, ni mogoče izvajati arondacije. Taka so široka 
področja Primorske, Dolenjske, dela Štajerske in Gorenjske, razen nekaterih 
dolin in kotlin, ki so deloma urejene. Tam bi bilo treba urediti kmetijske 
površine do take mere, da bi bilo mogoče na njih pridelovati ne le za lastne 
potrebe samih proizvajalcev, pač pa tudi za trg. V tem lahko vidimo rešitev 
obstoja tistega dela prebivalstva, ki živi na manj izrazitih kmečkih področjih 
in ki nima možnosti, da bi se zaposlilo v drugih gospodarskih panogah. Nujno 
mu je omogočiti zaokrožitev lastnega kmetijskega prostora do take mere, kjer 
bi mu sodobni agrotehnični ukrepi zagotavljali enako proizvodnjo, kot na 
urejenih družbenih posestvih. Mislim, da je družba dolžna ta problem reševati, 
ker le tako lahko upravičeno zahtevamo od proizvajalca cenejšo- in povečano pro- 
izvodnjo in mu omogočimo, da nam bo tudi vračal del vloženih družbenih sred- 
stev. Zakon o komasaciji kmetijskih zemljišč nam daje možnosti za dosego teh 
ciljev, vendar realizacija tega zakona ne prehaja nikjer v življenje oziroma v 
prakso, ker verjetno še nismo spoznali prednosti takega načina urejanja kme- 
tijskega prostora. 

V to investicijo naj bi vlagali vsi, kmetijske zadruge, družbena posestva, 
kooperanti in kmetijska predelovalna industrija, manjkajoči znesek pa bi mo- 
rala dati družba, ker vemo, da nam je kmetijska proizvodnja nujno potrebna. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima inž. Karmelo Budihna. 

Inž. Karmelo Budihna: Tovariši poslanci! Želim govoriti v zvezi s 
tistim delom ekspozeja tovariša Mirana Košmelja, v katerem je govoril o nekate- 
rih panogah, ki jih mora s posebnim poudarkom obravnavati naš perspektivni plan 
in naša politika v bodoče. V tej zvezi želim razpravljati o možnostnem razvoju 
panoge, za katero ponovno v raznih materialih srečujemo trditev, da ima tako 
imenovano komparativno prednost. Četudi se strinjam s tistimi, ki trde, da kom- 
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parativna prednost ni nekaj, kar bi znalo naše gospodarstvo v skoku pognati 
naprej, da ni nobena čarovnija, ki smo jo odkrili v prizadevanjih za hitrejši 
razvoj in tudi ni v nobeni panogi ali dejavnosti sama po sebi dana, j6 vendar 
moč trditi, da je naš slovenski gozd relativno bogat izvor surovin in zato pred- 
stavlja proizvodnja gozdarstva in industrije za predelavo lesa znaten delež od 
celotnega bruto proizvoda in nacionalnega dohodka ter znaten delež od vsega 
slovenskega izvoza. 

Vsekakor je to prednost, ki jo ima to področje naše republike pred vsemi 
tistimi gospodarskimi področji, ki nimajo gozdov v taki meri. To prednost pa 
mi že izkoriščamo in če govorimo, da imamo v gozdarstvu pri nas komparativne 
prednosti, ki bi jih morah izkoristiti, potem po mojem ne mislimo na to, kar 
že delamo, pač pa imamo pred očmi možnosti, ki jih še ne izkoriščamo niti 
v približnem obsegu, kot bi jih lahko. Imam v mislih potencialne možnosti 
povečanja proizvodnje lesne mase, ne le v obstoječih gozdovih — kar je dolgo- 
ročen proces — pač pa tudi in predvsem na površinah, ki danes niso izkoriščene, 
ki ne dajejo nikakršnega ali pa prav nizek prirast lesa na hektar. Raziskave, ki 
jih je izdelal gozdarski inštitut, dokazujejo, da je v naši republiki okoli 90 000 ha 
takih površin, ki so delno porasle z degradiranimi gozdovi, delno pa sploh 
ne donašajo ničesar, in ki bi se dale spremeniti v visoko donosne plantaže 
s 15 do 30 m3 letnega prirasta na ha. 

Poleg tega pa ureditveni gozdno-gospodarski načrti kažejo, da je pri nas 
še nadaljnjih 150 000 do 200 000 ha degradiranih gozdov, to je takih gozdnih 
površin, ki zaradi slabega gospodarjenja v preteklosti dajejo izredno majhen 
letni prirastek in imajo izredno nizko lesno maso na ha (okoli 100 m3). Četudi bi 
bilo iluzorno misliti, da bi bilo možno aktivirati vse površine, ker to prepre- 
čuje lastninska struktura in druge okolnosti, pa vendar tudi najtreznejše pre- 
soje ugotavljajo, da bi se moglo z dobro organiziranim in kontinuiranim delom 
v določenem obdobju na vseh teh površinah osnovati 80 000 do 90 000 ha 
plantaž in sicer 12 000 ha listavcev s 30 m3 prirasta na ha in okoli 75 000 ha 
intenzivnih nasadov iglavcev z do 15 m® prirasta na ha, ter nekaj 10 000 ha 
degradiranih gozdov, spremeniti v normalne gozdove. 

Pri tem je odločilno vprašanje, kaj bi naše gospodarstvo doseglo, če bi te 
potencialne možnosti aktiviranja sedaj neaktivnih tal ali nizko produktivnih 
gozdnih zemljišč izkoristili. Pri nas smo doslej, in sicer v letih 1960 do 1965 
osnovali okoli 2800 ha plantaž. To ni veliko, če bi hoteli v naslednjih 15 letih 
torej do leta 1980 osnovati 90 000 ha plantaž, kar pomeni v glavnem aktivirati 
vse površine, ki so za plantažiranje sposobne, bi morah intenzivnost dela močno 
pojačiti. Rezultati tega dela bi se pokazali v tem, da bi že v letih 1970 do 
1975 pridobili 150 000 m3, v obdobju 1986 do 1990 pa že 2 milijona (to je letno 
po 400 000 m3) lesne mase; v naslednjih letih pa bi na novo pridobljena lesna 
masa še naprej skokovito naraščala. 

Kaj to pomeni za razvoj industije, ki les predeluje, nam pove podatek, da 
sekamo danes vsega največ 2,9 milijona m3 letno. V dobrih 20 letih bi torej 
posek lesa povečali za preko 10 %>, blagovno proizvodnjo pa seveda za daleč 
več in sicer za 20 do 25 fl/o. 

To bi našemu gospodarstvu dale plantaže. Sanacija degradiranih gozdov 
pa bi dala dva rezultata. Eden je v povečanem donosu zemljišč, ki so danes 
porasla s takimi gozdovi in bi se materialni učinek pokazal v bodočnosti, drugi 
pa bi bil v tem, da bi nam organiziran pristop dajal \ ako j vrsto let dodatno 
lesno maso, ki bi se pridobila od posekanih dreves, ki zavirajo rast podmladka. 
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S to dodatno lesno maso bi povečali skupno letne količine posekanega lesa in 
v dobi do dozorelosti plantaž ublažili pomanjkanje lesne surovine. 

Mislim, da nobena nacionalna ekonomika, ki ima ambicije, da marksi- 
malno izkoristi svoje prirodne pogoje, ne mogla neprizadeto mimo takih 
dejstev. To pa je tudi komparativna prednost, ki jo ima naša gozdna proiz- 
vodnja. 

Zaradi ocene pomembnosti uresničevanja teh možnosti je potrebno upošte- 
vati, da se že vrsto let srečujemo z neskladnostjo med proizvodnjo in po- 
trošnjo lesa, ki je pogojena z omejeno proizvodno zmogljivostjo gozdov. 
Zastonj bi bilo misliti, da bomo mogli naraščajoče potrebe po lesu trajno 
omejevati ali celo zniževati. Izkušnje pri nas in tudi drugod po svetu kažejo, 
da ta disproporc še narašča s tempom splošnega gospodarskega razvoja, četudi 
moderna kemična industrija tako rekoč dnevno prinaša na trg razna nado- 
mestila za les. 

Tudi prikaz družbenoekonomskih osnov razvoja naše republike do leta 
1970, ki smo ga prejeli kot gradivo za današnjo razpravo, kaže jasno' tendenco 
porasta porabe lesa letno za preko 3<Vo v obdobju do leta 1970. 

Ce konfrontiramo naraščajoče potrebe po lesu in omejene proizvodne mož- 
nosti obstoječih gozdov na eni strani z opisanimi možnostmi povečanja gozdne 
proizvodnje na drugi strani, potem se nam za razrešitev disproporca med pro- 
izvodnjo in potrošnjo lesa nakazujejo trije izhodi: 

1. da zavremo porast potrošnje lesa, kar je spričo izkušenj pri nas in po 
svetu nemogoče; 

2. da povečane potrebe pokrivamo* s povečano sečnjo v obstoječih gozdovih, 
kar bi pomenilo posegati v osnovno glavnico z vsemi težkimi posledicami; in 

3. da s povečanimi vlaganji v plantaže in regeneracijo degradiranih gozdov 
povečamo proizvodnjo lesa. 

Mislim, da bi se naša praktična ekonomska politika ne mogla in ne smela 
odločiti za prvi dve soluciji, ampak bi se morala z vsemi razpoložljivimi mož- 
nostmi opredeliti za tretjo — to je za povečanje gozdne proizvodnje. Praksa 
zadnjih let kaže, da so pomen povečanja proizvodnje pravilno dojeli tudi 
glavni potrošniki lesa in to svoje spoznanje tudi že manifestirali s tem, da so 
prispevali okoli 150 milijonov -dinarjev svojih lastnih sredstev za osnovanje 
plantaž. Ta znesek ni toliko pomemben po svojem obsegu, kakor po tem, da 
je jasen znanilec perečih potreb po povečanih vlaganjih v gozdno proizvodnjo. 

Pri tem zaznamujemo tudi za naše razmere edinstven pojav, da vlaga neka 
celulozna tovarna iz republike Bosne in Hercegovine v topolove plantaže v 
naši republiki. Seveda so te naložbe za enkrat več ali manj sporadične. 

Za uspešno in sistematično snovanje plantaž je potrebno zagotoviti konti- 
nuiteto v zagotavljanju sredstev, da bi se moglo izvesti kontinuirano delo. To 
pa je vprašanje, ki je najvažnejše in obenem tudi najtežje rešljivo. Kljub temu 
namreč, da proračuni o rentabilnosti naložb na primer v topolove plkntaže 
kažejo, da se vloženi kapital obrestuje 8 do 10% letno, ta vlaganja kot taka 
niso privlačna niti za banko niti za druge imetnike investicijskih sredstev zato, 
ker se vložena sredstva povrnejo šele čez 12 do 15 let in to naenkrat z obrestmi 
vred. Med časom vlaganja in posekom ni nikakih anuitet. 

To dejstvo bistveno znižuje interes za vlaganje, ker imajo lastniki kapitala 
na voljo časovno ugodnejše možnosti za naložbe. Vlaganja v intenzivne nasade 
iglavcev pa so s tega vidika še manj ugodna — saj je odplačilna doba 40 let, 
obrestovanje vloženih sredstev pa je manj ugodno in znese med 4 do 5 %>. 
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To so dileme, pred katerimi stoje tudi kolektivi tistih gozdno-gospodarskih 
organizacij, ki imajo sredstva, nimajo pa možnosti vlaganj na lastnem območju, 
kar je skoraj pravilo, da tam, kjer imajo relativno bogate gozdove, nimajo 
znatnejših površin za plantažiranje, tam pa, kjer te površine imajo, nimajo 
dobrih gozdov in zato tudi ne denarja. Če se strinjamo s tem, da bo v prihod- 
nosti potrošnja lesa neprestano naraščala in neusmiljeno pritiskala na obsto- 
ječe gozdne sklade, potem je potreben le logičen sklep, da pridemo do ugoto- 
vitve, da naraščajoči disproporc med potrošnjo lesa in njegovo proizvodnjo 
ogroža in bo vedno bolj ogrožal obstoječe gozdne sklade, in da je razreševanje 
tega osnovnega nasprotja z dodatnimi sistematičnimi vlaganji v gozdno pro- 
izvodnjo pravzaprav zaščita obstoječih gozdov, torej gozdnih fondov tistih 
gozdno gospodarskih organizacij in območij, ki danes navidezno ne čutijo 
potrebe po vlaganjih v plantaže. Če se torej kolektiv nekega gozdnega gospo- 
darstva s področja, ki je bogato z gozdovi, kljub temu težko odloča za taka 
vlaganja — recimo v Beli krajini ali pa na Kočevskem — potem je zato, 
ker ta vlaganja za njihov trenutni neposredni poslovni uspeh niso potrebna 
in ker je možno investicijska sredstva vložiti tudi pri njih samih tako, da 
bodo učinki vidni že temu kolektivu. Vlaganja lastnih sredstev na zelo dolgo 
dobo, včasih za bodoče generacije, je kolektivom težko razumljivo in so zato 
prizadevanja za take rešitve dostikrat označene kot strokovni entuziazem in 
jih je težko' razumeti kot rezultat gospodarskega zaključevanja. 

V naši republiki so že dalj časa v teku prizadevanja poslovnih združenj 
s področja proizvodnje in porabe lesa za sklenitev dolgoročne pogodbe o po- 
slovnem sodelovanju, ki naj bi v prvi vrsti bilo namenjeno zbiranju sredstev 
za skupne naložbe v razširitev gozdno surovinske osnove. Prepričan sem, da je 
realnost teh prizadevanj podana z materialno že izraženo pripravljenostjo in- 
dustrije za predelavo lesa, sodelovati pri investiranju za razširitev lastne su- 
rovinske osnove, kar je končno povsem normalno. Izgleda, 'da bo to precej 
široko zasnovano sodelovanje po zakonu moči večine pritegnilo tudi tiste 
gospodarske organizacije, pri katerih še ni dozorelo spoznanje o nujnosti in 
koristnosti takih prizadevanj, ki s povečanjem surovinske osnove na eni strani 
ustvarjajo pogoje za normalen razvoj lesno-predelovalne industrije, na drugi 
strani pa lajšajo nevzdržno naraščajoči pritisk na obstoječe gozdne sklade in 
ki zato v končni konsekvenci predstavljajo tudi njihovo zaščito. 

Mislim, da je problem razreševanja nasprotij med proizvodnjo in potrošnjo 
lesa, ki ga ni mogoče odpraviti preprosto s stalnim povečanjem sečen j 
toliko pomemben, da bi morala družba podpreti take akcije ne le moralno, 
temveč tudi materialno. Naša Skupščina je zato v letu 1965 že določila 150 
milijonov dinarjev kot prispevek republiških sredstev za osnovanje plantaž. 
Potrebno bi bilo, da se tudi v perspektivnem programu razvoja SR Slovenije, 
o katerem danes razpravljamo, predvidi, da se primeren »del republiških sredstev 
določi za ta namen, upoštevajoč pri tem dejstvo, da so proizvajalci in pre- 
delovalci lesa kot celota, materialno sposobni v pretežni meri sami financirati 
razširjeno reprodukcijo v gozdni proizvodnji. Ob tem mislim, da bi delež re- 
publiških sredstev bil bolj mobilizacijskega pomena, kot pa bistven prispevek 
k tem investicijam. 

Drug možen način financiranja bi bil lahko tak, da bi se potrebna sredstva 
zbirala obvezno v posebnem skladu, v katerega bi proizvajalci in potrošniki 
lesa — kot surovine — redno prispevali po določenem načinu in ključu del 
svojega dohodka. Ta sredstva bi se smela uporabljati izključno za povečevanje 
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gozdno surovinskega zaledja. Tak način zbiranja sredstev danes ni popularen, 
čeprav imamo presedan za to že v vodnem skladu. Upravičenost takšnega sklada 
pa je iskati v tem, da so imetnikom sredstev, tako proizvajalcem kot potrošni- 
kom lesa, ekonomski motivi za investiranje v plantaže in regeneracijo gozdov 
— posebno, ker so te možnosti običajno izven njihovega območja — zaradi 
dolgoročnosti, zamegljeni. V takih pogojih se običajne metode koncentracije 
potrebnih sredstev kažejo kot manj uspešne. Tak način zagotavljanja sredstev 
preko skladov pa daje v največji meri tudi jamstvo za kontinuiteto dela, 
ki je za uspešno izvršitev tako obsežne in zapletene dolgotrajne naloge, kot je 
aktiviranje 10 000 ha nedonosnih ali vsaj malo donosnih površin, nujno po- 
treben. Končno tak način zagotavljanja sredstev za tovrstne naložbe tudi ne bi 
bil nič novega, saj ga poznajo v mnogih deželah, kjer se ponašajo z liberal- 
nejšimi odnosi v gospodarstvu (na primer v Skandinaviji, v Franciji) kot pri nas. 

Ce danes razpravljamo o osnovah razvoja gospodarstva v prihodnjem ob- 
dobju, mislim, da je prav, če ugotovimo', da bi v programu razvoja, ki ga bo 
Skupščina letos osvojila, morah dati primerno mesto tudi problemu, o katerem 
sem govoril. 

Zdi se mi, da bi program moral podpreti moralna in materialna prizadeva- 
nja gospodarskih organizacij tudi po takem poslovnem sodelovanju, s katerim 
bi se začela v višji meri povečevati surovinska osnova industrije za predelavo 
lesa. 

Pri tem pa bi se morali zavedati, da bo potrebno zakonsko urediti to vpra- 
šanje, če in kadar se bo pokazalo, da je sistem osnovan na lastnih spoznanjih 
in prostovoljnosti neuspešen, ker so prevladovali ozki in kratkoročni interesi. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Ivan Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovariši ce in tovariši poslanci! Ko danes 
začrtavamo pot našemu družbenemu in ekonomskemu razvoju za Obdobje 
do leta 1970, moramo vedeti, da je to težka in odgovorna naloga, ker gre pri 
tem za vprašanje, kafešen kulturni, družbeni in gospodarski nivo bomo dosegli 
v tem naslednjem obdobju; skratka gre za to, kako bomo razpoložljiva sredstva 
čimbolj racionalno vlagali, pri čemer je pa glavno in najtežje, da hkrati odpra- 
vimo vse tiste pomanjkljivosti in neskladja, ki se danes tako drastično kažejo 
skoraj na vseh področjih naše dejavnosti. 

Osnutek osnov gospodarskega razvoja do leta 1970 že uvodoma navaja 
dosedanje dosežke, o katerih ne bom govoril — saj pravi star pregovor, da se 
tisto, kar je dobrega, samo rado hvali — več bi dal poudarka nekaterim pro- 
blemom, s katerimi se danes ukvarjamo in jih rešujemo, za katere pa včasih 
vsi skupaj ne vemo prave rešitve, ker nam kompleksna problematika večkrat 
zamegljuje prave rešitve. 

Plan bodočega razvoja bo moral dokončno obračunati z vsemi tistimi pro- 
blemi, ki se porajajo v zvezi z nenačrtno in pretirano porabo sredstev na vseh 
nivojih. Pri tem bi bilo treba izločiti vse osebne vplive pri odločanju, zlasti 
še tedaj, ko gre za večje objekte ali splošne investicijske usmeritve, ki lahko 
bistveno vplivajo na tak ali drugačen razvoj našega gospodarstva. Zelo mi je 
ugajal dvodnevni simpozij, ko smo se v širokem krogu dogovarjali in raz- 
pravljali o tem ali bomo v sedanji situaciji gradili elektrarno v Trnovem ali ne. 



76 Republiški zbor 

O tem objektu smo širše razpravljali zato', ker gre za zelo pomembno in ob- 
sežno investicijo. 

V bodoče bomo morali preprečiti kakršnekoli tendence eksperimentiranja 
ki so bile večkrat v preteklosti. Vzemimo za primer naše kmetijstvo. 
Izključujem pri tem dobre rezultate in hektarske donose, ki smo' jih marsikje 
dosegli, ne toliko pri nas, ampak v širšem jugoslovanskem merilu, kjer smo 
dosegli že take rezultate, ki se res lahko vzporejajo z evropskim nivojem. 
Vendar so taki rezultati zelo redki na področju naše kmetijske dejavnosti, 
tako, da z dosedanjim razvojem ne moremo biti zadovoljni. Spomnimo se, kako 
se je izvajala arondacija kmetijskih zemljišč. V posameznih komunah smo v 
glavnem težili za tem, da smo izvršili arondacijski plan, pri tem pa se nismo 
vprašali, ali bo ta zemlja obdelana ah ne. Doživeli smo zelo ostro kritiko po- 
sebno s strani kmetovalcev. Tudi z ustanavljanjem obdelovalnih zadrug nismo 
imeli vedno srečne roke. Tako je marsikatera kmetijska zadruga postala le 
prekupčevalec in posrednik, manj skrbi pa so take zadruge posvetile pospeše- 
vanju kmetijske proizvodnje, ter da bi ustvarile tesnejše stike z neposrednimi 
proizvajalci. 

Izredno pereči problemi nastajajo na področju zasebnega kmetijstva, ker 
so posamezna dobra posestva in zemljiški kompleksi zelo nazadovali. 

Včeraj smo na našem zboru razpravljali o vprašanju preskrbe z repro- 
dukcijskim materialom. V preteklem obdobju so nastala precejšnja neskladja 
med posameznimi panogami in skupinami v industriji, tako da nas danes ta 
situacija resno zaskrbljuje. Zgrajene so bile nove kapacite, za katere pa danes 
ni repromateriala. Bazična industrija pa naj bi dala surovine in repromaterial 
predelovalni industriji. Ugotovljamo lahko, da kapacitete te industrije niso 
bile razvite do take mere, da bi zadostile našim potrebam. Osnovne surovine, 
ki jih naša zemlja 'daje, bi morah izkoristiti do skrajne finalizacije, ne pa, da 
te izvažamo po skrajno bagatelni ceni, po drugi strani pa drago plačujemo 
uvožene finalne tizdelke in to v večini primerov s konvertibilnega področja. 

Znano je tudi, v kakšni zagati smo na področju energetike. Kadarkoli že 
govorimo o našem gospodarstvu o nekem novem projektu, oziroma o novih 
kapacitetah, potem moramo imeti pred očmi predvsem te osnovne elemente: 
sredstva, surovine, energijo in kadre, kar je osnovni pogoj, če želimo postaviti 
neko novo podjetje. Preteklo je že dobrega pol leta, odkar je bila uvedena 
gospodarska reforma, zato naj povem, kakor jo v praksi doživljamo v širšem 
jugoslovanskem prostoru. Tu se srečujemo z različno mentalitete, zlasti glede 
vprašanja zagotovitve sredstev, preden pričnemo z določeno investicijo oziroma 
z izgradnjo določenega objekta, saj je še ogromno takih primerov, ko se ne glede 
na razpoložljiva sredstva prične z izgradnjo. 

Načela gospodarske reforme bo treba dosledno izvajati, kot je bilo 
to poudarjeno tudi na včerajšnji seji Gospodarskega zbora. Bistveno bomo 
morali spremeniti tudi odnos do uporabe ustvarjenih sredstev, predvsem pa bo 
treba spremeniti odnos do družbenih sredstev, stališča, češ saj so to naša sred- 
stva in, ker so naša, jih lahko porabimo po lasnem preudarku so nepravilna. 
Takih pojavov je še precej. Danes lahko ugotavljamo, da imajo gospodarske or- 
ganizacije v večini primerov dejansko več sredstev oziroma večje sklade, kot so 
jih nedavno imele. To lahko trdim za našo jeseniško komuno. Pri tem izločujem 
Železarno, če pa upoštevamo samo obrobno industrijo, torej vse ostale delovne 
organizacije, izkazujejo njihove bilance dobrih 900 milijonov sredstev v skladih. 
Slaba tretjina teh sredstev je že angažirana zaradi prejšnjih zadolžitev in če te 
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odštejemo, ostane še okoli 700 milijonov čistih skladov. Pred reformo je bil 
problem, kako mobilizirati ta sredstva, saj smo vedno ugotavljali, da nam pri- 
manjkuje sredstev za razširjeno reprodukcijo. Sedaj sredstva so, nastaja pa 
drug problem, ker ne najdemo skupnega jezika, kako bi ta sredstva čimbolj 
koristno naložili. Naša mentaliteta in naše gledanje na to vprašanje, o čemer 
sem že prej govoril, sta popolnoma enaka kot prej. Reforma nas ni v ni- 
čemer spremenila, razen nekaterih izjem, ker pač vsak ljubosumno drži svoja 
sredstva in jih skuša sam angažirati, pri tem se pa še v okviru možnosti 
najema dopolnilne kredite. Istočasno pa si vsi prizadevamo, da bi sredstva 
združevali, da bi jih dogovorno v okviru ene komune čimbolj smotrno vložili 
in da bi s tem dosegli čimbolj še uspehe. Za tako združevanje sredstev ne naj- 
demo rešitve in kar je najbolj žalostno, v našem sistemu ne najdemo načina, 
ki bi v teh primerih usmerjal tako, kot to ekonomika in smotrnost gospodar- 
jenja zahtevata. Tako so ta vprašanja, zlasti kar zadeva smotrnosti naložb, 
prepuščena stihiji. Vse je odvisno od dobre volje, od razumevanja, iniciative in 
od požrtvovalnosti posameznikov, skratka, te probleme rešujemo tako, da po 
dolgem razpravljanju v večini primerov ostajamo pri starih konceptih. 

Žeto interesantna bi bila tudi ugotovitev, katera so to »naša« sredstva, 
zlasti v pogojih širokega samoupravnega sistema, ker tisto naše vedno tako 
podčrtavamo in poudarjamo. Osebno sem prepričan, da bi nam analiza sredstev 
po bilancah iz leta 1965 pokazala, kolikšen delež razpoložljivih sredstev je 
nastal po novih instrumentih z ukrepom reforme, zlasti s povečanjem cen itd., 
in kolikšen del sredstev je bil ustvarjen z boljšim delom, z novo tehnologijo 
itd. Prepričan sem, da je ta drugi del zelo majhen in če je to res, kar bi se dalo 
tudi oceniti, potem nismo upravičeni govoriti, kar delamo povsod v komuni in v 
posamezni delovni organizaciji, da gre za lastna sredstva, s katerimi lahko 
posamezni kolektiv razpolaga, kakor ve in zna. Če tako postavimo vprašanje, 
potem bo temu nujno moralo slediti drugo vprašanje. Če že razpolagamo z last- 
nimi sredstvi, potem moramo v vsakem primeru nositi tudi vse moralne in 
materialne posledice v primeru nerentabilnih naložb ali propadanja družbenih 
sredstev oziroma v primeru likvidacije neke gospodarske organizacije. 

Postavlja se tudi vprašanje vloge in funkcije plana ter nosilcev plana pri 
postavljanju in pri izvajanju planskih nalog. Smatram, da morajo imeti plan- 
ski organi vidnejšo vlogo, posebno na oibmočju višje in širše družbene skupnosti 
pri načrtovanju in izračunavanju tistih projektov, oziroma nalog v našem gospo- 
darstvu, ki so pomembne za območje širše skupnosti. 

V tej zvezi se postavlja vprašanje medrepubliškega sodelovanja glede pre- 
livanja sredstev in skupnega načrtovanja. Določeni primeri kažejo na to, da 
smo tudi v republiškem merilu glede tega preveč zaprti v svoja lokalna območja. 
Skratka, ko govorimo o< gospodarskih problemih, ne moremo obravnavati 
le gospodarstva majhne Slovenije, oziroma izhajati iz ozkih meja svoje komune, 
temveč moramo imeti pred očmi ves jugoslovanski prostor. Za napredek sploš- 
nega gospodarstva, v izvajanju mehanizma glede združevanja sredstev, se mo- 
ramo vključevati vsaj v notranjem merilu v širši jugoslovanski prostor. Ko že 
postavljamo vprašanje vključevanja v mednarodno delitev dela, lahko ugoto- 
vimo, da niti znotraj naše države ne znamo tega vprašanja bolje urejati, i 

Kar pa zadeva sam plan, sem mnenja, da je plan zbir določenih [predvide- 
vanj, oziroma okvirnih ocen, ki temeljijo na dokumentiranih ekonomskih 
analizah, in ki kaže pot gospodarskega in družbenega razvoja. Plan naj bi bil 
neko ogrodje, kjer naj bi našla svoje mesto sleherna važnejša družbena in 
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gospodarska dejavnost in da bodo proizvajalci v okviru istega področja videli 
svoje razvojne možnosti in omejitve, preko katerih pa ne smemo iti. Zato se 
osebno ne bi strinjal, da bi moral plan zajemati vse mogoče detajle, ker imam 
občutek, da že med zbori Skupščine ni skupnega stališča glede tega vprašanja. 

Kolikor pa bomo šli v preveliko razvejanost pri izdelavi plana, se bojim, 
da bomo dobili obsežen elaborat, ki bi zaradi obširnih številnih nalog trpel 
na kvaliteti. 

Glede same investicijske potrošnje za obdobje dO' 1970. leta, smatram, 
da mora srednjeročni plan razvoja odločno postaviti meje obsega investi- 
cij in že poprej razčistili sedanjo situacijo na tem področju. Po podatkih, 
ki jih navajajo predložene osnove, vidimo, da odpade v naši republiki na okoli 
3000 investitorjev okoli 660 milijard sredstev. Tako bo teh 3000 investitorjev 
s svojo ekspanzijo vplivalo tako, da srednjeročni plan ne bo dosegel kakih 
vidnejših rezultatov. Zato menim, da je pravilno, kot se v osnovah tudi navaja, 
da se bo konec junija izdelal pregled objektov, ki so v izgradnji, da se naredi 
konec preširoki investicijski fronti in da se postavijo investicije v realne okvire, 
ker se bodo sicer problemi investiranja prepletali še v bodoče z vsemi kvarnimi 
in negativnimi posledicami. 

Popolnoma je razumljivo, če celo na tem nivoju mi sami nimamo glede 
teh vprašanj enotnih ali vsaj osnovnih skupnih stališč in principov, da 
je tudi naš republiški planski organ, ki želi od nas dobiti jasne smernice, 
pred zelo težko nalogo. Zelo napačno bi bilo to prepustiti samemu zavodu in 
zahtevati od njega, da izdela z velikimi napori in prizadevanjem svoj osnu- 
tek, ki ga potem skritiziramo in raztrgamo. Upam, da bo tako rešitev zasto- 
pala tudi komisija, ki smo jo danes izvolili, in ki bo izdelala določene teze 
po tem vprašanju. 

Se nekaj besed v zvezi z izvozom. Izvoz je izredno važno področje in mora 
imeti posebno mesto v našem srednjeročnem planu. Toda ne le izvoz tudi 
uvoz blaga je izredno važno vprašanje. Napake v naši zunanji trgovini smo 
delali vsa leta nazaj. Radi smo prikazovali uspehe, ki smo jih dosegli z 
izvozom, pozabili pa smo na probleme pri uvozu. Člani Zveznega izvršnega 
sveta in drugi odgovorni so dajali na raznih razpravah dobre prognoze glede 
izravnave naše plačilne oziroma devizne bilance. Določena manjša razlika 
v plačilni bilanci je vedno dobra in jo imajo tudi drugod po svetu. Soraz- 
merno dober korak smo dosegli na tem področju v lanskem letu, medtem 
ko za zadnje štiri mesece letos tega ne moremo trditi. Menim, da je treba 
vedno konfrontirati rezultate izvoza z uvozom, ki nam pokažejo, kaj smo 
na tem področju dosegli. 

Važno vprašanje je tudi struktura našega izvoza. Danes izvažamo pod 
silo razmer. Številne gospodarske organizacije izvažajo, ker se dobro zavedajo, 
da morajo ustvariti kakorkoli že, potrebne devize za izravnavo plačilne bilance. 
Res pa je, da je zaradi tega marsikatera gospodarska organizacija bistveno 
prikrajšana na dohodku. Konkretno v našem podjetju se je dohodek na račun 
izvoza znižal za 8—10 °/o. Na sejah delavskega sveta smo večkrat v taki 
situaciji, da moramo taktično obravnavati to vprašanje. Člani delavskega sveta 
postavljajo vprašanje smotrnosti izvoza ob tem ko lahko na domačem tržišču 
dosežemo boljšo ceno in večji dohodek. Dejstvo je, da je tako gledanje članov 
samoupravnih organov trenutno neperspektivno', vendar hočem opozoriti na 
težave, ki so v podjetju, ko razpravljamo o efektu izvoza. 
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Drugo vprašanje, ki ga bo treba plansko urediti, je struktura uvoza in 
izvoza glede na regionalna področja. "Vedeti bi morali kam in kaj bomo 
lahko izvažali. Ali bomo tudi v naslednjem obdobju, to je do leta 1970 izvažali 
tudi tisto, kar vemo, da bomo doma nujno potrebovali, kot na primer 
proizvode barvne metalurgije, predvsem baker itd. Tako blago izvažamo že 
v številnih primerih na vzhodno klirinško področje, iste surovine pa smo pri- 
siljeni uvažati z zahoda za konvertibilne valute. Vprašanje izvoza1 in uvoza bo 
moral srednjeročni plan jasno postaviti, da bomo vedeli, kdaj se bomo rešili 
sedanjega zunanjetrgovinskega debalansa. Osebno sem mnenja, da tako dolgo, 
dokler tega osnovnega vprašanja, to je izenačenja zunanjetrgovinske bilance 
ne bomo dosegli, tako dolgo nam tudi kakršenkoli zakon ali o dodeljevanju 
deviz ali o deviznem režimu ne bo bistveno prispeval k ureditvi uvozno- 
izvoznih problemov. Gospodarske organizacije bodo v določenem smislu dobile 
mogoče večjo retencijsko kvoto, da bodo lahko malo bolj svobodno razpolagale 
z deviznimi sredstvi, toda dokler bodo visoke pasive v plačilni bilanci, bodimo 
prepričani, da nam noben zakon ne more urediti vprašanja zunanje trgovine. 

H koncu želim poudariti samo še misel, da bi morala biti vloga, tako pri 
sprejemanju kot tudi pri izvajanju našega srednjeročnega plana, vseh organov, 
pričenši od Izvršnega sveta, sekretariatov, in drugih institucij — predvsem 
mislim na gospodarsko zbornico — in vseh poslancev, vsekakor večja, bolj 
učinkovita in bolj odločna. 

Nikakor ne bomo smeli dopuščati, da bi kjerkoli na terenu ali na kate- 
remkoli področju bila vlaganja nesmotrna oziroma v nasprotju s splošnim 
konceptom in okvirnimi možnostmi plana. V takih primerih bomo morali 
odločno nastopiti, pa če tudi z malo bolj trdo roko. Mislim, da v takih primerih 
odločnost z ničemer ne omejuje naših demokratičnih pravic in svoboščin, ki so 
začrtane v celotnem družbenem sistemu. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariši poslanci! V elaboratu SR Slovenije za 
planiranje se ugotavlja, da opredeljujejo razvoj proizvodnje v naslednjem 
razdobju zlasti pogoji gospodarjenja, ki so bili ustvarjeni z gospodarsko 
reformo. 

V teh pogojih postaja modernizacija za celotno gospodarstvo objektivna 
nujnost in v zvezi z njo procesi integracije, specializacije in kooperacije ter 
intenzivno vključevanje v mednarodno delitev dela. S temi stališči se seveda v 
celoti strinjam. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Skupščini med 
drugim naslednje sklepe: 

1. čimbolj in čimprej modernizirati proizvodne zmogljivosti gospodarstva, 
ki so močno zastarele in iztrošene; 

2. podpirati nastajanje takih gospodarskih organizacij, ki bodo po svojem 
obsegu, finančni moči, notranji strukturi ter kadrovski zasedbi sposobne sle- 
diti sodobnemu, tehnološkemu razvoju, uvajati nove znanstvene dosežke, 
proizvajati v serijah, da se doseže čim nižja proizvodna cena in ki bodo 
sposobne, da se v čim večji meri vključujejo v mednarodno menjavo. 

Ker se bojim, da bi pomenil tak sklep le nadaljevanje naših dolgoletnih 
želja, da pridemo do takšne organizacije v industriji, ki bi preko kooperacije 
in delitve programa, razvojnih služb in integracije proizvajala serije bistveno 
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ceneje in kvalitetno, da ne bodo ostale želje neizpolnjene, kot vemo že iz 
izkušenj. Menim, da je treba to nameravano podpiranje konkretizirati. 

2e leta in leta govorimo o delitvi dela, o specializaciji, o velikoserijski 
proizvodnji ter o integraciji v gospodarstvu, toda zlasti v Sloveniji smo ostali 
skoraj v celoti le pri besedah. 

Navajam nekaj primerov. V Jugoslaviji imamo še vedno: 10 tovarn za 
proizvodnjo pralnih strojev, 9 za električne bojlerje, 8 za električne štedilnike, 
3 za gospodinjske in 2 za industrijske hladilnike itd. 

V bližnji prihodnosti pa bo pričelo obratovati kar 7 v Jugoslaviji, ki name- 
ravajo proizvajati avtomatske pralne stroje, torej po sedem raznih dragih 
orodij, po 7 razvojnih oddelkov, za 7 tovarn bo treba zagotoviti nova obratna 
in druga sredstva itd. To se pripravlja v času, ko se čutijo velike svetovne 
firme, kot na primer Bosch in Simens in druge premajhne ter v raznih 
oblikah sodelujejo med seboj in se združujejo, in ko na primer en sam obrat 
v velikem koncernu v svetu poizvede mesečno toliko proizvodov, kakor vsa 
samostojna investicijska podjetja Jugoslavije v celem letu. 

Dalje, to se pripravlja v času, ko pritiskajo inozemski proizvajalci na naša 
tržišča s cenenim blagom in končno, ko toliko govorimo o potrebi uvajanja 
veliko serijske proizvodnje. 

Glede na število proizvajalcev v tej skupini industrije tudi v Sloveniji 
nismo tako revni. Tudi druge industrijske veje v Sloveniji so glede izboljšanja 
organizacije, da bi zgradile velika in močna podjetja, ki bi se lažje spoprijemala 
s konkurenco tako v svetu, kakor tudi doma, napravile v zadnjih letih zelo 
malo. V predlogu sklepa je kot že rečeno navedeno, da bo treba modernizirati 
proizvodnjo. Toda osnovni pogoj za modernizacijo proizvodnje je usposobitev 
vodilnega kadra v gospodarstvu. Reforma pa na žalost še ni reformirala dose- 
danje miselnosti tega kadra. Ne bi se namreč strinjal s trditvijo nekaterih 
gospodarstvenikov, da je visoka konjunktura na domačem trgu destimulativno 
delovala na intervencijske procese. Konjunktura je bila tudi drugod in da bi 
ne bilo treba vračati svojih dobičkov, so pač sproti prilagajali svojo organiza- 
cijo novim potrebam. Po drugi strani je bila akumulativnost podjetij, posebno 
nekaterih vej, zlasti v lanskem letu zelo nizka in to še posebej glede na dejstvo, 
da postaja skrb za enostavno in razširjeno reprodukcijo sedaj zadeva industrije 
same. 

Tudi ti pokazatelji bi morali usmerjati kolektive v tej smeri, da hitreje 
osvajajo načela sodobne organizacije. Modernizacija tehnološko in organizacij- 
sko zastarelih proizvodnih kapacitet se ne more odvijati anarhično, temveč 
le v sodelovanju z ostalimi gospodarskimi enotajni, da bi se s smotrno delitvijo 
dela, z združenimi finančnimi sredstvi in kadri z znanstveno-raziskovalnim 
delom doseglo zaželene ekonomske cilje. Na drugi strani pa predstavlja 
razvoj tehnično-poslovnega sodelovanja pogoj za intenzifikacijo in kvalitetno 
poglabljanje gospodarjenja in pogoj za stabilizacijo gospodarstva. Od tega pa 
je odvisen tudi celotni uspeh gospodarske reforme. Naši proizvajalci danes 
niso dovolj medsebojno povezani in tudi ne dovolj specializirani ter priprav- 
ljeni za enakopravno sodelovanje z inozemskimi partnerji. Zavoljo tega imajo 
proizvajalci pri izvozu često veliko izgubo. To izgubo pa praktično pokriva 
družba in potrošniki z zvišanimi cenami na domačem tržišču. Glede na to 
menim, da ima družba pravico zahtevati od odgovornih činitelj ev, da sledijo 
tudi na organizacijskem področju razvoju v svetu. Ni mi znano, da bi šlo 
kakšno industrijsko podjetje po uvedbi gospodarske reforme v konkurz. Ker 
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obstojajo razne rezerve, tako v skladih, še več pa je vplivov lokalnih organov, 
je težko pričakovati, da bi se kaj takega kmalu zgodilo, čeprav bi bilo to 
zelo resno in koristno opozorilo za druga podjetja. 

2e sedaj iščejo nekatera podjetja iz sklada skupnih rezerv posojila, ki 
bi jih prav verjetno ne potrebovala, če bi šla pravočasno na delitev programa, 
na skupne službe s sorodnimi podjetji itd. Podjetja, ki postajajo problematična, 
vidijo zagotovitev za svojo popolno samostojnost in neokrnjenost vseh svojih 
dragih strokovnih služb v upravi podjetja, izvedbo svojega širokega programa 
proizvodnje pa v skladu skupnih rezerv ter v prepričanju, da bo že nekdo 
pomagal. 

Skladi skupnih rezerv bi morali bolj stimulirati sodobno organizacijo 
industrije in tesno medsebojno sodelovanje v gospodarstvu. Ker nimamo ure- 
jenega sistema nagrajevanja znanstveno-raziskovalnega kadra, niti sposobne 
in primerne organizacije teh služb, zato prepočasi razvijamo našo proizvodnjo 
in zaostajamo za inozemsko kvaliteto. Nihče ne nosi odgovornosti za rizike, 
niti strokovni kader in ne kolektiv v podjetjih, razen v tem smislu, da so 
pač pri polni uporabi skladov osebni dohodki nižji, toda pri tem tvega le 
družba, kateri pa ne sme biti vseeno, kako so v podjetjih izkoriščena družbena 
sredstva in koliko prispevajo za kritje skupnih potreb posamezni kolektivi. 
Prav bi bilo, da v tako važnih zadevah, kakor je organizacija gospodarstva, 
daje konkretnejše obvezne smernice družba, zlasti še zato, ker pač priporočila 
ne zaležejo'. Zaradi tega je tudi na tem področju dela družbenih organov 
reforma nujna. 

Delavci prav gotovo niso proti sodobni organizaciji proizvodnje, saj bi jim 
boljša organizacija zagotovila nedvomno višje osebne dohodke, toda niso infor- 
mirani o tem, kakšne ugodnosti jim lahko nudi sodobna organizacija. Menim, 
da bi bila gospodarska zbornica dolžna opravljati tako informativno službo, 
brez katere ni pričakovati uspehov. Da pa bi delavci sami na sejah delavskih 
svetov postavljali take predloge, pa žal še ne moremo pričakovati, ker bi bilo 
to proti volji nadrejenih. 

Poslovna združenja so se usmerila praktično predvsem v trgovinsko dejav- 
nost in to kot posredniki. Ker se nanje ne prenaša določenih služb, ne morejo 
odigrati svoje temeljne vloge v smeri pospeševanja proizvodnje in pocenitve 
poslovanja, kar naj bi bila programska naloga združenj. V zdravstvu poznamo, 
oziroma je samo po sebi razumljivo izvajanje preventivnih ukrepov. Tak 
postopek bi morali aplicirati tudi na gospodarstvo. V nekaterih industrijskih 
vejah, vsaj za enkrat delujejo še taki ukrepi preventive in to: delitev dela, 
specializacija, združevanje služb itd. Odklanjanje takega zdravljenja podjetij 
vsekakor ne more biti v skladu z reformo. Ker bo zaenkrat nosila posledice 
pretežno le družba, se mi dozdeva, da je preveč škodljivo predolgo odlašanje 
izvršitve najnujnejših kooperacij v gospodarstvu, potem ko že ugotavljamo, 
da večletno prepričevanje, številne deklaracije in priporočila niso rodila uspe- 
hov. Ne smemo pa pozabiti na prepotreben soliden koncept v organizacijo 
gospodarstva, zlasti za nekatere veje industrije tudi v jugoslovanskem merilu: 

Predlagam naslednje: 
1. Gospodarski zbor Skupščine naj naroči izdelavo strokovnih študij glede 

reorganizacije gospodarstva v smeri integracije. Ko bodo študije izdelane, naj 
o teh razpravlja pristojni skupščinski zbor v navzočnosti predstavnikov gospo- 
darskih organizacij. 

6 
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2. Banke naj se konkretneje zadolži, da vodijo tako politiko kreditiranja, 
ki bo podpirala integracijske težnje. 

3. Onemogočiti je treba v bodoče izgrajevanje tistih kapacitet, katerih 
imamo že dovolj, ne glede na vire sredstev. 

4. Ker že imamo preveč mladih delavcev na delu v tujini in so marsikje 
podani pogoji za vedno več izmenskega dela, naj se vsaj za določeno dobo 
stimulirajo podjetja v obliki zmanjšanja družbenih prispevkov, ki bodo uvajala 
na novo večizmensko delo. 

5. Ker povzroča vsaka reorganizacija tudi velike stroške in določen zastoj 
v proizvodnji, menim, da bi bilo primerno in koristno tudi za družbo, da bi 
se za določeno razdobje stimulirala taka podjetja, ki bodo v prihodnje uvajala 
sodobno organizacijo z zmanjšanjem družbenih sredstev. 

6. Spremeni naj se besedilo predloga sklepa, ki se nanaša na nastajanje 
sposobnejših gospodarskih organizacij v tem smislu, da se čimbolj konkretizira 
način pristopa k temu delu. 

7. Za vodilne kadre v gospodarstvu je treba organizirati dopolnilno stro- 
kovno izobraževanje za vodenje sodobnega gospodarstva. 

8. Ugotovi naj se, kdo je konkretno odgovoren za rešitev tako pomembnih 
gospodarskih vprašanj kot na primer za specializacijo, za delitev dela, koope- 
racijo in integracijo. 

Prosim, da danes izvoljena komisija prouči te predloge. 

Predsedujoči Tine Remškar: Predlagam, da prekinemo sejo in da jo 
nadaljujemo ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.20 in se je nadaljevala ob 16.05.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Tovariši in tovarišice, nadaljujemo z 
razpravo. Besedo ima poslanec Stane Dolenc. 

Stane Dolenc: Tovarišice in tovariši poslanci. Stalne težave pri oskrbi 
gospodarstva z električno energijo zahtevajo ob sedanji razpravi o družbeno- 
ekonomskih osnovah razvoja SR Slovenije do leta 1970, da se da poseben 
poudarek zagotovitvi potrebne energije, za nemoten razvoj gospodarstva. Iz 
teh vzrokov je imel odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora za 
potrebno, da se na osnovi izčrpne razprave o problematiki preskrbe z električno 
energijo zavzamejo stališča, ki naj bi služila kot osnova pri vodenju politike 
elektro-gospodarstva v naslednjem obdobju. Zaradi nujnosti kontinuirane 
proizvodnje električne energije in dolgotrajnega procesa vključevanja novih 
elektro energetskih kapacitet, je čas izvajanja družbenega plana do leta 1970 
prekratek, in je bilo zato potrebno oceno potrošnje in proizvodnje električne 
energije razširiti do leta 1975. Odbor je svoje zaključke oblikoval po 
razpravi na seji, na kateri je obravnaval gradivo republiškega sekretariata za 
gospodarstvo in zavoda za plan, o problemih in možnostih razvoja elektro 
gospodarstva v Sloveniji ter po informacijah Splošne gospodarske banke. 

Gradivo Zavoda SRS za planiranje o osnovah razvoja do leta 1970 prišteva 
med splošne pogoje razvoja, katerim naj bi dah v omenjenem obdobju poseben 
poudarek, tudi razvoj energetike. V strukturi potrošnje energetike se predvi- 
deva, da se bo povečal delež električne energije v skupni potrošnji do leta 1970, 
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od 15 na 18 °/». Ta predvidevanja pa nas ne morejo zadovoljiti, ker niso dovolj 
dokumentirana, posebno če upoštevamo', da bo v najboljšem primeru celotna 
energetska bilanca in program substituiranja električne energije, ki bo šele 
lahko služil kot trdnejša osnova za programiranje potrošnje, izdelan do konca 
leta 1967. 

Težišče razprave odbora je bilo na problematiki oskrbe z električno 
energijo. Bilanca električne energije, ki jo je izdelalo Združenje za energetiko 
SRS, daje drugačne rezultate pri oceni presežkov proizvedene električne ener- 
gije. Po tej bilanci, ki je vzela za osnovo prognozo konsuma v maksimalni 
varianti z 9'% letnega porasta industrijske potrošnje in 11 i0/o letnega porasta 
široke potrošnje, ter v minimalni varianti s porastom potreb industrije v višini 
7,5 '%> in široke potrošnje 8,5 °/o, bi že pred letom 1970 izkazovali primanjkljaj 
električne energije ,posebno pa še do leta 1975. Tudi objekti, ki so predvideni, da 
bodo do leta 1975 nadomestili manjkajočo energijo, tega deficita ne bodo v 
celoti uspeli odpraviti, zlasti pa ne, če bodo industrija in ostali potrošniki doži- 
veli večji vzpon, ali pa če bodo naravne in druge ovire onemogočile predvideni 
obseg proizvodnje električne energije. 

Sedaj so v izgradnji poleg prenosnega omrežja trije elektroenergetski 
objekti! Toplarna Ljubljana z letno proizvodnjo 346 GWh, Termoelektrarna 
Trbovlje II s 695 in Hidroelektrarna srednja Drava I s 703 GWh. Začetek proiz- 
kusnega obratovanja teh objektov bi po podatkih investitorjev moral biti v 
Ljubljani oktobra 1966, v Trbovljah julija 1967, in na srednji Dravi septem- 
bra 1967. 

Komisija, sestavljena iz predstavnikov Jugoslovanske investicijske banke, 
Splošne gospodarske banke in investitorjev, je ugotovila, da znašajo podražitve 
do marca letos 27,1 milijarde starih dinarjev, ali 59'%» prvotne predračunske 
vrednosti teh objektov, ki so zato poveča od 46,2 milijarde na 73,3 milijarde 
starih dinarjev. Do konca leta 1965 je bilo porabljeno skupaj 24,7 milijarde, 
za dokončanje objektov je torej potrebno še 48,6 milijarde. Od tega bo Jugoslo- 
vanska investicijska banka prispevala 18,3 milijarde, Splošna gospodarska banka 
in investitorji pa 30,3 milijarde. Ocenjuje se, da je za leto 1966 zagotovljeno 
27,5 milijarde, Splošna gospodarska banka predvideva, da bo svoj delež 16,6 mi- 
lijarde zbrala iz sredstev elektro-gospodarskih organizacij v višini 4,3 mi- 
lijarde in sredstev kreditnih bank v višini 11 milijard, ter iz bančnih sredstev 
Splošne gospodarske banke v višini 2,6 milijarde. Ta sredstva bi zadoščala 
za pokritje zapadlih tranš in varščine, za osnovni kredit, ne pa tudi za more- 
bitne še dodatne podražitve. 

Vendar pa dotok sredstev za kreditiranje elektroenergetskih objektov ne 
poteka v skladu s predvidevanji in so kreditne banke z majem 1966 v zaostanku 
s plačili za 1,3 milijarde dinarjev, elektrogospodarske organizacije pa so vplačale 
le 1,6 milijarde din starih dinarjev od predvidenih 4,3, čeprav imajo okoli 
3,3 milijarde teh sredstev že razpoložljivih. Kasnitve pri zbiranju sredstev 
in pomanjkanju nekaterih materialov so vzrok, da gradbena dela in dobava 
opreme ne poteka v tehnološko usklajenih terminih. Vse to poraja bojazen, 
da bodo roki za vključevanje elektroenergetskih objektov v proizvodnjo 
ponovno podaljšani. Kolikor bo letos realiziran predvideni obseg kreditiranja, 
bo potrebno za dela v letu 1967 zagotoviti še 21,2 milijarde dinarjev, od tega 
sredstev Splošne gospodarske banke 13,8 milijarde. Ker v letu 1967 in dalje 
kreditne banke ne bodo več sodelovale pri financiranju energetskih objektov, 

6» 
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bo vso težo tega financiranja nosila Splošna gospodarska banka in elektrogospo- 
darske organizacije. , 

Za kritje potreb po električni energiji okoli leta 1970 so strokovne komi- 
sije pri Gospodarski zbornici in Splošni gospodarski banki, na osnovi temeljitih 
analiz in upoštevajoč pogoje Jugoslovanske investicijske banke odločile, da 
se do začetka leta 1970 dogradi nova termoelektrarna v Šoštanju na bazi 
velenjskega lignita, ki bo imela moč 200 MW in letno proizvodnjo okoli 
1 100 GWh. Taka izbira objekta pomeni glede na že vložene investicije v rudniku 
Velenje najbolj ekonomično koriščenje lignita. Kontinuiran porast potreb po 
električni energiji zahteva tudi po letu 1970 postopno vključevanje novih 
elektroenergetskih kapacitet. Predvideva se, da bo že okoli leta 1972 ponovno 
nastopila potreba po dograditvi večjih dodatnih kapacitet. Kolikšne bodo te 
potrebe in na kakšen način jih bomo naj ekonomične je krili, bodo pokazali 
podatki kompleksne energetske bilance do konca prihodnjega leta. 

Gradnja novih elektroenergetskih kapacitet bo zahtevala tudi dodatna 
finančna sredstva. Spremembe v financiranju investicij, ki so dobile poseben 
poudarek z ukrepi gospodarske reforme se v elektrogospodarstvu odražajo v 
povečanju sredstev delovnih organizacij s povečanjem prodajnih cen električne 
energije za 54®/», v znižanju deleža sredstev federacije od dosedanjih 60 °/o pri 
termocentralah oziroma 80 % pri hidroeentralah na največ 20 % ter v možno- 
sti republike, da z obveznim združevanjem sredstev elektrogospodarstva in 
uvedbo posebnega prispevka od investicij koncentrira do leta 1970 sredstva za 
financiranje elektroenergetskih objektov. 

Do leta 1970 bo treba v Sloveniji poleg že omenjenih sredstev za objekte, 
ki so v gradnji (okoli 49 milijard), še okoli 50 milijard za izgradnjo Šoštanjske 
termoelektrarne, 220 kV prenosnega omrežja ter za začetek izgradnje kapacitet 
za kritje potreb po letu 1970. Ta vsota bi se znižala za okoli 15 milijard, ki bi 
dospela v plačilo šele po> letu 1970, če bi se realiziral princip, da bi investitorji 
postali nosilci inozemskih kreditov. 

Sredstva za kritje teh potreb je možno zbrati iz dela sredstev amortizacije 
in poslovnega sklada podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije, 
z 2 o/o prispevkom od investicij, z zakonom o usmerjenih sredstvih republike 
v letu 1966 ter s sredstvi federacije. 

Razpoložljiva sredstva proizvodno prenosnih podjetij bi po podatkih 
zaključnih računov za leto 1965 in ocenjene dinamike formiranja sredstev v 
letih 1966 do 1970 znašala od 24—25 milijard starih dinarjev. Ta ocena je za 
okoli 4 milijarde višja od izračunov, ki so jih Splošni gospodarski banki predlo- 
žila podjetja za proizvodnjo in prenos električne energije, vendar je mogoče 
že po grobi oceni ugotoviti, da so podjetja v svojih izračunih kalkulirala z 
občutnimi rezervami, tako pri osebnih dohodkih kakor pri tekočem vzdrževanju. 

Splošna gospodarska banka je že dosegla načelen sporazum z vsemi proiz- 
vodno prenosnimi podjetji o namenskem združevanju njihovih sredstev do 
leta 1970, niso pa še bile podpisane konkretne pogodbe prav zaradi nedokon- 
čanega dogovora s podjetji o višini potrebnih sredstev za tekoče poslovanje 
in vzdrževanje objektov ter o predvideni delitvi dohodka na osebne dohodke, 
sklad skupne porabe in poslovni sklad. Kolikor banka s pogodbami ne bo 
uspela zagotoviti potrebnih sredstev, se bo morala republika poslužiti poobla- 
stila in sprejeti zakon o obveznem združevanju sredstev proizvodno-prenosnih 
podjetij. 
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Z zveznim zakonom o graditvi in financiranju elektroenergetskih objektov 
od leta 1966—1970 je predvideno, da lahko uvedejo republike poseben prispe- 
vek od investicij do največ 2 °/o za financiranje elektroenergetskih objektov. 
Zaradi zakasnitve sprejema zveznega zakona se postavlja vprašanje začetka 
veljavnosti republiškega zakona in začetka zbiranja prispevka, ki se ne sme 
uvesti z veljavnostjo za nazaj. 

Ker iz vseh naštetih virov ne bi bilo mogoče kriti potreb in bi po sedanjih 
ocenah primanjkljaj znašal okoli 20 milijard starih dinarjev, bi to bilo možno 
nadomestiti z delom dopolnilnih sredstev skupnih rezerv gospodarskih organi- 
zacij, z udeležbo sredstev velikih potrošnikov elektroenergije, ki naj bi si s 
tem zagotovili pravico do povečanega odjema po letu 1968 ter spremembo 
pogodb o združevanju sredstev za energetiko, sklenjenih med Splošno gospo- 
darsko banko in bivšimi komunalnimi bankami v Sloveniji. Ce pa bi se rešila 
prizadevanja za spremembo nosilca inozemskih kreditov, se ustrezno zmanjšajo 
problemi zagotavljanja sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov v 
letih 1966—1970. 

Vrsta neurejenih problemov pa izhaja tudi iz obstoječe organizacije elektro- 
gospodarstva v Sloveniji. Po določilih temeljnega zakona o elektrogospodarstvu 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije junija 1965 sprejel koncepcijo in dal 
soglasje za ustanovitev več proizvodno prenosnih podjetij. Na osnovi te odločbe 
ter na osnovi upravnih aktov delovnih organizacij so se na območju Slovenije 
formirale naslednje elektrogospodarske organizacije. 1. Proizvodno prenosna 
elektropod jet j a: Savske elektrarne, Dravske elektrane in Soške elektrarne, 
2. Proizvodna elektropodjetja: Termoelektrarna Scštanj, Trbovlje in Brestanica, 
3. Proizvodno elektropod jet je v gradnji Toplarna Ljubljana, 4. Skupne servisne 
službe s sedežem v Ljubljani, in sicer Obračunsko' merilni servis v sklopu Drav- 
skih elektrarn, Služba zvez v sklopu Savskih elektrarn in Operativna grupa 
električne zaščite z investicijskim oddelkom Soških elektrarn. 5. Poslovno 
združenje energetike SR Slovenije s 24 člani, 6. Eles in Elektroprenos v likvi- 
daciji, 7. Distributivna podjetja s poslovnim združenjem in petimi distribu- 
tivnimi elektro podjetji v Ljubljani, Kranju, Gorici, Mariboru in Celju. 

Vsa ta podjetja so aprila 1966 zaposlovala 6140 delavcev, kar je za 45 delav- 
cev več kakor pred reorganizacijo'. Kljub reorganizaciji elektrogospodarstva 
še niso rešeni nekateri važnejši problemi. Nerešeno je enotno obravnavanje 
problematike izmenjave električne energije s sosednjimi omrežji in so bili dose- 
danji dogovori o skupni politiki brezuspešni. Podoben separatizem se pojavlja 
v okviru Poslovnega združenja energetike SR Slovenije pri prizadevanjih za 
enotno reševanje skupne problematike elektrogospodarstva pri povezovanju 
podjetij s strokovnimi službami ter pri organizaciji skupnih servisnih služb. 
Problem nastaja tudi v ekonomskih odnosih med posameznimi podjetji. Termo- 
elektrarne Šoštanj, Trbovlje in Brestanica v svojem poslovanju ne nastopajo 
kot neposredni dobavitelji električne energije potrošnikom, ampak prodajajo 
vso proizvedeno elektroenergijo Dravskim elektrarnam, ki jo nato prepro- 
dajo dalje. 

Savske elektrarne pretežni del električne energije za pokrivanje potreb 
svojih potrošnikov kupujejo od Dravskih elektrarn. Zaradi plafornirane cene 
električne energije na prenosnem omrežju so Dravske elektrarne primorane 
sklepati z njimi sporazume, ki niso osnovani na stroškovnih principih ter je 
zato aktivnost Savskih elektrarn le navidezna. Odprt organizacijski problem 
predstavlja tudi vključitev Toplarne-L j ubijana v obstoječe proizvodno omrežje^ 



86 Republiški zbor 

Neurejene razmere med posameznimi podjetji elektrogospodarstva se kažejo 
tudi v tem, da doslej niso pogodbeno regulirani niti vsi poslovni odnosi iz 
leta 1965, za leto 1966 pa prav tako vrsta velikih proizvajalcev električne ener- 
gije še ni sklenila ustreznih pogodb. Neregulirane pogodbene odnose je opaziti 
prav pri tistih podjetjih, ki imajo največje težave pri nakupu in prodaji elek- 
trične energije. Sedanja oblika organizacije elektrogospodarstva omogoča pred- 
vsem preveliko zadovoljitev lokalističnih interesov posameznih področij in ne 
daje garancije za reševanje problematike elektrogospodarstva v Sloveniji kot 
celoti. 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora je na podlagi teh ugo- 
tovitev zavzel na seji odbora naslednja stališča, 

1. Prognoza porabe električne energije do leta 1975 je osnovana na oceni 
porasta industrijske in široke potrošnje. Ocena porabe je realna, vendar pa 
bodoča proizvodnja električne energije ne zagotavlja, da bodo potrebe potrošnje 
tudi krite. V bilanci bi bilo treba upoštevati poleg povprečnih tudi slabe hidro- 
loške razmere, izpad produkcije zaradi havarij in nujne rezerve v elektroener- 
getskih kapacitetah ter prilagoditev odjema. 

Vključevanje vseh teh elementov v bilanco bo pokazalo realnejši odnos 
med proizvodnjo in potrošnjo električne energije, predvsem pa bo' opozorilo 
na to, da se že do leta 1970 ob nekoliko neugodnejših pogojih proizvodnje pojav- 
lja deficit, ki se bo v naslednjih letih naglo povečal, če ne bi pravočasno vključili 
nove elektroenergetske kapacitete. Odbor je mnenja, da ni mogoče dati 
kompleksne ocene razvoja in potreb električne energije, dokler niso znani 
elementi celotne energetske bilance, ki bi vključevali tudi vse ostale vire 
energije in možnosti substitucije. Odbor zato smatra, da je tako' bilanco zaradi 
pravočasnega sprejemanja potrebnih odločitev treba izdelati do konca leta 1967. 
V tem roku bo' možno bilanco energije na ozemlju SR Slovenije že tudi uskladiti 
z zvezno energetsko bilanco. 

2. Bilanca električne energije izhaja med drugim tudi iz predpostavke, da 
bodo objekti, ki so v izgradnji, vključeni v proizvodnjo v rokih, ki so bili 
postavljeni v začetku leta 1966. Analitični prikaz dosedanje dinamike izgradnje 
toplarne v Ljubljani, termoelektrarne v Trbovljah in hidroelektrarne Srednja 
Drava I, pa skoraj povsod kaže na vrsto nerešenih problemov tehnične in 
finančne narave, ki otežkočajo pravočasno dograditev objektov tudi v že 
podaljšanih rokih. Odbor smatra, da je težišče problemov v rednem financiranju 
izgradnje zaradi nedoslednega izpolnjevanja sprejetih pogodb med investitorji, 
Splošno gospodarsko banko in Jugoslovansko investicijsko banko, zato je treba 
odgovornost za sprejete obveznosti zaostriti. 

3. S sprejeto odločitvijo', da se do leta 1970 dogradi nova termoelektrarna 
v Šoštanju z močjo 200 MW, za katero so podani za sedanje obdobje najboljši 
ekonomski pogoji in surovinska baza v rudniku Velenje, je nepotrebna vsaka 
nadaljnja diskusija o morebitnih variantah in substitucijah tega objekta. Odbor 
zato predlaga, da naj se čimprej podvzamejo vsi potrebni ukrepi, da bo termo- 
elektrarna začela obratovati v predvidenem roku. 

4. Ocena primanjkljaja električne energije, ki bo kritičen okoli 1972. leta, 
zahteva, da se do tega obdobja dogradi potrebne dodatne kapacitete. O izbiri 
lokacije in vrste pogonske energije naj se odloča na podlagi kompleksne 
energetske študije, vsi potrebni načrti pa bi morali biti izdelani do konca 
leta 1967. 
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5. Ob oceni sredstev, ki so potrebna za -dosego planiranega povečanja proiz- 
vodnje električne energije, izraža odbor zaskrbljenost, zaradi negotovosti, da 
teh sredstev ne bo mogoče zbrati v zadovoljivi višini. Poseben problem pred- 
stavlja zajemanje povečane akumulacije pri elektrogospodarskih podjetjih, ki 
so po principih decentralizacije sredstev nosilci odgovornosti za razširjeno 
reprodukcijo, in katerim je družba namensko zagotovila sredstva za vlaganja 
v objekte te panoge. Sredstva elektrogospodarskih podjetij so pri financiranju 
investicij izredno pomembna, saj predstavljajo četrtino vseh potrebnih sred- 
stev. Odbor se za sedaj ni dokončno opredelil niti za namensko združevanje 
sredstev podjetij niti za zakon o obveznem združevanju teh sredstev, vendar 
smatra, da bo v primeru, če teh sredstev ne bo mogoče zbrati preko bančnega 
mehanizma potrebno to zagotoviti z zakonom. S spremembami v financiranju 
investicij se je povečala odgovornost poslovnih bank, ki financirajo izgradnjo 
posameznih objektov. Z novim zakonom o elektrogospodarstvu se ta odgovor- 
nost razširja tudi na vse potrošnike električne energije, ki bodo morah s 
svojimi sredstvi sodelovati pri izgradnji novih energetskih zmogljivosti. Odbor 
se strinja z uvedbo republiškega zakona, s katerim naj bi uveljavili poseben 
prispevek od investicij za financiranje elektroenergetskih objektov in katerega 
pravočasen sprejem bi v znatni meri zagotovil programirano izgradnjo. 

6. V večji meri in pospešeno je treba proučiti možnosti najemanja inozem- 
skih kreditov za izgradnjo elektroenergetskih objektov. Obenem je treba težiti 
k temu, da bi se tudi v praksi realizirala načelno že osvojena stališča, da naj bi 
bih v prihodnje nosilci inozemskih kreditov investitorji in ne več Jugoslovanska 
investicijska banka, s čimer bi se menjali pogoji plačila uvožene opreme v 
smeri večje uveljavitve poslovnosti. 

7. Odbor ugotavlja, da sedanja organizacija elektrogospodarskih podjetij 
ne ustreza principom poslovnosti in racionalnega gospodarjenja z družbenimi 
sredstvi in niti ne omogoča potrebne ekonomičnosti v proizvodnji in distribu- 
ciji električne energije. Čimprej bi morali zato oblikovati novo organizacijo 
elektrogospodarstva, za kar bi morali upoštevati zlasti predloge elektrogospodar- 
skih podjetij. 

Odbor za proizvodnjo in promet predlaga Republiškemu zboru, da ta stali- 
šča sprejme in jih posreduje Izvršnemu svetu in zavodu za plan. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima tovariš Milan Kristan. 
» 

Milan Kristan: Tovariši in tovariši ce poslanci! V svoji razpravi bi 
se dotaknil nekaterih problemov cestnega gospodarstva ter problemov cestnega 
prometa in to zaradi tega, ker menim, da predstavlja cestno omrežje pomemben 
faktor gospodarskega razvoja, in ker ima cestno omrežje in cesto gospodarstvo, 
kakor pravilno ugotavlja predlagani akt, poseben pomen za razvoj celotnega 
gospodarstva. 

Teze za izdelavo predloga srednjeročnega plana, ki jih vsebuje gradivo 
zavoda SR Slovenije za gospodarsko planiranje, — Družbenoekonomske 
osnove razvoja Slovenije do leta 1970 — dajejo prometnemu omrežju na slo- 
venskem ozemlju potrebno pomembnost. V gradivu se pravilno ugotavlja 
potreba po nadaljnjem razvoju cestnega omrežja, katerega narekujejo predvsem 
gospodarski činitelji. Nadaljnji razvoj prometnega omrežja je neobhoden, saj je 
Slovenija že zaradi svoje geografske lege pomembno tranzitno področje, to 
prednost pa lahko izgubi, če ne bomo pravočasno posvetili dovolj skrbi obnovi, 
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modernizaciji in nadaljnjemu razvoju prometnega omrežja, predvsem tistega, 
ki povezuje posamezne gospodarske centre Slovenije med seboj in Slovenijo z 
ostalimi gospodarskimi centri Jugoslavije ter z Avstrijo in Italijo. 

Zal v gradivu niso navedene rešitve in niso podani predlogi, s katerimi 
bi zagotovili denarna sredstva in tako ostaja celotni program brez finančnega 
kritja. Zato lahko smatramo predlagane teze v gradivu le kot deklaracijo 
oziroma skrčen seznam želja. Menim pa, da so nekatera dela neodložljiva in da ni 
mogoče prepustiti njihovo izvedbo slučajnemu razpolaganju oziroma nerazpola- 
ganju s finančnimi sredstvi. 

Predlagani prvotni akt je v drugem odstavku druge točke pravilno ugo- 
tovil, da ima družbeni plan republike specefično vlogo in specifični karakter 
in da mora služiti kot osnova ukrepom, ki jih v okviru svoje pristojnosti lahko 
sprejme republika in za tiste intervencije, ki jih republika lahko izvaja s 
svojimi sredstvi. Vloga republike na področju cest, predvsem pa na področju 
vzdrževanja, mislim da je jasna, pri tem pa je poudariti, da vedno bolj prihaja 
do izraza spoznanje, da ceste ne morejo imeti istega karakterja kot osnovna 
sredstva gospodarskih organizacij, temveč da imajo predvsem javni značaj. 
Ce je temu tako, potem ima republika posebno vlogo in dolžnost na področju 
cestnega gospodarstva, predvsem pri vzdrževanju cest. Te odgovornosti pa 
seveda ni mogoče preložiti na druge organe. Zaradi tega bi bilo prav, da ob 
razpravi o načelnih smernicah družbenega gospodarskega razvoja do leta 1970 
opredelimo tudi vlogo republike na področju cestnega gospodarstva. 

Kakšno pa je sedaj stanje na cestah? Stanje cestne mreže vse bolj zaostaja 
za razvojem cestnega prometa in se ceste zaradi prepočasnih vlaganj v obnovo 
in okrepitev cestišč naglo dezinvestirajo. Cestna mreža je razdeljena po 
področnih interesih na štiri kategorije v skupni dolžini 12 643 km, ker pa ceste 
osnovne mreže, to je ceste I., II. in del cest III. reda predstavljajo kompleksno 
celoto, bi interesa za posamezno cesto ne smeli opredeljevati po področjih, 
temveč po obremenitvi na posameznih cestah. Če bi ceste kategorizirali na 
osnovno in lokalno mrežo, bi lahko ta delitev bila bolj objektivna podlaga za 
razdeljevanje prispevkov neposrednih koristnikov cest. 

Izredno je zaskrbljujoče tudi stanje mostov, saj je od 628 mostov na cestah 
I. in II. reda 143 mostov z nosilnostjo pod 10 ton, čeprav je na teh cestah 
intenziven promet s težkimi prevoznimi sredstvi. Sredstev za redno' obnovo 
in rekonstrukcijo mostov pa prav tako ne moremo zagotoviti iz rednega financi- 
ranja. Z naglim porastom prometa nastaja vedno večji razkorak med obreme- 
nitvijo in stanjem cest. Porast obremenitev se je od leta 1961 povečal za 
100 °/o, izredno velik pa je tudi odstotek udeležbe težkih vozil v strukturi obre- 
menitve, kar še posebno vpliva na obrabo cestišč. V istem času so se sredstva, 
ki so se vlagala v vzdrževanje, obnovo asfalta in rekonstrukcijo cest povečala 
samo za 58 °/o, praktično pa je njihova realna vrednost ostala na isti višini, 
če upoštevamo porast cen materiala in dela. 

Nezadostna letna sredstva za vzdrževanje in obnovo cest bodo kmalu 
povzročila visoke stroške za sanacije, ki pa ne bodo bistveno izboljšale položaja 
cestišča. V ta namen bi bilo treba zato formirati taka sredstva, ki bi ustrezala 
potrebam obnove. 

Sedanji način financiranja obnove in gradnje cest je imel v zadnjih letih 
selo različne vire. Sredstva so dotekala od raznih prispevkov iz proračunskih 
dotacij in bank, ter lani iz sredstev za nadomestilo škod zaradi poplav. Struktura 
dohodkov kaže na nestanovitnost virov, saj je udeležba proračunov vedno 
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manjša, izpadla so sredstva republiškega investicijskega sklada, ki jih bančna 
sredstva niso mogla nadomestiti, v stalnem porastu pa so prispevki neposrednih 
koristnikov cest. 

Tudi dogovorjene proračunske pris " vke občin za vzdrževanje cest III. reda 
v mnogih primerih občine niso pravočasno in v zadostni višini odvajale cestnim 
podjetjem, kar je vplivalo na vzdrževanje teh cest. Neustaljenost financiranja 
cest onemogoča programiranje obnove in modernizacije, k čemur pa prispeva 
svoj delež tudi odpovedovanje kreditov in zniževanje proračunskih sredstev 
med letom. 

Stopnja razvitosti cestnega prometa in gospodarstva že omogoča, da lahko 
zagotovimo take prispevke neposrednik koristnikov cest, ki bi omogočili obnovo 
cestišča skladno s porastom prometa, čeprav bi morale biti naložbe v rekon- 
strukcije in okrepitev cestišča deloma tudi kreditirane s kratkoročnimi krediti, 
za razliko od dolgoročnih, ki bi jih uporabljali za gradnjo novih cest in odsekov. 

Za obremenjevanje uporabnikov cest sta mogoči dve osnovi. Prispevek za 
ceste, katerega sicer ni mogoče uskladiti v celoti z uporabo ceste in potrošnjo go- 
riva. Ugotovimo pa lahko, da so fiskalne dajatve v sedanjih cenah goriva za 
cestna motorna vozila prevelike in da znatno presegajo prispevek za ceste in cene 
goriva. Pri ceni super bencina 132 starih dinarjev za liter je proizvodna cena, 
marža in prevoz 56 dinarjev, prispevek za ceste 20 dinarjev, prometni davek, 
ki je v celoti dohodek zveze, pa znaša kar 56 dinarjev. 

Tudi delitev prispevka za ceste na dohodke proračunov in dohodke cestnih 
podjetij ni v skladu z obremenitvijo in dolžino cest na področju posameznega 
podjetja, zato bi morali omrežje kategoriziranih cest pri delitvi sredstev ob- 
ravnavati kot celoto in to delitev podrediti dolgoročni politiki skladno s po- 
trebami obnove cest. # 

Pogoj za korekturo vseh delitev pa je v spremembi zveznih predpisov. 
Zavzeti se moramo za to, da bi delitev prispevkov koristnikov cest bila pod 
kompetenco republike, saj imajo ceste in cestni promet izrazito republiški 
značaj. V tem primeru pa bi republika lahko v skladu s svojo politiko odločala 
o višini in delitvi prispevka za motoma vozila, prav tako pa bi morali povečati 
prispevek za ceste od goriva na račun prometnega davka in povečane cene 
goriva. Ti povečani direktni dohodki za vzdrževanje in obnovo cest bi zadoščali 
kot osnova za najemanje kratkoročnih kreditov, ki bi zagotovili sistematično 
delo na cestnem omrežju. 

V Sloveniji obstoja 7 cestnih podjetij, ki so bila ustanovljena po načelu 
okrajnega teritorija, ne da bi bili upoštevani ekonomski ali organizacijski 
vidiki. Podjetja imajo zato neprirodne meje ter so različnih velikosti in imajo 
različne dohodke za ceste ter s tem tudi različne možnosti razvoja. Podjetja 
imajo v lasti tudi ceste I., II. in III. reda, ki predstavljajo njihova osnovna 
sredstva. Menim, da je nevzdržno še naprej vztrajati pri načelu temeljnega za- 
kona o cestah, da ta podjetja gospodarijo s cestami, ker so ceste potrebne za 
dejavnost uporabnikov cest, ne pa cestnim podjetjem. Zato bi morala s cestami N 

gospodariti družba, cestna podjetja pa le izvrševati delo na cestah, toda samo 
na osnovi pogodbenih odnosov z določenimi družbenimi organi. 

Cestna podjetja imajo po sedanjem statusu monopolističen položaj, saj 
lahko edino ona delajo na javnih cestah in sama vrednotijo svoje delo. Ker ne 
poslujejo po principih tržišča, je nemogoče najti ekonomsko stimulacijo, da bi 
cestna podjetja čimveč in čimbolj smotrno vlagala v ceste. Za spremembo pred- 
pisov o cestnih podjetjih je tudi pogoj sprememba zveznega zakona, po kateri 
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bi skrb za urejanje teh problemov pripadla republiki. Spremembo in enotno 
rešitev zahteva tudi razvoj tehnologije vzdrževanja cest, ki gre v smeri obnove 
in krepitve cestišč. Vedno večja mehanizacija, ki je posledica takega razvoja, 
pa je možna samo v večjih podjetjih ali pa v sodelovanju pri izkoriščanju 
kapacitet. Iskanje najprimernejše tehnologije ali oblike integracije je sicer 
dolžnost in pravica podjetij, vendar jih k najbolj racionalnim rešitvam lahko 
usmeri le zahteva po čim ugodnejši ceni njihovih uslug. 

Eventualna rešitev vseh navedenih problemov pa še vedno pušča odprto 
vprašanje financiranja in selekcije novih objektov v cestni mreži. Teze za plan 
do leta 1970 sicer predvidevajo minimalni program novogradenj, med katerimi 
pa ni omenjena gradnja zasavske ceste. Cesta, v katero je bilo vloženo že 3 
milijarde dinarjev, je po mojem mnenju vredna vsaj besede v planu bodočega 
razvoja cestnega omrežja. Na tem mestu bi ponovil stališče odbora za proizvod- 
njo in promet Republiškega zbora, ki ga je odbor zavzel v programu novo- 
gradenj ob razpravi o družbenoekonomskih osnovah razvoja Slovenije do leta 
1970. Odbor je bil mnenja, da bi v primeru zagotovljenih sredstev za financi- 
ranje novogradenj morali dati prednoist izgradnji mostov na cestah I. in II. reda, 
dograditvi zasavske ceste na odseku Šentj akob-Hrastnik ter rekonstrukcij cest- 
nega križa na odseku Naklo-Ljubljana, Planina-Postojna in Hoče-Konjice, ki pa 
bi bil tudi že del ceste Maribor-Gorica, ki bi jo začeli eventualno graditi, če bi 
nam uspelo dobiti ugoden mednarodni kredit. Mnenja sem, da tak program 
novogradenj do leta 1970 sicer ne bi rešil Slovenije iz zaostalosti cestnega 
omrežja, 'bi pa bil vsaj začetna faza za boljše osnove cestnega gospodarstva. 
Nerealno je pričakovati, da bo mogoče najti tako avtomatiko in višino pri- 
spevkov koristnikov cest, ki bi zagotavljala zadostna sredstva tudi za nove 
gradnje na področju cest. Zato bosta gospodarstvo kot celota in družbena skup- 
nost še vedno nosila osnovno breme pri financiranju razširjene reprodukcije 
cestnega omrežja. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima inž. Matevž Barle. 

Inž. Matevž Barle: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za urba- 
nizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je na sestankih in sejah 
razpravljal o razvoju stanovanjskega gospodarstva, urbanizma in komunalnega 
gospodarstva do leta 1970 in o posameznih problemih s tega področja, ki so 
predmet njegovega dela. 

V načelu se odbor strinja s smernicami, o katerih danes razpravljamo, 
vendar želim poudariti nekatere zaključke, ki jih je odbor sprejel glede razvoja 
in nalog na področju urbanizma, stanovanjske graditve in komunalnega gospo- 
darstva in ki bi po mnenju odbora morah dobiti v končnem predlogu akta o 
osnovnih načelih in smernicah močnejši poudarek. 

Predlagani dokument Skupščine ugotavlja, da mora. dolgoročni plan razvoja 
biti zasnovan na jasnih ciljih in koncepcijah, ki jih ima posamezno področje 
v sklopu celotnega družbenoekonomskega razvoja, pri čemer je treba posebej 
upoštevati načela regionalnega in prostorninskega planiranja. 

Mislim, da ni potrebno posebej poudarjati pomena regionalnega in prostor- 
skega planiranja glede na omejene prostorske možnosti^ ki jih imamo. Razpo- 
ložljivi ozemeljski prostor že sedaj potrebujemo, še bolj pa bo to očitno v pri- 
hodnosti, ko se bodo v vsesplošnem razvoju močneje križali različni interesi 
glede izrabe prostora. 
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Tu ne gre za vnaprejšnje uniformiranje pokrajine, temveč za nekaj važ- 
nejšega. Gre za racionalno izrabo našega prostorskega ambienta. 

V trenutku, ko govorimo o srednjeročnem planu družbenoekonomskega 
razvoja >SR Slovenije v najširšem pomenu besede, je prav, da se zavedamo tudi 
posledic, ki bi jih utegnilo imeti zanemarjanje tega področja. Vsakršno pre- 
puščanje stihijnemu razvoju bo imelo prej ali slej občutne posledice. Ugotovimo 
pa lahko, da za regionalno planiranje še vedno ni dovolj razumevanja pri re- 
publiških in občinskih organih. Prav iz tega razloga je dosedanje dvoletno 
delo še vedno v fazi publicistične dejavnosti, konkretnega programiranja pa še 
ni. Regionalno planiranje mora zato dobiti konkretne oblike; načela regional- 
nega planiranja naj uveljavi predpis. 

Uzakonjena načela morajo biti prisotna ori vseh odločitvah in delu oprav- 
nih in skupščinskih organov. Ta zahteva se postavlja kot nujna zlasti ob spre- 
jemanju in odločanju o srednjeročnem planu razvoja naše republike. 

Tesno povezana z regionalnim planiranjem je urbanizacija naših naselij. 
Izdelava urbanistične dokumentacije je v zadnjih dveh letih dobro napredovala, 
in danes že skoraj ne predstavlja ovire za urbanizirano graditev v urbanih 
naseljih. Pomanjkljivost urbanističnih rešitev pa je v tem, da pri izdelavi 
urbanistične dokumentacije še vedno prevladujejo administrativni vplivi, dočim 
se ekonomske zakonitosti in možnosti zanemarjajo. 2e v bližnji ^rihodnjosti bi 
morali prioraviti predpise, ki bi uzakonili osnovne varstvene ukrepe glede 
posegov v razpoložljivi prostor. Priprava predloga zakona o varstvu narave je 
nujnost, če se želimo izogniti brezplodnim razpravam o najrazličnejših investi- 
cijskih odločitvah v bližnji in dalnji prihodnosti. Pomanjkanje tega zakona se je 
opazilo zlasti v razpravah našega odbora o hidroelektrarni Trnovo. 

Z republiškim in z občinskimi predpisi je trdba preprečiti gradnjo izven 
gradbenih okolišev. Pri tem bi moralo veljati pravilo, 'da se razglasijo tista 
zemljišča, ki so primerna za razvoj kmetijstva, za prometne zveze, za in- 
dustrijo, za energetiko, za turizem itd. za nezazidljiva, in da se razvijejo tista 
urbana naselja, ki jim prostorski gospodarski načrt daje pogoje za nadaljnji 
razvoj. Iz teh razlogov bi torej bilo potrebno ponovno pregledati sedanje grad- 
bene okoliše in jih prilagoditi potrebam nadaljnjega razvoja, po potrebi pa tudi 
razširiti njihov obseg in število povsod tam, kjer je pritisk občanov po gradnji 
velik in ne obstoje drugi važnejši razlogi, ki bi taki spremembi v kakršnem- 
koli pogledu nasprotovali. 

V naslednjem štiriletnem obdobju, za katerega danes sprejemamo osnovne 
smeri razvoja, bi bilo potrebno pogledati predpise, ki urejajo družbeno* in 
zasebno stanovanjsko izgradnjo, jih popraviti v smislu današnjih potreb in 
poenostaviti, s čimer bi odstranili enega izmed vzrokov čedalje večje ekspan- 
zije črnih gradenj. To se mi zdi še toliko bolj pomembno, ker sta prav politika 
v zvezi s stanovanjsko izgradnjo in zakonodaja na tem področju tisti občutljivi 
točki, ki lahko močno vplivata na razpoloženje občanov. 

Želim poudariti, da mora biti zakonodaja, predvsem tista, s katero se 
dnevno srečuje občan, kar je prav gotovo komunalna in stanovanjska, od iz- 
daje lokacij do gradbenih dovoljenj, odmerjanja raznih davkov, prispevkov, 
stanarin itd., takšna, da je razumljiva povprečno razgledanemu občanu in ki 
mora izključevati možnost birokratskega reševanja zadev, ki jih obravnava. To 
naj velja tako za občinske predpise in odloke, kot za vso ostalo zakonodajo, 
ki slednjo uokvirja. 
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Nobenega dvoma ni, da so upravni organi dolžni izvajati in nadzorovati 
izvajanje vseh predpisov. In da sem še konkretnejši, kadar gre za kršenje 
predpisov in za množičen pojav črnih gradenj, je treba seči tudi po ustreznih 
ukrepih in črne gradnje brezpogojno odstraniti. Zato je treba zakonske predpise 
s tega področja nujno izpopolniti in pripraviti zakon o uporabi in ureditvi 
mestnega zemljišča. 

Spremembe v stanovanjem gospodarstvu, ki se kažejo kot posledica 
resolucije Zvezne skupščine o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva, 
so dolgoročne. Stanovanjskega gospodarstva ne smemo obravnavati z vidika 
določenega števila novih stanovanj, temveč kot kompleks gospodarjenja, to je 
ohranitve stanovanjskega fonda in njegove razširjene reprodukcije. 

Perspektivni razvoj stanovanjskega gospodarstva do leta 1970 bo moral 
nakazati, v kakšnem obsegu in na kakšen način se bodo načela resolucije ures- 
ničila. Pri uveljavljanju novega sistema bi morale priti do izraza zlasti naloge 
in odgovornost, ki jo imajo posamezni činitelji v stanovanjskem gospodarstvu. 
Brez načrtnega in tesnega sodelovanja vseh prizadetih na tem področju ne bo 
mogoče doseči dobrih rezultatov, prav gotovo pa ne takšnih, ki jih predvideva 
osnutek srednjeročnega razvoja SR Slovenije. Republika bi morala na stano- 
vanjsko gospodarstvo vplivati s svojo zakonodajo, s svojimi sredstvi uveljaviti 
stimulativno dolgoročno kreditno politiko, vplivati na intenzifikacijo v grad- 
beništvu in v industriji gradbenega materiala, z uveljavljanjem regionalnega 
planiranja usmerjati stanovanjsko graditev in z instruktažami in nasveti po- 
magati občini. Občine naj s svojimi sredstvi stimulirajo racionalno stanovanjsko 
graditev, predvsem z dobro pripravljenimi urbanističnimi rešitvami in s pro- 
gramiranjem stanovanjske graditve na svojem območju. Veliko odgovornost 
nosijo naše banke, tako glede združevanja in koncentracije sredstev za stano- 
vanjsko graditev, kot uveljavljanja takšne kreditne politike, ki podpira ra- 
cionalno graditev, stimulira varčevanje državljanov in pomaga tisti gradbeni 
operativi, ki je sposobna graditi na večjih organiziranih gradbiščih, ob uva- 
janju napredne in moderne tehnologije. Predvsem je važno, da republiški organi 
pomagajo občinam in stanovanjskim podjetjem prebroditi začetne težave, ki jih 
spremljajo po sprejetju stanovanjske reforme, ko smo celotno stanovanjsko 
gospodarstvo postavili na povsem novo osnovo, tako v pogledu vzdrževanja 
in reprodukcije, kot tudi v načinu oziroma sistemu upravljanja s stanovanjskim 
fondom. Tako pomoč nujno potrebujejo zaradi številnih nejasnosti in problemov, 
kot tudi ostrih kritik s strani občanov, ki želijo najrazličnejših pojasnil, ga- 
rancij, izražajo nezaupanje zaradi spreminjanja pogodb, se pritožujejo v naj- 
različnejših stvareh, od počasnega reševanja njihovih zadev do neustreznega 
varčevalnega sistema itd. 

To je le nekaj najbolj nujnih nalog, s katerimi se bo treba spoprijeti in 
mimo katerih ne bo mogoče iti. Danes ugotavljamo, da se banke bolj zanimajo 
za hitro obračanje sredstev in za rentabilnejše naložbe kot pa za dolgoročno 
kreditiranje stanovanjske graditve po nizki obrestni meri. Prav tako danes še ni 
ugodnih pogojev za kreditiranje gradnje stanovanj delavcev, zlasti če upošte- 
vamo, da mora vsakdo, ki je v delovnem razmerju, za gradnjo lastnega doma 
najeti dvoje posojil, in sicer pri delovni organizaciji za lastno udeležbo in pri 
banki. Sistem varčevanja kot se uvaja za večino državljanov ni stimulativen, 
zlasti če upoštevamo, da je večina vlagateljev takih, ki imajo nižje osebne 
dohodke. Delovne organizacije po večini nimajo izdelanih lastnih programov 
za gradnjo stanovanj, in v glavnem dajejo le kredite svojim delavcem za in- 
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dividualno gradnjo. Tak način reševanja stanovanjskih problemov je deloma 
povzročil velik porast nenačrtne individualne zazidave, pri izračunih sredstev 
za stanovanjsko graditev pa ustvarja nejasnosti, ker s sredstvi, ki se zbirajo 
pri delovnih organizacijah, računajo delovne organizacije in banke. 

Stanovanjska podjetja še niso zaživela. Slabo pripravljene organizacijske 
sheme podjetja, ki ne ustrezajo načelom racionalnega gospodarstva, ustvarjajo 
bojazen, >da se bodo sredstva zakupnin in stanarin po nepotrebnem uporabljala 
za neproduktivne administrativne izdatke. Nezaupanje do stanovanjskih podjetij 
bo možno odstraniti le, če se bodo ta uveljavila s svojim solidnim poslovanjem. 
To pa bo mogoče doseči, če bodo stanovanjska podjetja delala po sprejetem 
srednjeročnem programu tekočega investicijskega vzdrževanja in nadomestitve. 
Predvsem pa je treba organizacijo stanovanjskih podjetij prilagoditi njihovi 
osnovni dejavnosti, to je upravljanju, vzdrževanju in obnavljanju stanovanj- 
skega fonda v družbeni lastnini. Organizacija stanovanjskih podjetij mora 
temeljiti na konkretni strokovni analizi, ki mora biti objektivna in se ne sme 
ozirati na želje in zahteve posameznih činiteljev v občini. Rezultati take analize 
naj bodo izračuni predvsem stroškov upravljanja, o katerih naj razpravlja skup- 
ščina stanovalcev, o njih pa sklepa delavski svet podjetja, v katerem so zastop- 
niki ustanoviteljev, stanovalcev in delavcev podjetja. Tak način sodelovanja bo 
brez dvoma spodbudil stanovalce in ustanovitelje, da bodo sodelovali pri 
delu in upravljanju stanovanjskega podjetja in da bodo odstranjena nega- 
tivna mnenja, ki danes prevladujejo o stanovanjskih podjetjih in ki zavirajo 
iniciativo in delo hišnih svetov ter drugih organov družbenega upravljanja. 

Poudariti želim še nujnost ureditve statusa in financiranja funkcionalnih 
dejavnosti. Gospodarski položaj komunalnih delovnih organizacij je specifičen. 
Določeni pogledi govore v prid tezi, da je komunalno gospodarstvo v pretežni 
meri javna služba, nekateri pa ga definirajo kot podjetniško dejavnost. Po 
mnenju našega odbora je pravilno tisto stališče, ki zagovarja vmesno stopnjo 
med obema skrajnostima. Odbor je osvojil tezo, da je treba razvijati tiste 
komunalne dejavnosti, iz katerih naj se postopoma izločijo stranske dejavnosti. 
S tem v zvezi pa je treba vzporedno uveljaviti sistem stroškovnih cen in dolgo- 
ročno kreditiranje komunalnega gospodarstva. Vse bolj se kaže, da dosedanja 
nomenklatura komunalnih dejavnosti ne ustreza več, in bi jo bilo treba 
spremeniti. 

Glede financiranja komunalnih naprav in objektov bi morali utrditi tak 
sistem, s katerim se bodo investitorji razbremenili sedanjih oblik »komunal- 
nega prispevka«, in s katerim se bodo zagotovila sredstva za uporabo mestnega 
zemljišča. Pri tem pa se uporablja dilema, ali naj se ta vprašanja rešujejo 
z obremenitvijo državljanov z novimi davki, ali s spremenjenimi tarifami za 
komunalne usluge, ali pa naj se del stroškov financira kot splošna potrošnja 
iz proračuna. 

V svoji razpravi sem želel na kratko podčrtati nekatera stališča odbora 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve in s svojim pri- 
spevkom opozoriti sestavi j alce perspektivnega plana na nekatere probleme, ki 
jih bodo morali upoštevati pri izdelavi srednjeročnega plana razvoja naše re- 
publike. Mnenja sem, da brez upoštevanja nakazanih problemov in njihovega 
poprejšnjega razčiščenja ni mogoče izdelati dobrega in konkretnega programa 
razvoja stanovanjskega gospodarstva, komunalnega gospodarstva in urbanizma 
do leta 1970. 
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Predsedujoči Tine Remšk-ar: Besedo ima tovariš Jože Stanonik. 

Jože Stanonik: Moj predgovornik je skoraj v celoti izčrpal mojo 
diskusijo, zato se bom omejil le na tisti del, kjer v imenu 13 poslancev 
Gospodarskega zbora postavljamo zahtevo, da Gospodarski zbor Skupščine 
SR Slovenije na eni izmed prihodnjih sej, po možnosti pa že na prihodnji, 
obravnava probleme urbanizma in stanovanjske politike s posebnim poudarkom 
na nekaterih vprašanjih in sicer kako naša zakonodaja obravnava urbanizem 
v odnosu posameznika, do družbenih interesov in interesov družbe do posa- 
meznika in kako tolerira medsebojno' materialno in moralno odgovornost? 

Nadalje kako se bodo rešila skupna vprašanja vseh komunikacijskih zvez 
v Sloveniji, da bodo rešitve veljale za daljše obdobje in omogočile nadaljnjo 
izdelavo urbanističnih programov občin. 

Važno-je rešiti tudi vprašanje, kako naj se omogoči sistematičen odkup 
zemljiških površin za družbeno in zasebno gradnjo v organiziranih naseljih, 
obenem pa ugotovi načine in možnosti združevanja sredstev za stanovanjsko 
izgradnjo tako, da bo mogoče podpreti gradnjo ob maksimalnem angažiranju 
bančnih sredstev gospodarskih organizacij ter sprosti iniciativa občanov in 
omogoči gradnja v več variantah, ki bodo ustrezale občanom z nižjimi in višjimi 
osebnimi dohodki in zadovoljevale njihove potrebe. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima tovariš Maks Mauer. 

Maks Mauer: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji kratki razpravi 
bom izhajal iz tistega dela osnutka družbenega ekonomskega razvoja SR Slove- 
nije do leta 1970, ki obravnava vključevanje v mednarodno delitev dela na 
področju turizma, kjer imamo še velike neizkoriščene možnosti in upoštevajoč 
naš geografski položaj, vse pogoje, da postaneta gostinstvo in turizem res 
narodna panoga Slovenije. 

Ugotovitev, da bi moral zlasti turizem postati ena glavnih izvoznih panog, 
ki naj bi zagotovil letno povečanje deviznih dohodkov za 26zasluži vso 
pozornost. 

Tudi planirani povečani dohodek od turizma od dosedanjih 20 milijonov 
dolarjev na preko 70 milijonov dolarjev, predstavlja važen element za na- 
daljnji razvoj. Vendar pa terja hkrati smelejše ustvarjanje pogojev za realizacijo 
teh nalog. Osnovni pogoj za realizacijo tako procentualnega kot nominalnega 
zneska dohodkov iz deviznega priliva terja nadaljnjo povečano ureditev nasta- 
nitvenih in drugih turističnih kapacitet. 

Težnja, da se odločanje o razširjeni reprodukciji prenese na delovno orga- 
nizacijO', je povsem utemeljena, toda prav na področju turizma, kjer so objek- 
tivne možnosti za povečanje deviznega priliva največje, so žal materialni po- 
goji še zelo šibki in bo potrebno več usklajenih naporov v vseh dejavnostih, 
ki sodelujejo v turizmu. Po mojem mnenju 21 milijard starih dinarjev ali 2,9 '%> 
vseh republiških sredstev, s katerimi bodo razpolagale gospodarske organizacije 
na področju turizma in gostinstva v naslednjih letih, ni zadostno jamstvo za 
realizacijo predvidenega deviznega dohodka, saj bi pomenilo ob intenzivnem 
izkoriščanju obstoječih kapacitet brez novih investicij le stagnacijo turističnega 
prometa. 

Tudi sredstva poslovnih bank, spričo angažiranosti v drugih panogah, pred- 
vsem v energetiki in prometu, bodo za turizem dokaj pičla. Poleg ekonomske 
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intervencije, s katero bi vplivali na kreditno politiko bank na področju turizma, 
je potrebno zagotoviti tej panogi gospodarstva vire kreditiranja tudi iz ino- 
zemstva. 

Ugoden razvoj turizma v tem letu, ko je celotni dohodek turizma v piranski 
občini porastel v prvem trimesečju 1966 nasproti prvemu trimesečju 1965. leta 
za 88 °/o, nam samo narekuje, da še naprej intenzivno' iščemo vse možnosti za 
nadaljnjo rast, ko moramo hkrati skrbeti za organski in skladen razvoj 
komunalnih ureditev in spremljajočih dejavnosti. Temu področju je bilo doslej 
posvečeno premalo skrbi, kar je privedlo do nevzdržnega stanja. 

Mislim, da bi bilo nerealno pričakovati, da bodo turistične gospodarske 
organizacije, zlasti v piranski in izolski občini, odpirale nove kapacitete. Ob 
75'% povečanju dohodkov na področju turizma v piranski občini, po zaključnih 
računih za leto 1965, so gospodarske organizacije ustvarile 212 milijonov starih 
dinarjev skladov. Obveznosti gospodarskih organizacij iz anuitet za osnovna 
sredstva, ob 50 '%> moratoriju kratkoročnih investicijskih sredstev, znašajo v 
letu 1966 191 milijonov starih dinarjev, ko pa v letu 1967 moratorij preneha, 
bodo znašale obveznosti iz anuitet 276 milijonov starih dinarjev. Zato pred- 
lagam, da se vprašanje podaljšanja moratorija za kratkoročne investicijske 
kredite za turizem tudi za prihodnje leto in naprej pravočasno prouči in uredi 
s programom razvoja, sicer se bodo gostinsko turistične delovne organizacije 
znašle v nemogočem položaju, ki bo v nekaterih primerih prej oviral kot pa 
pospeševal realizacijo planskih nalog. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima tovariš Milan Vižintin. 

Milan Vižintin: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za trgovino, 
gostinstvo in turizem je v razpravi o predloženih družbenoekonomskih osnovah 
razvoja naše republike do leta 1970 ocenil, da so izhodišča, ki jih predloženo 
gradivo daje za bodoči razvoj trgovine, nezadovoljiva. Gradivo zelo skromno 
obravnava vlogo> trgovine, čeprav ta dejavnost že danes predstavlja in bo pred- 
vidoma še nekaj let predstavljala ozko grlo za hitrejšo stabilizacijo tržišča. 

Ko je naš odbor razpravljal o obsegu in strukturi trgovskega prometa v 
naslednjem obdobju, ki ga gradivo ne obdeluje, čeprav predstavlja enega izmed 
osnovnih pokazateljev razvoja trgovine v prihodnje, je menil, da glede na 
porast osebnih dohodkov in povečano prodajo blaga inozemcem, zlasti na ob- 
mejnih področjih, lahko predvidevamo, da se bo blagovni promet v trgovini 
do leta 1970 povečal za 46 %, oziroma za 8% letno. V trgovini na drobno bi 
promet porasel za 50 %>, v trgovini na debelo pa za 43 %. 

Po oceni gradiva naj bi znašala razpoložljiva lastna sredstva trgovskih 
organizacij do leta 1970 skupaj 156 milijard starih dinarjev. V odboru smo ugo- 
tovili, da taka predvidevanja niso realna in da moramo pričakovati, da sredstva 
trgovine v naslednjih letih ne bodo bistveno naraščala, tako da lahko računamo, 
da bo trgovina do leta 1970 zbrala za investicije za modernizacijo in za raz- 
širitev mreže prodajaln, gradnjo skladišč, hladilnic in drugih manipulativnih 
prostorov največ okoli 86 milijard starih dinarjev lastnih sredstev. Vsa ostala 
sredstva pa bo trgovina nujno morala nameniti za reševanje perečega vprašanja 
zagotovitve zadostnih obratnih sredstev. Nerealna ocenitev sredstev trgovine 
pa po našem mnenju zavaja v precenjevanje možnosti razvoja drugih panog, 
kot so industrija, turizem in kmetijstvo, katerih razvoj naj bi trgovina pospe- 
ševala. 
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V takem obravnavanju trgovine marsikje zasledimo še staro gledanje na 
njeno vlogo, ki je do sedaj v procesu gospodarjenja bila več ali manj zapostav- 
ljena. Trgovino smo vrednotili kot manj pomembno gospodarsko dejavnost, 
pa čeprav se v sferi blagovnega prometa prav tako ustvarja dohodek. Zato smo 
jo do sedaj postavljali v položaj javne službe — distributerja dobrin. 

Gospodarska reforma pa terja, da tudi trgovina dobi novo vlogo. Trgovina 
mora postati osnovni posredovalec blaga med proizvodnjo in potrošnjo. Ta 
njena funkcija je posebnega pomena za hitrejši obtok kapitala, za količinsko 
in strukturno usklajevanje blagovnih in denarnih skladov ter za boljšo izbiro 
blaga na trgu. V blagovni proizvodnji se prav v trgovini ustvarjajo blagovne 
zaloge gospodarstva, zato mora trgovina imeti tudi sredstva, da si zaloge 
ustvari in z njimi zalaga potrošnjo in tudi proizvodnjo. Če hoče trgovina 
opravljati tako vlogo, potem mora sodelovati tudi pri formiranju ekonomske 
cene blaga. 

To seveda ni mogoče v pogojih administrativno določenih cen in marž, 
ki so prav tako prispevale k zaostajanju trgovine za splošnim gospodarskim 
razvojem. Nizke in zamrznjene marže usmerjajo trgovino, da nabavlja pred- 
vsem dobro idoče blago, kar vodi k njenemu desortiranju in k temu, da 
posameznih vrst blaga na tržišču ni, to pa seveda vpliva na porast cen. 

Zaradi vsega tega je delež trgovine v družbenem proizvodu in v narodnem 
dohodku relativno majhen, trgovina posluje večinoma brez lastnih obratnih 
sredstev, nerazvita in premajhna je mreža trgovin, trgovina je neprimerno 
opremljena za sodobno poslovanje, slaba je založenost in sortiranost blaga v 
trgovini itd. 

Za nadaljnji razvoj trgovine v obdobju do leta 1970 je zato potrebno* pre- 
lomiti s starim obravnavanjem njenega položaja v gospodarstvu, prav tako je 
treba odločno začeti s postopnim odpravljanjem administrativno določenih cen 
in marž, kar vse skupaj utesnjuje poslovanje trgovine in ji preprečuje, da bi 
v novih pogojih lahko v, celoti odigrala svojo vlogo v blagovnem prometu. Po- 
časno reševanje nekaterih upravičenih zahtev za izravnavanje nesorazmerij 
v cenah končnih izdelkov in surovin že vpliva na to, da posameznega blaga 
na trgu ni. Primer takega počasnega reševanja je dosedanje pomanjkanje pe- 
rutnine, ker so republiški izvršni in upravni organi z zamudo reševali to 
zahtevo, medtem pa je prišlo do preusmeritve proizvodnje in prodaje 
blaga v druge republike, kjer so bile cene realneje določene. 

Pomembnejša vloga trgovine v gospodarstvu pa zahteva tudi spremembo 
v organizaciji trgovskih podjetij. Sedanja trgovska mreža je pretežno sestav- 
ljena iz majhnih, v ozke občinske ali celo ožje lokalne okvire zaprtih podjetij. 
Sodobni principi trgovskega poslovanja pa narekujejo, da se razvijajo velike, 
močne trgovske organizacije, z velikim številom poslovalnic, ki bodo sposobne 
poslovati izven občinskih pa tudi republiških meja. S takšnimi sodobnimi orga- 
nizacijskimi koncepti seveda ni združljivo gledanje, da mora prav vsaka občina 
imeti svoje trgovsko podjetje. Čeprav so nekatere občinske skupščine že uvidele 
nesmiselnost ozke lokalne trgovine, pa se druge še obotavljajo pri ustvarjanju 
možnosti za premagovanje občinskih lokalizmov pri razvoju trgovskih zmog- 
ljivosti. Odpiranje občinskih meja je zato ena od poglavitnih nalog našega 
prihodnjega razvoja na področju trgovine, ki ne sme biti kampanjskega značaja, 
temveč stalna akcija za boljšo kvaliteto, večji izbor in nižje cene v korist po- 
trošnika. Dejavnost velikih trgovskih podjetij pa naj bi dopolnjevale majhne, 
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samostojne trgovine v raznih oblikah, od družbenih do zasebnih, slednje pred- 
vsem za blago vsakdanje potrošnje, sadja, zelenjave in podobno. 

Dosedanje zaostajanje trgovskih zmogljivosti, zlasti v trgovini na drobno, 
nujno terja, da se v naslednjem obdobju razširi trgovsko omrežje in prodajni 
prostor. Pri tem računamo, da bodo trgovske organizacije do leta 1970 sedanje 
prodajne površine v trgovini na drobno povečale za približno enkrat, čeprav je 
treba že sedaj poudariti, da tudi s temi vlaganji ne bomo dosegli raven, ki so 
jo že leta 1963 dosegle razvitejše zahodne dežele, od socialističnih dežel pa 
Češkoslovaška. 

Ugodne možnosti, ki so nastale z reformo glede prodaje blaga v trgovini 
inozemskim turistom, nujno terjajo, da razširimo in prilagodimo novim pogojem 
tudi trgovske zmogljivosti. Zlasti v obmejnih krajih in turističnih centrih je 
trgovska mreža premajhna, zato bi jo bilo treba povečati ter zagotoviti boljšo 
založenost z blagom, ki ga kupujejo inozemci. Glede na izredno močno po- 
večanje trgovskega prometa na teh področjih je potrebno hitro povečati malo- 
prodajne površine v teh krajih, tako za potrebe domačega prebivalstva, kakor 
tudi za inozemske kupce. Hkrati pa moramo z ustreznimi rešitvami in deviz- 
nim režimom, ki bi moral pustiti devize tistemu, ki jih ustvarja, spodbuditi 
interes proizvodnih organizacij za prodajo blaga turistom za devize. To bi 
spodbudilo proizvodne organizacije, ki so zainteresirane za te devize, da bi 
vlagale tudi svoja sredstva v izgradnjo trgovskih zmogljivosti, kar je posebno 
aktualno v obmejnih področjih. 

Nadaljnje vprašanje, ki ga bo- potrebno reševati, je vprašanje obratnih sred- 
stev. Trgovina ima le 28 */o obratnih sredstev dolgoročnega značaja, ostalo pa so 
kratkoročni krediti. Ce upoštevamo, da 80 %> vseh poslovnih sredstev trgovine 
predstavljajo obratna sredstva, potem je očividno, da bo morala trgovina vlo- 
žiti znaten del dohodka v obratna sredstva, oziroma v povečanje zalog, kar ji 
moramo omogočiti tudi s primerno kreditno politiko. Le tako bo lahko trgovina 
opravljala svoje osnovne funkcije, o katerih ;sem že prej govoril. 

V svoji razpravi se ne nameravam poisebej zadrževati pri problematiki 
zunanje trgovine, vendar sodim, da je v sklopu notranjetrgovinske problema- 
tike nujno povedati nekaj besed o načinu uvoza blaga za široko potrošnjo. Se- 
danji režim uvoza tega blaga ne ustreza predvsem zato, ker ne zagotavlja 
domačemu potrošniku dopolnitev ponudbe blaga glede cene, izbire in kvalitete.. 
Zato bi morali ta uvoz prepustiti tistim podjetjem, ki neposredno intervenirajo 
z njim na trgu, kar bi jim omogočilo boljšo zadovoljitev potreb in želja 
potrošnikov. 

Končno naj omenim tudi pomen, ki ga ima razvoj terciarnih dejavnosti za 
zaposlovanje delovne sile. Tu gre tako za samo trgovino kot tudi za servise in 
druge obrtne dejavnosti, ki naj zagotovijo vzdrževanje vseh tistih proizvodov, 
ki jih je trgovina v zadnjih letih posredovala potrošniku. Ugotoviti pa moramo, 
da razen v avtomobilski stroki v zadnjih letih skoraj niso bili odprti novi 
servisi, tako da le-ti ne zmorejo celo popravil v garancijski dobi, po tej dobi 
pa je potrošnik prepuščen samemu sebi. Pa tudi v tistih -strokah, kjer servisi 
obstojajo, so večkrat zgolj formalnost, ker niso opremljeni z ustreznim orodjem 
in nadomestnimi deli. Temu se pridružujejo tudi nepopolni predpisi. Čeprav tudi 
s predpisi ni mogoče zagotoviti oskrbo z rezervnimi deli, ker je to odvisno 
predvsem od poslovnega interesa in solidnega poslovanja, bi bilo potrebno z 
zakonom obvezati proizvajalca, da določeno dobo po opustitvi proizvodnje 
nekega izdelka zagotovi za ta izdelek rezervne dele. 

7 
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Zato bi morala v naslednjem obdobju trgovina, ki prodaja tehnične pro- 
izvode v sodelovanju s proizvajalci organizirati tovrstno servisno dejavnost, 
katere stanje je danes še posebej nezadovoljivo izven večjih mestnih središč, 
kot so Ljubljana, Maribor, Celje, prav tako pa bi morali okrepiti tudi inšpek- 
cijske službe na tem področju, saj sta tako proizvajalec kot prodajalec dolžna 
zagotoviti servisno vzdrževanje prodanih tehničnih proizvodov. 

Mnenja sem, da bomo morali v obdobju do leta 1970 naštete probleme re- 
šiti in odpraviti pomanjkljivosti ter tako ustvariti pogoje, da bo trgovina vsaj 
deloma odpravila zaostanek za splošnim gospodarskim razvojem in bolj za- 
dovoljivo opravljala svojo vlogo v gospodarskem procesu. 

Zato predlagam, da se pripombe odbora upoštevajo pri končni sestavi 
srednjeročnega plana Slovenije. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Kristina Lovrencič. 

Kristina Lovrenčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Uvodoma bi 
rada povedala, da se v svoji razpravi opiram na ugotovitve in stališča, ki jih je 
v razpravi o osnovah družbenoekonomskega razvoja do leta 1970 zavzel odbor 
Republiškega zbora za kulturo in prosveto. 

Diskusije o prosveti in kulturi so vsaj zadnja leta postale tako rekoč naša 
večna tema in če smo govorili o njunih težavah, smo največkrat povedali to, 
da zanjo ni dovolj denarja in razumevanja, da se bomo še kesali, ker jo tako 
zapostavljamo, da govorimo tu dva jezika, ki se med seboj ne razumeta, eko- 
nomskega in kulturnega. Občutek imam, da smo z; našim obravnavanjem teh 
problemov na tak način zašli v slepo ulico, da imamo tak položaj, da prosvetna 
in kulturna stran zavzemata obrambne pozicije in tožita, da ju družba ne 
razume, druga, če jo lahko tako imenujem, ekonomska stran pa se brani in 
opozarja, da se mora pač ravnati po tem, koliko sredstev imamo. 

Take diskusije in besedni dvoboj nas ne bodo privedli daleč. Položaj 
kulture in prosvete bomo prav tako kot položaj drugih družbenih služb morali 
obravnavati vključeno v ostale dejavnosti našega družbenega življenja. Imamo 
nekaj dobrih primerov, kako je skupni dogovor prinesel tudi na tem področju 
dosti koristi. Recimo, akcija za gradnjo šol, ki bi jo morali še nadaljevati. 

Predloženi sklep, ki ga danes obravnavamo, upravičeno opozarja, da je 
treba poskrbeti v družbenih službah za usklajenost njihovega razvoja s po- 
trebami in možnostmi družbenega gospodarstva. O tej usklajevalni potrebi 
danes ne razpravlj-amo prvič, ampak smo o tem tudi v republiški skupščini 
govorili že-večkrat. Toda ko berem ta predloženi sklep, se mi nehote zastavi 
vprašanje, če naj šele zdaj poskrbimo v družbenih službah za usklajenost nji- 
hovega razvoja s potrebami in možnostmi, kaj smo delali doslej. Družbene 
službe niso enoleten ali morebiti petleten problem, ki bi ga lahko kompanjsko 
reševali od primera do primera, od potrebe do potrebe, ko se pač pojavi. Tu 
je potrebna dolgoročna politika, ki ne upošteva le družbene potrebe in možnosti, 
marveč iz njih dejansko izhaja. 

Avtorji predloženega sklepa so menda imeli v mislih tako dolgoročno 
politiko na področju družbenih služb, ki bi ji morali tudi v bodočem perspek- 
tivnem planu dati vso potrebno pozornost. Dejanske družbene potrebe in mož- 
nosti so seveda tudi za prosveto in kulturo tisti absolutni okvir, v katerem se 
lahko razvijata. Toda v tem absolutnem okviru, v katerega je reforma spravila 
končno tudi vse ostale potrošnike družbenih sredstev, ostaja slej ko prej 
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odločitev družbe, v kakšnem obsegu bo svoja razpoložljiva sredstva delila za 
eno ali drugo dejavnost. 

Mislim, da dostikrat presplošno uporabimo tisto formulo o družbenih 
potrebah in zmogljivostih, ravno kadar obravnavamo prosveto in kulturo. Mo- 
goče bi bilo, da bi neka družba bogata po dobrinah, dala malo zato, ker pač 
meni, da takih dobrin potrebuje manj kot drugi in narobe, da se družba z bolj 
omejenimi sredstvi odpove nečemu drugemu ravno na račun prosvete in kul- 
ture. 

Gre torej za odločitev, ki temelji razen na družbenih zmogljivostih in 
potrebah tudi na dovolj daljnovidnem in proučenem vrednotenju prosvete in 
kulture kot ustvarjalcev sicer nematerialnih, a zato za materialni proces družbe 
zelo pomembnih dobrin. 

Ko so skupščinski odbori, ki se ukvarjajo s temi vprašanji, obravnavali 
poleg gradiva o družbenoekonomskih osnovah razvoja Slovenije do leta 1970 
tudi gradivo odbora našega zbora za kulturo in prosveto' in so primerjali stališča, 
ki sta jih naš in Prosvetno-kulturni zbor sprejela 22. maja leta 1964, torej pred 
dobrima dvema letoma, glede perspektivnega razvoja šolstva do leta 1970, s 
sedanjimi v osnutku razvoja do 1970 zapisanimi, so naleteli na določeno ne- 
skladje, o katerem bi rada povedala nekaj več. 

Za osvežitev spomina naj na kratko preberem takrat sprejeta stališča. 
Takrat smo se odločili za naslednje: 

Da je treba zagotoviti do leta 1970 potrebne pogoje, da bi učenci vpisane 
generacije praviloma lahko uspešno dovršili osnovno šolo, da je treba znižati 
izmenski pouk na najmanj eno in pol izmene, v večjih središčih omogočiti z 
ustrezno opremo šol, da bi večina otrok lahko> celodnevno1 bivala v šoli ter 
zagotoviti brezplačnost učbenikov in mahe. 

Na področju šolstva druge stopnje: da je treba zmogljivosti šol druge 
stopnje razširiti tako, da se bo moglo do leta 1970 vključiti v prvi razred 75®/o 
mladine iste generacije. Pri tem je treba predvsem povečati zmogljivosti stro- 
kovnih šol. 

Na področju visokega šolstva: mreže visokošolskih zavodov nam ni treba 
v predvidenem obdobju širiti, povečati pa je treba zmogljivosti obstoječih vi- 
sokih šol in jih opremiti s sredstvi, ki so potrebna za sodobnost in pouk, da 
bodo sposobne zagotoviti večje število diplomantov. 

V gradivu, ki smo ga prejeli za današnjo sejo in nosi naslov »Družbeno- 
ekonomske osnove razvoja SR Slovenije do 1970,« in sicer osnutek, pa piše, da 
bi v osnovnem šolstvu povečali odstotek učencev, ki uspešno zaključijo osmi 
razred od sedanjih 64 do najmanj 75'% vpisane generacije. Torej, tu je že 
majhna disonanca, da bi povečali zajetje mladine med 15. in 19. letom v šole 
druge stopnje od sedanjih 45 na najmanj 55'%. Prvotno smo rekli na 75°/o. 
Predvsem bi morali povečati učinkovitost šolanja v srednjih, strokovnih in vi- 
sokih šolah. Semkaj bi bilo dobro vključiti tudi višje šole kot zakonito stopnjo 
visokega šolstva, da bi se znižal osip, ki je znašal v šolstvu druge stopnje okoli 
20%, v visokem šolstvu pa celo 60'%. 

Stališča glede širjenja mreže visokega šolstva pa so identična. 
Rada bi še čisto na kratko seznanila tovarišice in tovariše poslance s tem,: 

kaj smo v dveh letih, ki so dejansko minila od prvotno sprejetih stališč, v Skup- 
ščini dejansko dosegli. Globalno ocenjeno lahko rečemo, da smo velik uspeh 
dosegli s splošno republiško akcijo za gradnjo osnovnih šol. V zadnjih dveh 
letih je bilo s tem zgrajenih skupno 92 000 m2 šolskega prostora. Občinske. 

7» 
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skupščine so zagotovile lastno udeležbo v višini 1 milijarde starih dinarjev, 
republika pa kreditna sredstva v višini 1,8 milijarde starih dinarjev. 

Odstotek učencev, ki uspešno končajo osnovno šolo, se je povečal na 64 ®/o. 
To se pravi, še precej nizek odstotek v primerjavi s tem, kar bi mi glede na 
stališča radi do leta 1970 'dosegli. V celodnevno bivanje je bilo v šolskem letu 
1963/64 vključenih 1851 učencev, v šolskem letu 1964/65 se je to število povečalo 
na 2866. Tu vidimo določen napredek, ki ima do neke mere svoj izvor v akciji 
za gradnjo novih šol, kajti s tem, da so se kapacitete šol ponekod povečale, so 
se ustvarili hkrati pogoji za celodnevno bivanje otrok v šoli. Zato pa je za- 
skrbljujoč nek drugi podatek, ki tudi sodi v naše stališče in sicer, da se je v 
letošnjem šolskem letu zmanjšal odstotek otrok, ki prejemajo v šoli malico 
ali kosilo. Leta 1964 je bilo takih učencev v osnovnih šolah 72 '%>, leta 1965 pa 
samo še 62'%. 

Glede brezplačnih učbenikov nismo prišli nikamor. Dvom glede tega je bil 
izražen že takrat, opozarjajo pa nas še, da so učbeniki tiskani po reformi za 
polovico dražji kot pa učbeniki, ki so bili tiskani pred reformo. 

Problemi so se v neki meri zaostrili še v srednjih šolah, kjer pričakujejo 
vedno večji naval. Kolikor se kapacitete ne bodo povečale, bodo- morali uvesti 
nove izmene. 

Do sedaj tudi ni bilo rešeno vprašanje učnega načrta in predmetnika. 
Menim, da bi morali odločno zahtevati, da to vprašanje v letošnjem letu do- 
končno rešimo, kar pomeni zelo veliko oviro za boljše pedagoško delo na naših 
šolah. 

Neskladje je tudi v tem, da smo pred dvema letoma nekaj smeleje zastavili 
bodočo pot našega šolstva v naslednjih petih letih kot pa predvidevamo sedaj. 
Ali smo bili pred dvema letoma preveč smeli in pod vplivom ekstenzivnih na- 
črtovanj šolske mreže in kadrov in smo sedaj postali bolj. realisti, ko je re- 
forma razčistila z nekaterimi napačnimi pojmovanji glede našega: bodočega 
razvoja. Če imajo naše sedanje ugotovitve in predlogi za osnovo jasno očrtano 
vsaj srednjeročno kadrovsko politiko, jih je treba seveda podpreti. Če pa so 
obremenjene s podobnimi slabostmi, ki smo jih že večkrat grajali, namreč, da 
jim manjka jasne dolgoročnejše perspektive in da so preveč pod občutkom 
trenutnega pomanjkanja sredstev, potem jih je spet treba vzeti z rezervo in se 
truditi tako dolgo, da pridemo končno do jasnih perspektiv. 

V predloženem sklepu, o katerem naj bi se danes menili, je dosti poudarka 
na prehodu iz ekstenzivnega na intenzivno gospodarjenje in s tem v zvezi na 
modernizaciji proizvodnih zmogljivosti in končno kar je neogibna in logična 
povezava na nastajanje takih gospodarskih organizacij, ki bodo razen po teh- 
nični in organizacijski opremljenosti tudi po kadrovski zasedbi sposobne slediti 
sodobnemu tehnološkemu razvoju in uvajati nove znanstvene dosežke. 

Naslednji logični korak je, da temu prilagodimo tudi tiste institucije, ki 
bodo ustvarjale kadre, ki bodo vnesli in uporabljali v našem gospodarstvu nova 
tehnološka znanja. Nekdo bo torej »naročnik« kadrov, nekdo pa bo »proizva- 
jalec« kadrov. Ta dva dejavnika se bosta morala dogovoriti, seveda ne na rok 6 
mesecev ali enega leta, temveč za precej daljšo dobo, kaj »naročnik« zahteva 
in kaj bo zmogel in nudil »proizvajalec«. Potem bodo odpadle marsikatere 
brezplodne razprave o zapostavljanju šolstva in očitki, da šolstvo ne daje takih 
kadrov, ki jih gospodarstvo potrebuje, na drugi strani pa, da družba zahteva 
od šolstva več kot je pripravljena dati materialnih sredstev itd. 
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Znova bi torej rada opozorila na neobhodno in zelo nujno potrebo po 
dolgoročni, skrbno in čimbolj precizno izoblikovani politiki glede kadrov. Ta nas 
bo lahko osvobodila bremena preteklih napak in pomanjkljivosti, ki smo jih 
naštevali kot vzrok, bodisi kampanjščino, nerazumevanje, ali pa tudi kratko- 
vidnost. Da družba doslej ni dajala velikih sredstev za šolstvo, ne drži. Lani 
smo v Sloveniji porabili za vse šolstvo 53 milijard starih dinarjev, ali 10 mi- 
lijard več kot leto poprej. Toda kakšen rezultat smo dosegli? Nikakor ne takega, 
ki bi moral biti v sorazmerju z zvečanimi sredstvi. Obstojajo nekatere ugoto- 
vitve, da se je položaj šolstva po reformi še poslabšal. Uredili smo sicer osebne 
dohodke prosvetnega kadra vsaj v večini tako, da je šolstvo trenutno po višini 
povprečnih osebnih dohodkov nad povprečjem osebnih dohodkov v neki gospo- 
darski organizaciji. Da ne bo nesporazumov, govorim absolutno o povprečjih. 
So pa še posamezni primeri, kjer to ne drži. Zato pa so se znižala sredstva za 
materialne izdatke ponekod do take mere, da je nakup najmanjše malenkosti 
za šolske potrebe postal problem. Reforma je zaostrila tudi kriterije glede od- 
piranja novih delovnih mest in seveda do kraja razgalila vsa kratkovidna poj- 
movanja o potrebi po kadrih. To se kaže pri varčevanju na račun štipendij in to 
varčevanje gre celo tako daleč, da nekatere delovne organizacije trenutno ne 
sprejemajo dijakov srednjih strokovnih šol niti na počitniško prakso, ki je za te 
dijake obvezen pogoj za prestop v višji razred. 

Če k temu dodamo še problem zaposlovanja mladih ljudi, ki prihajajo 
iz šole z ustrezno izobrazbo — o tem sem podrobneje govorila že v neki prejšnji 
razpravi — nadalje, vse pogostejša razglabljanja o tem, da so nekatere šole 
predimenzionirane, da nekaterih vrst kadrov v bodoče ne bomo potrebovali 
toliko kot jih sedaj določene šole proizvajajo, potem se pridružujem trditvi, da 
smo na tako občutljivem področju, ki ima za nacijo lahko tako daljnosežne 
posledice, doslej preveč improvizirali in tudi eksperimentirali in da tega v 
bodoče pod nobenim pogojem ne smemo več delati. Kratkoročne in dostikrat 
hitro se menjajoče odločitve mora zamenjati trdna z znanstvenimi raziskavami 
za. daljše časovno obdobje podkrepljena kadrovska politika, ki sicer ne bo mogla 
vnaprej planirati vsake »učene glave,« ki pa bo morala družbi in tistim njenim 
dejavnikom, ki se ukvarjajo s kadri, dati jasno podobo, kaj hočemo. Na osnovi 
take jasne politike se bomo po mojem zelo hitro zmenili, kakšna naj bo šolska 
mreža, kakšni naj bodo predmetniki in učni načrti, skratka, kakšne kadre naj 
šole dajejo in kje bodo za "njih ustrezna delovna mesta. 

Razvoj bo šel svojo pot in bo spotoma podiral danes še precej trdno za- 
sidrana konservativna pojmovanja o vlogi kadrov v proizvodnji, ki ponekod 
še trdo zapirajo vrata pred novimi ljudmi in raje ohranjajo staro in neustrezno 
kadrovsko strukturo. Bojim se, da bomo nekega dne vpili, da nimamo dovolj 
kadrov, tako kot danes pravimo, da jih imamo dovolj in še preveč in nam celo 
odhajajo na delo v tujino. Toda, ker kadri ne rastejo kot konoplja, bi bilo od- 
ločno prepozno takrat začeti smotrno kadrovsko politiko, zato je že danes 
skrajni čas. Ne bi rada, da bi moje besede zvenele kot očitek, da doslej nismo 
storili na tem področju prav nič in da je vse, kar smo počeli, bilo napak. Želela 
sem sestavljalce bodočega perspektivnega plana le opozoriti, da bodo morali 
temu področju dati v planu ustrezni poudarek in jasno perspektivo. Hvala 
lepa. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Andrej Marine. 
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Andrej Marine: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim spregovoriti 
o dveh vprašanjih. Prvič v zvezi z osnutkom družbenoekonomskih osnov 
razvoja SR Slovenije do leta 1970 in drugič, o konkretnih pripombah k pred- 
logu smernic, ki smo jih prejeli za današnjo razpravo. 

Uvodoma bi rad poudaril, da se pridružujem tistim tovarišem, ki so ugo- 
tavljali, da je izrednega pomena, da pridemo do solidnega srednjeročnega plana 
našega nadaljnjega družbenoekonomskega razvoja. Mislim, da je to izredno 
pomembno zato, ker v pravkar preteklem obdobju takega plana nismo imeli in 
drugič zato, ker bomo skušali v planu srednjeročnega razvoja vgraditi celo 
vrsto predpisov in smotrov, ki smo si jih zastavili z gospodarsko oziroma druž- 
beno reformo. Zdi se mi, da se s takim vgrajevanjem reformnih sklepov daje 
tem dokumentom veliko večja teža kot pa jo imajo, dokumenti sami, če se 
jih sprejema ločeno in parcialno. 

Nadalje se mi zdi izredno pomembno to, kar je bilo že v uvodnem ekspozeju 
rečeno, da bo treba srednjeročnemu planu konkretneje opredeliti naloge v zvezi 
s srednjeročnim razvojem zlasti naloge republike. Pomembno se mi zdi na- 
dalje še to, da naj plan srednjeročnega razvoja predvideva, v kakšnih pogojih 
se bodo odvijali družbeno ekonomski procesi v Sloveniji, ker bo ravno to 
dolgoročno analiziranje pogojev omogočilo delovnim organizacijam, da si bodo 
lahko jasneje opredele svoje smotre v programih nadaljnjega razvoja. 

Glede predloženega osnutka družbenoekonomskih osnov razvoja do leta 
1970 se mi zdi, da moramo konstatirati, da pomeni precejšen napredek v 
primerjavi s planiranjem v preteklih letih. Menim, da so bili sestavljalci osnut- 
ka osnov v dokaj težavnem, položaju, ker so bile šele pred nedavnim izdelane 
teze o sistemu planiranja in ker je nerazčiščena cela vrsta problemov v zvezi 
z izpopolnjevanjem družbenoekonomskega sistema v duhu zaključkov in smer- 
nic reforme. Mislim, da lahko ugotovimo tudi to, da so se sestavljalci osnutka 
osnov znašla v težavni situaciji tudi zato, ker v republiki še nimamo izdelanih tez 
za republiški zakon o planiranju. Zdi se mi, da bi bilo prav, da hkrati, ko raz- 
pravljamo o smernicah za sestavo plana srednjeročnega razvoja Slovenije, raz- 
pravljamo in damo republiškim organom nalogo, da pripravijo teze za zakon 
o planiranju, ki bo služil kot osnova in pomoč občinam za njihovo planiranje. 
Zdi se mi, da je osnutek osnov dober tudi zato, ker se je upoštevalo nekatere 
rešitve sistemskih vprašanj in izhodišča reforme. 

Osnutek osnov ima seveda tudi mnoge slabosti, kar je razumljivo. Slabosti 
v tem smislu, da se mnogokje teži k distributiranju, čeprav se je v tezah p 
planiranju, zlasti pa z reformo, postavilo nekatera nova izhodišča za planiranje 
v tem smislu, da mora plan težiti za tem, da usklajuje osnovne elemente 
razvoja in da z zaključki vpliva na usmerjanje nadaljnjega razvoja. To pravza- 
prav pomeni vplivanje na tiste splošne pogoje, v katerih naj gospodarijo de- 
lovne organizacije v svobodnejšem blagovno tržnem gospodarstvu, ki ga 
uveljavljamo z reformo. 

Nadalje se mi zdi, da bi moral srednjeročni program razvoja pomeniti 
v bistvu sanacijski program republike. Sanacijski program v tem smislu, da 
se premosti nekatere prehodne probleme, ki se porajajo zaradi uveljavljanja 
reforme in novega gospodarskega sistema. Prav bi bilo, da se zato, ker bo imel 
srednjeročni plan sanacijski kader, konkretizira nekatera vprašanja, ki so bila 
omenjena v ekspozeju in to v zvezi z usklajevanjem potrošnje, z realnimi mož- 
nostmi, ker je le na ta način mogoče zagotoviti dosego smotrov, ki smo si jih z 
reformo zastavili in ki omogočajo prehod na nov sistem gospodarjenja. 
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Menim, da bi v srednjeročnem planu razvoja morali opozoriti tudi delovne 
organizacije na nekatere prehodne probleme, ki so predvsem v tem, da se 
država prav za prav umika od cele vrste dosedanjih funkcij. Izvrševanje teh 
družbenih funkcij pa bi moralo v bodoče temeljiti na povsem novih osnovah. 
Mislim, da je treba pri tem zlasti poudariti pomen asociacij delovnih organizacij 
in zbornic ter potrebo po mnogo večji iniciativnosti in to za izigravanje te 
nadgradnje v interesu delovnih organizacij samih, kot tudi zaradi njihovega po- 
mena v republiškem merilu. 

Druga stvar, o kateri sem želel na kratko spregovoriti, so pripombe k 
samemu osnutku sklepov o smernicah za izdelavo srednjeročnega plana družbe- 
noekonomskega razvoja. V drugem delu ekspozeja je bil jasno opredeljen cilj 
družbenoekonomskega razvoja, ki bi ga v planu morali formulirati. Mislim, 
da v predlogu smernic ta cilj ni tako opredeljen kot je bil opredeljen v drugem 
delu današnjega ekspozeja in kot je formuliran v osnutku družbenoekonomskih 
osnov. Mislim, da tisti del smernic, ko govori, da je osnovni cilj našega razvoja 
zagotoviti hitrejši in dinamičnejši razvoj. 

Ob ugotovitvi, ki izhaja iz nadaljnjega besedila, da je bil v preteklem 
obdobju naš razvoj prepočasen, bi želel reči nekaj besed, ker se mi zdi, da bi 
glede tega morali naše sklepe o> smernicah nekoliko drugače formulirati. 
Strinjam se s tistimi formulacijami o ciljih družbenoekonomskega razvoja, 
ki so v osnutku osnov, ker se mi zdi, da je naš osnovni cilj zagotavljanje 
realne rasti življenjskega standarda in v tej zvezi zagotavljanje potreb- 
nih sprememb v delitvi nacionalnega dohodka v korist hitrejše rasti živ- 
ljenjskega standarda proizvajalcev. Drugi cilj razvoja, ki je formuliran v 
osnutku osnov se nanaša na socialistične odnose na osnovi čimbolj neposredne 
samouprave in nagrajevanja po delu. Ta vprašanja so v predlogu smernic načeta, 
vendar so postavljena bolj na konec, mislim, da pa pri tem ne gre za formalnost, 
temveč za osnovni cilj in izhodišče cele vrste ukrepov, s katerimi bi odpravili 
pomanjkljivosti, ki so bile značilne za razvoj v preteklem obdobju. 

Glede dinamike razvoja menim, da bi se morali opredeliti v smislu re- 
forme za optimalno stopnjo rasti v pogojih stabilnega razvoja gospodarstva. 

Drugič, ocena glede preteklega razvoja se mi zdi, da je mogoče malo ne- 
varna, ker smo v podatkih imeli v preteklem obdobju 10,8 !% stopnjo rasti go- 
spodarstva, v industrijski proizvodnji pa se je razvijala celo po 11,3% stopnji. 
Ob reformi smo ugotavljali, da je pravzaprav taka zelo intenzivna in dina- 
mična stopnja rasti sama po sebi že 'bila element nestabilnosti, element infla- 
cije in vseh drugih slabosti, ki so navedene v 1. točki predloga smernic. 

Tretjič, med ugotovitvami v predlogu sklepov je poudarjena cela vrsta 
slabosti v preteklem razvoju. Zdi se mi, da bi morali ob tem opozoriti tudi 
na vzroke, ki so pogojevali tak razvoj in ki so pravzaprav privedli do tega, 
da smo morali iti v reformo. Pri tem mislim zlasti na dva elementa, ki nista 
konkretneje omenjena. To je vprašanje zaprtosti našega tržišča pred vplivom 
svetovnega tržišča in omejeno delovanje ekonomskih zakonitosti v preteklem 
obdobju ter vprašanje administrativnega in političnega vmešavanja v ekonom- 
ske odnose, ki 'je imelo za posledico vzpostavljanje disparitetnih odnosov v 
cenah in spremembo našega dinarja iz enotnega merila vrednosti, v element, 
s katerim se v ekonomskih odnosih ni več moglo realno kalkulirati in računati. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima France Leben. 
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France Leben: Tovarišice in tovariši poslanci! V predloženem gra- 
divu, to je v osnutku družbenoekonomskih odnosov razvoja SR Slovenije do 
leta 1970, se v zvezi s politiko zaposlovanja omenjajo tudi problemi s tega 
področja. Predvideva se, da bo do 1970. leta znašal naravni prirastek aktivnega 
prebivalstva okoli 60 000 oseb, medtem ko bi se v tem času število zaposlenih 
povečalo le za okoli 55 000 oseb. 

Iz statističnih poročil zavoda SR Slovenije za statistiko in republiškega 
zavoda za zaposlovanje pa je razvidno, da je v našem gospodarstvu sedaj naj- 
večja nezaposlenost v povojnem obdobju. Tako je povprečna brezposelnost v 
prvem trimesečju letos dosegla 2,59 "/o ah 13 717 oseb, kar pomeni, da se je 
brezposelnost v primerjavi z lanskim prvim triitiesečjem povečala za 50!%>. 
Posebno močno je porastla brezposelnost lani, ko se je začela izvajati gospodar- 
ska reforma, in ko smo se zavestno odločili za intenziviranje gospodarjenja. 
Število brezposelnih pa bi bilo precej višje, če se ne bi naši državljani, posebno 
v zadnjem času, v vse večji meri zaposlovali v tujini. 

Ne glede na to, da moramo v bodoče še hitreje intenzivirati proizvodnjo, kar 
pomeni, da se bodo problemi zaposlovanja še bolj zaostrili, je iz družbeno-po- 
litičnih in gospodarskih razlogov nujno potrebno zaradi novega zaposlovanja 
odpirati nova ekonomsko utemeljena delovna mesta. Odpiranje takšnih novih 
delovnih mest v nadaljnjih letih je možno, čeprav prehajamo na intenzivnejše 
gospodarjenje, ker prav intenzivno gospodarjenje in visoka produktivnost dela 
omogočata odpiranje novih ekonomsko utemeljenih delovnih mest. Poleg tega 
današnja proizvodnja tudi ni v stanju v polni meri niti po količini, niti po 
kakovosti zadovoljiti vseh potreb današnjega tržišča, prav tako pa tudi ne 
ustreza zahtevam zunanje blagovne izmenjave. 

Naj ponovim v tej zvezi nekaj več ali manj znanih osnovnih nalog in 
izhodišč za reševanje problemov nadaljnjega zaposlovanja v naši republiki. 

Prvič. Na področju industrije že dolgo časa ugotavljamo, kako nizek od- 
stotek delavcev dela v drugi in tretji izmeni. Zaradi tega so kapacitete neraci- 
onalno izrabljene posebno tam, kjer je že sedaj dosežena visoka stopnja tehnične 
opremljenosti. Razumljivo je, da bi morali biti v zvezi s povečanjem izmen- 
skega dela predhodno rešeni določeni tehnični, organizacijski, kadrovski in 
drugi problemi. Takšne rešitve bi ponekod zahtevale določena investicijska 
vlaganja, vendar bi bila ta vlaganja ekonomsko najbolj upravičena, ker bi se 
povečala proizvodnja na osnovi boljšega izrabljanja že obstoječih zmogljivosti. 

Drugič. Na nekaterih področjih gospodarstva obstojajo možnosti večjega 
zaposlovanja v zmanjšanju vpliva sezonskega činitelja. Za sezonska nihanja 
zaposlenih se pri nas še vedno smatra, da so v celoti objektivno' pogojena, 
čeprav so jih v drugih državah z raznimi organizacijskimi in drugimi ukrepi 
občutno zmanjšali. V gostinstvu in turizmu, v trgovini, gradbeništvu in tudi 
v poljedelstvu bi se lahko v večji meri podaljšal delovni čas v sezoni, s čimer 
bi pridobili nova ekonomsko utemeljena delovna mesta. Tako bi se v 
glavni sezoni ustvaril večji dohodek, posebno v gostinstvu in turizmu, iz kate- 
rega bi se v mrtvi sezoni izplačevalo osebne dohodke delavcem, ki bi ta čas 
lahko izrabili za letni dopust, za izobraževanje ipd. 

Tretjič. Največje možnosti dodatnega zaposlovanja so v terciarnih dejav- 
nostih. Zaposlenost v teh dejavnostih je pri nas nizka. V industrijsko razvitih 
deželah je v teh dejavnostih zaposlenih tudi do 50 %> aktivnega prebivalstva. 
Znano je, da je razvoj terciarnih dejavnosti pogojen z razvojem proizvajalnih sil 
in z visoko produktivnostjo dela. V SR Sloveniji smo že dosegli takšno stopnjo 
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razvoja, da ta terja tudi hitrejši razvoj tudi terciarnih dejavnosti. Danes pa 
imamo npr. situacijo, da je na eni strani preko 13 000 nezaposlenih, na drugi 
strani pa nam primanjkuje ključavničarjev, vodovodnih instalaterjev, dim- 
nikarjev, pleskarjev itd. Zato menim, da je treba za naložbe v terciarne dejav- 
nosti nameniti večji del narodnega dohodka in drugič, mladino strokovno uspo- 
sabljati in jo predvsem usmerjati v poklice terciarnih dejavnosti. Predvsem 
pa je treba spremeniti mišljenje, da so poklici terciarnih dejavnosti manj po- 
membni in neperspektivni. Tudi zadevnim poklicnim šolam se je do sedaj 
posvečalo premalo družbene pozornosti in pomoči. V zvezi s tem se prav tako 
postavlja vprašanje, ah je res potrebno za vse vrste poklicev triletno šolanje. 
Za nekaj poklicev se je sicer čas poklicnega usposabljanja znižal, vendar bi bilo 
treba ponovno proučiti vprašanje, za nekatere poklice čas šolanja znižati pod tri 
leta. Triletna učna doba za skoraj vse poklice izvira po mojem mnenju še iz 
stare Jugoslavije, ko so vajenci prvo leto delali kot hišne pomočnice in se 
dejansko usposabljali za svoj poklic le dve leti. V terciarnih dejavnostih pa 
bodo nastali tudi novi poklici, za katere ne bo potrebna stara univerzalnost, 
temveč ožja specializacija, kar omogoča prav tako skrajšanje strokovnega šo- 
lanja v poklicnih šolah. Krajši čas šolanja v poklicnih šolah bi stimulativno 
vplival na mladino in bi se tudi zaridi tega raje odločala za te poklice. 

Četrtič. Kmečko mladino bi morah v večji meri zaposlovati v kmetijstvu. 
S kooperacijo in drugimi oblikami povezovanja individualnih proizvajalcev 
z zadrugami in družbeno-kmetijskimi posestvi se mora v bodoče omogočiti 
sodobnejšo obdelavo zemlje zasebnih kmetovalcev. To ni pomembno samo zato, 
kako in kje se bo v bodoče zaposlila kmečka mladina, ampak je tudi z gospo- 
darskega vidika nujno potrebno, da je naše tržišče bolje preskrbljeno s kme- 
tijskimi pridelki in da se končno tudi na osnovi večje storilnosti1 dela povečajo 
dohodki zasebnih kmetovalcev. Na ta način bi preprečili nadaljnji odliv kmečke 
mladine v sekundarne dejavnosti gospodarstva, predvsem pa zaposlovanje v 
tujini. 

Znano je, da smo v ustavi proklamirali pravico do dela. To moramo ra- 
zumeti kot obveznost družbene skupnosti, da ustvari pogoje za zaposlovanje. 
Čeprav zaposlovanje v tujini delno rešuje probleme zaposlovanja doma in pri- 
naša tudi devizne prilive, se moramo zavedati, da naši državljani stopajo v 
tujini v mezdne odnose in največkrat nimajo urejenega delovno-pravnega 
varstva. Poleg tega pa se pojavlja pri obravnavanju naše delovne sile v tujini, 
posebno v Zvezni republiki Nemčiji, s katero nimamo konvencije, pojavlja še 
vrsta drugih težav zaradi neustrezno organiziranih diplomatsko-konzularnih 
predstavništev in to glede števila ali pa kvalitete kadra. Ker naša diplomatsko- 
konzularna predstavništva nimajo zadostnega števila kvalificiranega kadra, niti 
slovensko govorečega, poleg tega pa so preobremenjena z administrativnimi 
posli, kot so izdajanje potnih listov in izdajanje viz, ter podobno in ker so 
mnogi jugoslovanski predpisi zastareli in togi, so naši delavci v tujini deležni 
le malo delovne in socialne zaščite. Zaradi tega se mnogi naši delavci zatekajo 
po pomoč k raznim problematičnim ustanovam, organizacijam, političnim 
emigrantom, duhovščini itd. Ti ljudje in razne problematične ustanove izrab- 
ljajo, naše delavce in jih skušajo pridobiti za svoje politične kombinacije 
proti SFRJ. 

Zaradi okorelosti naših predpisov in prepočasnega izvajanja teh predpisov 
izgubljajo naši delavci in naša družba tudi dragocene devize. V Zvezni republiki 
Nemčiji morajo npr. tisti naši delavci, ki so poročeni, dokazati, da so poročeni, 
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ker drugače plačajo samski davek. Postopek pa, da delavec preko diplomatsko- 
konzularnega predstavništva dobi potrebno listino iz Jugoslavije, traja 6 do 8 
mesecev. Za ves ta čas morajo poročeni delavci plačevati samski davek. Velika 
zmeda je prav tako pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju naših 
delavcev v državah, s katerimi SFRJ nima konvencije. Poleg tega je pri slo- 
venskih delavcih posebno v Avstriji in Zvezni republiki Nemčiji težnja po 
daljšem bivanju v inozemstvu. Slovenci so po večini kvalificirani delavci in 
cenjeni kot dobra delovna sila, poleg tega se hitro nauče tudi jezika. Mnogi 
se tam tudi poročijo in hitro prilagodijo tamkajšnjemu okolju. Skratka, če naša 
družba tolerira zaposlovanje v tujini in ga jemlje kot normalen migracijsko- 
ekonomski proces, potem se morajo tudi prej navedeni problemi hitreje reševati 
v korist naših državljanov v tujini. Problem zaposlovanja, ki se nasploh za- 
ostruje, se torej zaostruje tudi po tej plati in ne samo doma. Na vsak način pa 
je naša družba dolžna, da v naslednjih letih omogoči čim večjo zaposlitev v 
naši deželi. 

Pri izvajanju politike zaposlovanja imajo posebno mesto in pomen zavodi 
za zaposlovanje delavcev. V Sloveniji smo nedavno sprejeli zakon o organi- 
zaciji in financiranju zaposlovanja. S sprejetjem tega akta se je ustvarila 
osnova za formiranje skupščin skupnosti in zavodov za zaposlovanje v večjih 
zaokroženih regijah. Tako je dana možnost za boljšo kadrovsko zasedbo zavo- 
dov za izdelavo širših in temeljitejših analiz, glede nadaljnjega zaposlovanja 
in usmerjanja delovne sile, kakor tudi za strokovno izobrazbo in prekvalifika- 
cijo delavcev. Glede na to, da se bo v naslednjih letih delovna sila pretežno 
usmerjala v terciarne dejavnosti, bi morali tudi zavodi in skupščine skupnosti 
za zaposlovanje k temu osredotočiti svoje napore. Odpiranje novih ekonomsko 
utemeljenih delovnih mest v terciarnih dejavnostih bo zahtevalo v nekaterih 
primerih tudi začetne investicije. Samoupravni organi na področju zaposlovanja 
bodo morah s tem računati in tudi materialno podpirati odpiranje novih 
delovnih mest. 

Sredstva od 0,2 "/o prispevka za zaposlovanje so se doslej strošila pretežno 
za funkcionalne izdatke zavodov in za denarna nadomestila v primeru neza- 
poslenosti. Izdatki za nadomestila pa SO' narasli že lani, še posebej pa v letošnjem 
letu. Naj navedem samo nekaj podatkov. V letu 1965 se je v SR Sloveniji 
izplačalo denarnih nadomestil v višini 2 128 000 dinarjev, samo v prvem trime- 
sečju letos pa so znašala denarna nadomestila že 1 457 000 dinarjev, oziroma 
jih je bilo izplačanih 6-krat več kot lani v prvem trimesečju. Kolikor bi se 
število nezaposlenih v nadaljnjih letih še naprej povečalo, bo takšno stanje 
postalo nevzdržno. Ta sredstva, ki jih je treba sedaj dajati za nadomestila, 
bi se lahko bolj racionalno uporabila npr. za odpiranje novih delovnih mest, 
za prekvalifikacijo in strokovno izobraževanje delavcev. V zvezi s tem bodo 
nujno morali na novo formirani zavodi za zaposlovanje tesneje sodelovati z 
občinami in z ostalimi družbeno-političnimi organi v komuni in v večji meri 
informirati javnost o svojem delu, da bi čimbolj uspešno profesionalno usmerjali 
mladino in že zaposlene v poklice terciarnih dejavnosti. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima inž. Srečko Klenovšek. 

Inž. Srečko Klenovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! V osnutku 
osnov družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije je dobro ocenjena pomemb- 
nost prometnih povezav Slovenije s sosednjimi državami in med posameznimi 



34. seja 107 

gospodarskimi središči. Pri naštevanju prometnih žil, ki jih je treba dograditi 
ali pa pričeti graditi, pa je izpadla zasavska cesta, ki je sramežljivo omenjena 
čisto na koncu tabelarnega dela kot nedokončana investicija. Pri tem se 
postavlja vprašanje, ali bo ostala ta cesta nedokončana investicija, oziroma 
ali bo ostalo neizkoriščenih več kot 3 milijarde dinarjev že vloženih sredstev, 
razkopavati in investirati pa bomo začeli na novo drugje, ter bomo tako po 
starem naprej širili investicijsko fronto. Verjetno ni potrebno posebej uteme- 
ljevati gospodarske pomembnosti te ceste, saj so bili prav gospodarski razlogi 
odločilni, ko smo se v Skupščini za to investicijo odločili. 

Na 24. seji Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije v lanskem letu 
so bili ob rebalansu cestnega sklada sprejeti jasni zaključki, da je v Sloveniji 
premalo denarja za nadaljevanje del na gorenjski in zasavski cesti in da bo 
zato najprej dokončana gorenjska cesta. Takoj nato pa se bo nadaljevalo z 
gradnjo zasavske ceste. Takšno odločitev smo v Zasavju sprejeli z razumeva- 
njem in jo imeli za zadostno zagotovilo, da bi v čim krajšem času prišlo do 
uresničitev sklepov Skupščine. V smislu teh zaključkov smo tudi opravičevali 
ustavitev gradnje zasavske ceste pred volivci. 

V septembru lani je na 28. seji Republiškega zbora Skupščine SR Slove- 
nije poslanec Franc Gorenc dobil na poslansko vprašanje enako zagotovilo 
Izvršnega sveta, pri čemer je bila posebej poudarjena prioriteta gradnje 
zasavske ceste. Enak odgovor je v Gospodarskem zboru dobila tudi poslanka 
Elka Grilc. Zato menim, da se upravičeno vprašamo, ali sestavljalci osnutka 
osnov družbenoekonomskega razvoja Slovenije niso dolžni upoštevati in spo- 
štovati že sprejetega načela in sklepe Skupščine ter njenega Izvršnega sveta. 

Dejstvo je, da je ta gradnja strokovno zahtevana in da jo ni bilo mogoče 
izvršiti v kratkem roku, ki je bil predviden. Strokovnjaki naj zato izdelajo 
in poiščejo tak program izgradnje, ki bo zagotavljal najhitrejšo in najcenejšo 
izgradnjo in sproti omogočal aktiviranje vloženih sredstev. Cesta naj se gradi 
po vezanih odsekih, ki bodo vsaj delno odpravljali cestno nepovezanost in 
izboljšali prometne razmere v Zasavju in Posavju, ker je zasavska cesta pro- 
gramirana od Ljubljane do Brežic in se povezuje s cesto Zidani most Rimske 
toplice, ki je v rekonstrukciji s štajerske strani prek Celja. Spremenjene 
razmere in pogoji investiranja po gospodarski reformi pa narekujejo gospodar- 
stvu ob tej magistrali, ki je zaradi 'ustavitve gradnje najbolj prizadeto, da se 
v kakršnikoli obliki vključi v to investicijo. 

Iz navedenih razlogov predlagam, da se gradnja zasavske ceste vključi 
v program razvoja SR Slovenije do leta 1970 pred vsemi novogradnjami cest. 
S tem stališčem se strinjajo tudi drugi poslanci iz Zasavja ter tudi še nekateri 
drugi skupno 17 po številu, ki smo jih konzultirali. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Elka Grilc. 

Elka Grilc: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem imenu in v 
imenu najmanj 30 poslancev Gospodarskega zbora — ostalih poslancev namreč 
nismo vprašali za mnenje — izjavljam, da podpiram stališče oziroma predlog 
poslanca inž, Klenovška. 

Predsedujoči Tine Remškar: Lista prijavljenih govornikov je izčr- 
pana. Zeli še kdo besedo? (Da.) Prosim. Besedo ima Marijan Brecelj. 
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Dr. Marijan Brecelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, 
da se v zvezi s smernicami in z gradivom, ki smo ga prejeli kot osnovo za 
današnjo razpravo v Skupščini, prouči vprašanje, kakšno rast strokovnih kadrov 
se predvideva za obdobje naslednjih petih let. Za cilj si postavljamo hitrejšo 
rast gospodarstva, pot do te rasti pa naj bi hkrati pomenila prehod iz eksten- 
zivnega na intenzivno gospodarjenje ter zagotovitev čim hitrejše modernizacije 
celotnega gospodarstva in čim večje ekonomizacije celotnega proizvodnega 
procesa v vseh njegovih fazah. Ce upoštevamo ta cilj in nekatere njegove 
kvantifikacije, ne vem, če je prepričljivo, da predvidevamo v teh petih letih 
porast visoko strokovnega kadra za 0,4fl/o, višje strokovnega pa celo samo za 
0,2 «/», kakor navaja v tabelarnem pregledu naš zavod za planiranje. 

Prepričan sem, da moramo biti previdni pri planiranju in da moramo pri 
teh vprašanjih vsekakor upoštevati vse v poštev prihajajoče faktorje, toda 
če je ena od osnovnih ugotovitev, ki smo jo že ob prehodu na gospodarsko re- 
formo naredili, in ki jo danes zelo jasno poudarjamo v smernicah za naš bodoči 
razvoj ta, da moramo nujno preiti na intenzivno gospodarjenje, na moderni- 
zacijo industrije, na modernizacijo celotnega našega gospodarstva, potem je 
seveda osnova, brez katere ne moremo takega razvoja pričakovati ravno večja 
izobrazba naših kadrov. 

Predvidevamo, da se bo' v naslednjih štirih letih povečalo število zaposlenih 
za 55 000, o čemer je tovariš Leben že govoril, vendar ne vem, če morda tudi 
to predvidevanje ni nekoliko preskromno glede na naš prirodni prirast, ker 
se tako ne bi niti tega v celoti absorbiralo. Toda tudi pri takem porastu 
zaposlenih bi se njihovo število povečalo od letošnjih mislim okoli 530 000 na 
600 000 ali nekaj manj. Iz predloženih podatkov pa na drugi strani izhaja, 
da bi imeli v letu 1970 pravzaprav samo za okoli 2400 več zaposlenih z visoko 
izobrazbo ali v povprečju 3,2 '%> od vseh zaposlenih. Mislim, da je ta odstotek 
prenizek, da je predvideno preskromno povečanje števila zaposlenih z visoko 
in višjo izobrazbo in da naloge, ki si jih postavljamo v zvezi z bodočim razvo- 
jem, s takim številom visoko kvalificiranih ljudi verjetno ne bi mogli uspešno 
izvršiti. 

Nadalje menim, da gre še za drug aspekt tega vprašanja. Mi moramo mla- 
dini, ki sedaj obiskuje šolo, nakazovati jasnejšo perspektivo in onemogočiti, 
da se že sedaj maje vera v to, ali bodo mladi ljudje, ki se šolajo, našli doma 
zaposlitev. Če predvidimo, kako- bi rekel, skromno rast, te naše podatke 
pa lahko vsak kvantificira — potem bi se tudi tukaj izpostavili nevarnosti, da 
bi jemali, to sicer nujno potrebno perspektivo naši mladi generaciji. To je 
vprašanje, ki ga moramo zato gledati tudi s političnega vidika in se mora tudi 
v tehle grobih obrisih najti strokovni in politični interes. Zato je prav, da se 
ta vprašanja še prouče, da bomo na osnovi temeljitejših ugotovitev sposobni 
takrat, ko bomo končno sklepali o planu, o tem vprašanju tudi odločati. 

Predsedujoči Tine Remškar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne želi nihče več besede, zaključujem razpravo. Ker smo že dopoldne 
sprejeli sklep, da bomo stališča in smernice sprejemali na prihodnji seji, prosim 
komisijo, ki je bila izvoljena, da do 3. junija 1966 predloži nov predlog. 

S tem zaključujem skupno sejo. Republiški zbor bo ločeno sejo nadaljeval 
čez 10 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.05 in se je nadaljevala ob 18.20.) 
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Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora in 
prehajamo na 3. točko dnevnega reda in sicer na volitve. 

Najprej bomo obravnavali predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi 
sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Celju. Prosim poročevalca komisije 
za volitve in imenovanja, da da k predlogu sklepa poročilo1. 

Franc Simonič: Na podlagi 17. člena zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti določila število in voli sodnike porotnike okrožnih sodišč Skupščina 
SR Slovenije. Spričo prenosa pristojnosti okrožnih sodišč na občinska sodišča 
predlaga predsednik Okrožnega sodišča v Celju zmanjšanje števila sodnikov 
porotnikov od dosedanjih 165 na 120. 

Pri izbiri kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju so 
sodelovale družbeno-politične organizacije in samoupravni organi delovnih 
organizacij. 

Komisija za volitve in imenovanja je preko svojih članov predloge temeljito 
pretresla tudi na terenu. 

Struktura sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Celju je po predlogu 
sklepa naslednja: 

Po zaposlitvi: 

iz gospodarstva    
iz družbenih služb   
iz političnih organizacij in uprave . . . 
izven delovnega razmerja (gospodinje upo- 
kojenci)   

Po šolski izobrazbi: 

z nižjo in nepopolno srednjo šolo .... 
s popolno srednjo šolo  
z višjo in visoko šolo    

Po spolu: 

od 120 predlaganih kandidatov je 39 ali 32,5 '%> žensk. 

Od dosedanjih sodnikov porotnikov je ponovno predlaganih 35 ali 28'% kan- 
didatov. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji 
18. maja 1966 razpravljala o predloženih kandidatih in predlaga Republiškemu 
zboru Skupščine SR Slovenije, da izvoli v predlogu sklepa navedene kandidate 
za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju. Vsi kandidati so dah svoj 
pristanek na izvolitev. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? Ima kdo pripombe? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo 
in dajem na glasovanje predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov 
porotnikov Okrožnega sodišča v Celju. 

Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. 
Je kdo proti?-(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

70 ali 58,4'% kandidatov 
31 ali 25,8;% kandidatov 
10 ali 8,3 °/o kandidatov 

9 ali 7,5kandidatov 

71 ali 59,2'%» kandidatov 
31 ali 25,810/o kandidatov 
18 ali 15 %> kandidatov 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel sklep o določitvi šte- 
vila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Celju. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi sodni- 
nikov za prekrške v republiškem senatu za prekrške. 

Predlog sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil Franca Kutina. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta predlog še ustno obrazložiti. (Ne.) 

Predlog sklepa je obravnavala tudi komisija za volitve in imenovanja in 
prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da ustno poročilo. 

Franc Simonič: Na podlagi 21. člena zakona o organih za kaznovanje 
prekrškov je komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije na 
26. seji razpravljala o predlogu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije o izvolitvi predsednika in sodnikov za prekrške republiškega 
senata za prekrške. 

Izvršni svet predlaga, da se glede na sedanje potrebe za enkrat izvoli 
6 sodnikov. 

Komisija se strinja s predlogom, da se izvoli v republiški senat za prekrške, 
in sicer za predsednika Marjana Šenka, diplomiranega pravnika, do sedaj 
predsednika senata za prekrške pri Republiškem sekretariatu za notranje 
zadeve; in za sodnike za prekrške: Janeza Bolho, diplomiranega pravnika, do 
sedaj sodnika Občinskega sodišča na Rakeku; Ado Borštner, diplomirano 
pravnico, do sedaj strokovno sodelavko v senatu za prekrške pri Republiškem 
sekretariatu za notranje zadeve; Fedorja Kosma, diplomiranega pravnika, do 
sedaj svetovalca v Republiškem sekretariatu za pravosodje in občo upravo; 
Metoda Marinčka, diplomiranega pravnika, do sedaj sodnika za prekrške Skup- 
ščine občine Ljubljana-Moiste-Polje in Marto Miiller, diplomirano pravnico, do 
sedaj strokovnega sodelavca v senatu za prekrške pri Republiškem sekretariatu 
za notranje zadeve. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo poročilo. Prosim, kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog 
sklepa o izvolitvi sodnikov za prekrške v republiškem senatu za prekrške na 
glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o izvo- 
litvi sodnikov za prekrške v republiškem senatu za prekrške. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na poslanska 
vprašanja. 

Prosim predstavnike Izvršnega sveta, da odgovore na poslanska vprašanja, 
ki so bila poslana Izvršnemu svetu pismeno. Prosim za kratke in precizne 
odgovore. 

Najprej bi prosil Rika Kolenca, da odgovori na poslanska vprašanja Vik- 
torja Seitla. 

Riko Kolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Viktor Seitl, 
poslanec Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, je dne 18. 4. t. 1. postavil 
Izvršnemu svetu vprašanje o tem, kdaj namerava republika Slovenija z zako- 
nom urediti financiranje postaj ljudske milice. 
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Iz obrazložitve njegovega vprašanja izhaja, da skupščini občine Radlje ob 
Dravi, ki je obravnavala občinski proračun za leto 1966, ni bilo jasno, ali je ob- 
čina po veljavnih predpisih dolžna financirati materialne stroške postaje ljudske 
milice ali ne. 

Izvršni svet daje po svojem predstavniku tale odgovor: 
Iz določb 84. do 87. člena temeljnega zakona O' samoupravljanju delovnih 

ljudi, o delovnih razmerjih in o sredstvih za delo organov za notranje zadeve 
iz leta 1965 izhaja, da sta dolžni financirati postaje ljudske milice republika 
in občina. Podlaga za določitev materialnih obveznosti, ki jih imata republika 
in občina glede postaj milice, je določba 1. odstavka 57. člena tega zakona, 
ki pa mora dobiti z republiškim zakonom jasno1 in določeno1 vsebino o tem, kaj 
financira republika in kaj občina. Ta temeljni zakon o samoupravljanju delovnih 
ljudi o delovnih razmerjih in o sredstvih za delo organov za notranje zadeve 
velja od 1. januarja tega leta. 

Dosedanji način financiranja posebnih služb v občini, med katere spada 
tudi služba milice in služba za pobijanje kriminalitete, se v letih 1965 in 1966 
bistveno ni spremenil. Postaje milice s splošnim delovnim področjem se fi- 
nancirajo tako-, da zagotavlja osebne dohodke delavcem, uniformo, potne in 
druge stroške republika; stroške za vzdrževanje poslovnih prostorov in druge 
materialne potrebe pa krijeta deloma republika, deloma občina. Republika 
financira tudi službo milice na mejnih prehodih za maloobmejni promet ter 
občinske zapore. Tak način financiranja temelji na odloku Zveznega izvršnega 
sveta o materialnih sredstvih, ki se določijo v proračunu federacije oziroma 
republike za posamezne službe notranjih zadev iz leta 1957. 

Ker novo razmejitev financiranja med republiko in občinami ni bilo 
možno urediti pred sprejetjem letošnjega republiškega proračuna zaradi dejstva, 
da je temeljni zakon o sredstvih za delo organov za notranje zadeve stopil 
v veljavo šele 1. januarja 1966, so bila tudi v letošnjem letu uporabljena na- 
čela iz omenjenega odloka Zveznega izvršnega sveta. 

Ob obravnavanju predloga proračuna nekdanjega mariborskega okraja 
za leto 1963 se je pokazak> kot posebno pereče materialno stanje postaj milice 
glede na sredstva, ki bi jih okrajni proračun za te potrebe lahko odobril. 
Vse to se je namreč takrat financiralo iz sredstev okrajnega proračuna. Po 
posvetovanju s predsedniki občin tega okraja je bilo sklenjeno, da občine 
prevzamejo materialno vzdrževanje postaj, okraj pa jim v ta namen odstopi 
del sredstev, ki bi sicer pripadala okrajnemu proračunu. Pri delitvi dohodkov 
med občinami in okrajem so občine dobile tedaj za postaje ljudske milice 
okrog 3 lo/o več sredstev, tajništvo za notranje zadeve okraja Maribor pa za 
okrog 50 milijonov manj sredstev. V zvezi s tako delitvijo so bih določeni 
prigovori v občini Dravograd, ker je dravograjska občinska postaja milice 
opravljala določene usluge in naloge tudi za druge občine. Med obveznostmi, ki 
so jih takrat prevzele občine bivšega mariborskega okraja, so bile predvsem: 
vzdrževanje zgradb (razen investicij), čiščenje, kurjava, razsvetljava in podobno. 
K odločitvi, da prevzamejo občine te obveznosti, je prispevala tudi okolnost, 
da se je že takrat resno razpravljalo o tem, da bo materialno vzdrževanje 
postaj milic ena od bodočih obveznosti občin, kar je v prihodnje mogoče tudi 
pričakovati. Proces prenašanja obveznosti pa je bil najprej sporen na področju 
bivšega mariborskega okraja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je s svojim dopisom z dne 26. aprila 
t. 1. pozval republiški sekretariat za notranje zadeve, da izdela do 30. junija 

✓ 
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t. 1. predlog za financiranje služb notranjih zadev v občini in republiki. Tre- 
nutno se o vprašanju razmejitve obveznosti financiranja med republiko in 
občinami še razpravlja. V tem letu bo vsekakor moral biti sprejet republiški 
zakon, ki bo vprašanje načina financiranja organov za notranje zadeve, to se 
pravi tudi postaj ljudske milice, določneje in enotneje uredil za vso republiko. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se poslanec Seitl zadovolji z od- 
govorom? (Ugotovi se, da imenovanega poslanca ni v dvorani.) 

Prosim Sveta. Kobala, da odgovori na vprašanje poslanca Rada Pušenjaka. 

Sveto K obal : Vprašanje Rada Pušenjaka se nanaša na problematiko 
v zvezi z likvidacijo energokemičnega kombinata v Velenju in na stališče 
Izvršnega sveta do tega problema. 

2e ob uveljavljanju gospodarske reforme je bilo zaradi nujnosti stabili- 
zacije gospodarstva in zmanjšanja investicijske fronte jasno, da za gradnjo 
Energokemičnega kombinata v Velenju ne bo mogoče zagotoviti potrebna 
sredstva. Na eni strani obstajajo zaradi sprememb v delitvi narodnega dohodka 
večja sredstva samim delovnim organizacijam, ki naj bi jim služile za moder- 
nizacijo proizvodnje, na drugi strani pa sredstva, s katerimi razpolaga republika, 
ni mogoče uporabiti izključno za en sam objekt. V novih pogojih bi namreč 
pomenilo nadaljevanje gradnje Energokemičnega kombinata Velenje, da se za 
nekaj let odliva dobršni del sredstev celotnega gospodarstva, zlasti pa kredit- 
nega potenciala bank, za investicijo', ki bi dala svoje rezultate šele v kasnejšem 
obdobju. To bi zaradi dolgoročne možnosti vračanja sredstev poslabšalo že v 
tem smislu napeto strukturo investicij v Sloveniji v naslednjih letih. Usmeritev 
precejšnjega dela investicijskega potenciala v ta objekt bi imela nedvomno težke 
posledice za vse gospodarstvo; popolnoma pa bi onesposobilo republiko, da s 
svojimi sredstvi kakorkoli sodeluje pri premagovanju težav v gospodarstvu, 
ki jih povzroča prilagajanje novim pogojem gospodarjenja. V najbolj kritičnem 
obdobju po reformi pa bi to povzročilo nizko stopnjo gospodarske rasti z vsemi 
posledicami, ki bi jih stagnacija prinesla. Poleg tega pa je treba poudariti, 
da bi se moralo tudi v primeru, če bi splošna ekonomska situacija dovoljevala, 
da se namenijo potrebna sredstva za gradnjo tega objekta, ponovno podrobno 
proučiti rentabilnost celotne investicije. Reforma je namreč bistveno spremenila 
nekatere osnove, ki so služile pri izračunih rentabilnosti in na osnovi katerih 
so bile sprejete določene odločitve. Gre predvsem za spremembe odnosov med 
cenami, za spremembo uradnega tečaja dinarja in za drugačne pogoje poslo- 
vanj a. 

V zvezi z omenjeno problematiko je Splošna gospodarska banka sklenila, 
da uradno obvesti investitorja Energokemičnega kombinata, da za nadaljevanje 
gradnje ni razpoložljivih sredstev. Po objavi sklepa splošne gospodarske banke 
je občinska skupščina Velenje v smislu predpisov imenovala sporazumno z 
investitorjem likvidacijsko komisijo z nalogo, da izvede likvidacijo poslovnega 
združenja .za izgradnjo Energokemičnega kombinata Velenje. Likvidacijska ko- 
misija je izvršila vse potrebne ukrepe: ustavljena so vsa nadaljnja dela pri 
izgradnji kombinata; Splošna gospodarska banka in Jugoslovanska investicijska 
banka pa se dogovarjata z dobavitelji in eventualnimi kupci, kako bi že do- 
bavljeno opremo lahko porabili. Pri dobaviteljih opreme je likvidacijska ko- 
misija v dosedanjih stikih naletela na razumevanje in skupno iščejo rešitve 
za prodajo še ne dobavljene opreme oziroma za drugačno realizacijo pogodb. 
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Iščejo pa tudi skupno rešitev za prodajo že dobavljene opreme in možnosti 
za uporabo na drugem mestu. Vsa oprema je namreč v glavnem takšne vrste, 
da se jo lahko uporabi na raznih mestih, tako doma kot tudi na zunanjih 
tržiščih. Vsi dosedanji napori so usmerjeni v čim gospodarnejšo likvidacijo 
investicije in se lahko pričakuje, da ob pravilnem poslovnem reševanju stvari, 
likvidacija ne bo povzročala nepremostljivih finančnih problemov. 

Likvidacijska komisija, ki jo je imenovala občinska skupščina Velenje, bo 
skupno s splošno gospodarsko banko zaradi pomembnosti likvidacije predložila 
republiški skupščini posebno informacijo, ko bo reševanje problemov, zlasti s 
poslovnimi partnerji v taki fazi, ki bi omgočila poročanje s konkretnimi podatki 
o doseženih rezultatih dosedanjih razgovorov. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo odgovorjeno na vprašanje? 

Rado Pušenj ak : Da. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim tovarišico Erno Podbregar, da 
odgovori na vprašanje poslanca Radoslava Jonaka. 

Erna Podbregar: Poslanec Radoslav Jonak je postavil dve vpra- 
šanji. Prvo vprašanje se glasi: Kaj so pristojni organi ukrenili za to, da bi se 
zmanjšale razlike, ki So nastale in nastajajo v višini pokojnin med starimi in 
novimi pokojninami? 

Na razlike, ki nastajajo v višini pokojnin med starimi upokojenci in upo- 
kojenci upokojenimi po novem zakonu, je republiški sekretariat za delo že 
nekajkrat s konkretnimi argumeti opozoril zvezni sekretariat za delo. Temeljni 
vzrok za nastajajočo diskriminacijo" je v tem, da se je moral za prevedbo pokoj- 
nin uporabiti enotni sistem prevedbenih količnikov. 2e v razpravo o predlogu te- 
meljnega zakona o pokojninskem zavarovanju so vsi pristojni in zainteresirani 
organi v naši republiki opozarjali na to, da je enotni zvezni prevedbeni sistem v 
protislovju s temeljnimi načeli novega pokojninskega sistema, po katerih se od- 
mera pokojnin in njihova valorizacija ravna po gibanju osebnih dohodkov in 
življenjskih stroškov v republiki. 

Po enem letu izvajanja temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju so 
se pokazale konkretne negativne posledipe takega enotnega sistema prevedbenih 
količnikov. Zaradi tega in neustreznih valorizacijskih določb se ni izpolnila 
intencija zakonodajalca, da se bodo v novem sistemu pokojninskega zavarovanja 
razlika med pokojninami starih in novih upokojencev postopoma zmanjševale, 
ampak se je stanje celo poslabšalo, saj so se razlike zlasti pri nekaterih kate- 
gorijah zavarovancev celo še povečale. 

Z novelo zakona, s katero se za posamezne kategorije zavarovancev ustvar- 
jajo ugodnejši valorizacijski pogoji, pa se diskriminacije med upokojenci celo 
še povečujejo. Tudi na te posledice sta opozorila predlagatelja republiški se- 
kretariat za delo in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Na nastajajoče vedno 
večje razlike med pokojninami starih in novih upokojencev je opozorilo tudi 
Ustavno sodišče Slovenije in Ustavno sodišče Jugoslavije ter v zvezi s tem 
zastavilo principialno vprašanje, ali je mogoče šteti za zakonit tak preventivni 
sistem, ki je v nasprotju s temeljnimi osnovami samega pokojninskega sistema 
in ki ustvarja vedno večjo diskriminacijo med samimi upokojenci. Na to vpra- 
šanje Ustavnega sodišča Slovenije seveda še ni rešitve oziroma odgovora. 

8 

\ 



114 Republiški zbor 

Drugo vprašanje tovariša poslanca se glasi: Kakšni so izgledi za to, da se 
ta pereč družbeni problem čimprej reši. 

V teku so sistematična proučevanja poglavitnih problemov, ki so se pri 
praktični uporabi sedanjega temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju 
pokazali in ki jih je mogoče uspešno urediti samo s spremembami in dopol- 
nitvami instrumentov pokojninskega sistema, zaradi katerih takšni problemi 
nastajajo. Med temi je tudi omenjeni problem naraščajočih razlik med po- 
kojninami starih in novih upokojencev, ki je postala bistvena napaka, da so 
med osnovami pokojninskega sistema ter med izvedbenim instrumentarijem 
protislovja, ki povzročajo vedno večje diskriminacijske razlike med upokojenci. 
Ta problem pa se lahko uredi samo z ustrezno dopolnitvijo temeljnega zakona 
o pokojninskem zavarovanju. 

Hkrati s sistematičnim proučevanjem vseh teh vprašanj oziroma celotnega 
instrumentarija pa se pripravljajo oziroma že izdelujejo finančne kalkulacije, 
ki naj pokažejo, kolikšna denarna sredstva bi zahtevala ustrezna ureditev tega 
problema. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo odgovorjeno na zastavljeno 
vprašanje? 

Radoslav Jonak: Vidim, da sem dovolj preciziral vprašanja oziroma 
mesto, na katero se vprašanje nanaša. Tako> kot je omenila tovarišica Erna 
Podbregar, je diskriminacija med starimi in novimi upokojenci čedalje večja. 
V protestnem pismu, ki ga je poslalo društvo- upokojencev, so prikazane stra- 
hotne razlike, ki obstojajo. Znana so mi prizadevanja republiškega sekretariata 
za delo in republiškega zavoda za socialno zavarovanje, da se te stvari uredijo, 
vendar so do sedaj bila prizadevanja brezuspešna. 

Glede na to, da postaja to vprašanje čedalje bolj pereče in ima na terenu 
za posledico vse večje nezadovoljstvo, predlagam, da se pripravi, čeprav spada 
problematika v zvezno pristojnost, analiza oziroma poročilo o tem, kako stvari 
stojijo po prevedbi v zvezi z razlikami med starimi in novimi upokojenci. Ker 
tudi ne vemo, kakšni problemi se pri tem pojavljajo, razen z nekaterimi izje- 
mami, predlagam tudi, da bi na eni izmed prihodnjih sej Republiškega zbora 
razpravljali o tem vprašanju in to predvsem zato, da bi se zveznim poslancem 
posredovalo, seveda kolikor bo moj predlog sprejet, kakšna so naša stališča 
do teh zadev in kakšne zahteve se postavljajo. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo predlog poslanca tov. Jo- 
naka, da o pokojninah razpravljamo na seji Republiškega zbora. Prosim! Besedo 
ima tovariš Janez Japelj. 

Janez Japelj: Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
zbora je že razpravljal o letnih poročilih Republiške skupnosti socialnega za- 
varovanja delavcev in Republiškega zavoda za socialno zavarovanje ter o ne- 
katerih problemih zdravstvenega zavarovanja kmetov. O tej materiji bo pred- 
vidoma razpravljal v bližni prihodnosti naš zbor in bomo lahko tedaj raz- 
pravljali tudi o problematiki, ki jo je načel poslanec tovariš Jonak. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Slišali smo dva predloga. Tovariš Jonak predlaga, da se razpravlja na eni izmed 
prihodnjih sej o vprašanjih pokojnin, tovariš Japelj pa predlaga, da bi najprej 
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v odboru razpravljali o vprašanjih socialnega zavarovanja in da šele potem 
v okviru te materije razpravljamo o vprašanju pokojnin na seji zbora. 

Rad o s lav Jonak: Strinjam se s predlogom predsednika odbora za 
delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora, da se razpravlja o razlikah, 
ki so nastale pri pokojninah med starimi in novimi upokojenci, ko bo zbor 
obravnaval poročilo Republiškega zavoda za socialno zavarovanje. Predlagam 
pa, da se poročilo dopolni še s podatki o razlikah, ki so nastale v višini po- 
kojnin med starimi in novimi upokojenci, ker v poročilu teh podatkov ni. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim Ermina Kržičnika, da odgovori 
najprej na vprašanje poslanca inž. Veljka Križriika in potem na poslansko 
vprašanje Miroslava Kambiča. 

Ermin Kržičnik: Inž. Veljko Križnik, poslanec Republiškega zbora 
je postavil vprašanje glede na oglase, ki se pojavljajo v časopisju. Zaradi jasnosti 
bi vprašanje ponovil: 

»Zazidljivo parcelo v mestu prodam proti gotovini. Ponudbe pod gotovina«. 
Glede na to, da to ni izjemen primer, da se takšni oglasi pojavljajo' v časopisih, 
da se prodaja in kupuje nacionalizirana gradbena zemljišča, vprašujem in 
prosim, da se mi odgovori na vprašanje, kako, da ljudje predvsem bivši lastniki 
parcel lahko' prodajajo nacionalizirana zemljišča in zakaj to upravni organi 
tolerirajo in v zemljiški knjigi tudi registrirajo? Ali je temu vzrok pomanjklji- 
vost v predpisih, ali pa je vzrok v delu organov, ki morajo ta zakon izvajati? 
To je prvo vprašanje, ki ga tovariš poslanec postavlja. 

Odgovor na to vprašanje bi bil lahko precej dolg, vendar bom upošteval 
sugestijo predsednika zbora, da naj bi bili odgovori na vprašanja čim krajši. 

Po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in zemljišč iz leta 1958 je 
možen promet z zemljišči, vendar ne v smislu spremembe lastništva, temveč 
v smislu prenosa pravice uporabe nacionaliziranega zemljišča. To pomeni, da 
bivši lastnik nacionaliziranega zemljišča lahko odtuji na svoji oziroma na bivši 
svoji zemlji, pravico uporabe bodisi v kmetijske, bodisi v gradbene namene. 
Glede na to je promet možen, ker ga zakon dopušča. 

Zakon, ki ga je sprejela republika v 1965. letu in ki je določil odškodnino' za 
razlaščeno zemljišče v višini prometne vrednosti, je sprožil nov proces in to 
proces špekulacij z zemljišči, ker je cena zemljiščem, ki je bila prej določena 
na 200 din za m2, če se jo je odvzemalo prejšnjemu lastniku, na enkrat posko- 
čila na višino prometne vrednosti. Prometna vrednost pa je bistveno večja 
od prejšnjih 200 din za m2 in je v različnih krajih različno visoka. Najvišja je 
v Ljubljani, kjer znaša 7000 za m2, medtem ko je m2 na Vrhniki po 3000 din, 
v Mariboru je še vedno po 1000 din, v turističnih krajih pa je prometna vrednost 
ustrezno višja. 

Obstoječi zakonski predpisi torej omogočajo promet z nacionaliziranimi 
zemljišči, boljše rečeno promet s pravico uporabe teh zemljišč. Zavedamo se, 
da predstavlja špekulacija z zemljišči veliko nevarnost za smotrno gradnjo in 
urbanizacijo in da je treba predpise prilagoditi novo nastalim pogojem. V 
teku je zato postopek pri republiških in zveznih organih glede dopolnitve 
predpisov in rešitve kompleksa vprašanj, ki so povezana z nacionalizacijo, z 
razlastitvijo, z določanjem odškodnine, z opredelitvijo prometne vrednosti in 
s kupoprodajnim prometom pravice uporabe teh zemljišč. 

To bi bil, tovariš inž. Križnik, odgovor na prvo vprašanje. 
8» 
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Drugo vprašanje pa glasi takole: »V zadnjem času imamo zelo veliko pri- 
merov črnih gradenj, o čemer je nedavno poročal tudi republiški inšpektor. 
Časopisi pa so tudi. obravnavali primer neke črne gradnje pri Mednem, ki 
jasno kaže na našo neuspešnost in nemoč na tem področju. Prosim, da se mi 
odgovori na naslednje vprašanje: Kaj je vzrok, da pri nas ne moremo pre- 
prečiti črnih gradenj, oziroma doseči spoštovanje in izvajanje predpisov, ki 
to urejajo?« 

Tudi pri tem odgovoru se bom omejil na glavne vzroke in jih združil v 
pet točk. 

Vzroki za našo neučinkovitost oziroma za našo šibko učinkovitost so 
predvsem: 1 

Prvič. Naša ustava garantira pritožbo zoper odločbo o likvidaciji črne 
gradnje oziroma rušenje črne gradnje. Pritožbeni postopek pa je praktično 
zelo dolg in traja tudi nad 6 mesecev. Tu se ne da nič pomagati. Po končanju 
pritožbenega postopka pa je vsaka črna gradnja oziroma večina ^rnih gradenj 
že tudi naseljena; 

drugič, ko so nedovoljene gradnje naseljene, je postopek glede odstranitve 
črne gradnje mnogo težavnejši in tudi problematičen; 

tretjič, urbanističnih inšpektorjev, ki so edini pristojni za sankcioniranje 
urbanistične zakonodaje, je zelo malo in le 26 občin od 62 ima urbanističnega 
inšpektorja. Za ilustracijo naj povem, da ima Ljubljana s 170 000 prebivalci 
in velikim pritiskom graditeljev samo enega urbanističnega inšpektorja, ki naj 
bi evidentiral črne gradnje; Maribor pa nima nobenega inšpektorja in posle 
opravlja republiški inšpektor. Evidentiranje črnih gradenj je zato zelo pozno 
in ko se jih odkrije, je objekt dejansko že v tretji fazi oziroma pred vselitvijo'; 

četrtič, vzroki za to, zakaj smo tako malo učinkoviti, so tudi v tem, da se 
drugi organi, kot je milica, gozdarji, kmetijci, geodeti in drugi občani, ne 
angažirajo pri odpravljanju tega družbenega ekcesa, občinski upravni organi 
pa so pogostoma do pojavov črnih gradenj tudi zelo tolerantni; 

petič, bistveno pa je po mojem mnenju, da je nedovoljena gradnja po 
zakonu opredeljena kot prekršek. To se pravi, da pride pred sodnika za pre- 
krške in je mogoče graditelja kaznovati le s 50 000 dinarji. Šele po dolgem pri- 
tožbenem postopku se lahko objekt odstrani, seveda kolikor še ni naseljen, 
če pa je naseljen, pa je stvar posebej problematična. 

To so tovariš poslanec bistveni razlogi, zakaj ne moremo bolj učinkovito 
reševati probleme v zvezi z nedovoljenimi gradnjami.' 

Predsednik Tine Remškar: Hvala. Ali je bilo odgovorjeno na vpra- 
šanje? 

Inž. Veljko Križnik: Da. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim še za odgovor Miroslava Kambiča 

Ermin Kržičnik: Poslanec, tovariš Miroslav Kambič je posta- 
vil naslednje vprašanje: Republiški urbanistični inšpektor je v mesecu 
marcu preteklega leta izdal poziv vsem graditeljem nedovoljenih gradenj, da 
le-ti priglasijo najkasneje do 30. junija 1965 svoje gradnje. Prizadeti graditelji 
so se temu pozivu v precejšnji meri odzvali, saj je bilo v Sloveniji priglašenih 
rtad 2000 nedovoljenih gradenj. Mnogi priglasitelji so se temu pozivu odzvali 
misleč, da bo s tem, ko bodo priglasili svojo črno gradnjo, le-ta legalizirana 
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oziroma, da bodo dobili izjemna dovoljenja. Ponekod je bilo prizadetim 
strankam tudi tako tolmačeno, da naj priglasijo gradnjo, ker bo le na 
tak način dobil ustrezno rešitev. Sedaj pa se slišijo zelo različna mnenja in 
stališča. 

V tej zvezi prosim, -da mi pristojni sekretariat odgovori na naslednji vpra- 
šanji. Prvič, kakšen namen se je hotel doseči s priglasitvijo črnih gradenj? 
Na to vprašanje dajem naslednji odgovor: 

V zadnih letih ugotavljamo vedno večje število nedovoljenih gradenj. Gre 
pretežno za družinske hiše, v manjši meri pa za garaže, gospodarske objekte 
in vikende. Največ teh pojavov imamo v okolici mest Celja, ki vodi po številu, 
Maribora in Ljubljane. Črne gradnje so začele v zadnjih letih resneje ogrožati 
smotrno urbanizacijo, gradnjo bodočih regionalnih objektov, kot so ceste, pli- 
novodi, naftovodi, daljnovodi, polaganje kablov itd. Zaradi neustreznega od- 
vajanja odplak ogrožajo črne gradnje podtalnico in zajetja vodovodov, suro- 
vinsko osnovo nekaterih opekarn in nasploh industrijske terene; nadalje ogro- 
žajo takšni objekti zaradi obcestne zazidave varnost prometa na nekaterih 
odsekih cest I. reda in smotrno obdelavo kmetijskih površin. 

Ko smo to spremi j ah in analizirali, smo se odločili, da je treba črne gradnje 
bolj rigorozno obravnavati. Z ukrepi se je težilo predvsem za tem, da se 
zaščiti zakonitost. Ne bi navajal primera, ker bi to trajalo precej časa, dejstvo 
pa je, da je bila evidenca o črnih gradnjah sila pomanjkljiva in da kljub 
najrazličnejšim pozivom nismo uspeli dobiti od posameznih občin ustreznega 
obvestila o nedovoljenih gradnjah. Zaradi tega se je naš sekretariat in in- 
špektorat odločil za pcpis na podlagi priglasitve samih graditeljev. Zavedati se 
moramo, da je črna gradnja normalen pojav pri hitrem razvoju urbanizacije 
in da to ni samo naša jugoslovanska ali slovenska specifičnost, saj imajo 
probleme s črnimi gradnjami tudi pri naših sosedih. V Italiji so na primer 
prav tako popisali črne gradnje na podlagi priglasitve, v Avstriji pa evidentirajo 
črne gradnje z aero-snemanjem. 

Popis je imel namen ugotoviti dejansko število, lokacijo, kvaliteto in 
vzroke za nedovoljeno gradnjo in dobilo osnovo za ukrepe in predloge za do- 
polnitev urbanistične zakonodaje. Kjer so črne gradnje postale množičen pojav, 
pa bi bilo treba uvesti večjo disciplino in zaščito zakonitosti. O pripravi kon- 
kretnih predlogov za hitrejši in učinkovitejši postopek pa sem govoril že pri 
odgovoru, ki sem ga dal inž. Križniku. Doslej se je priglasilo 2137 graditeljev, 
ki gradijo brez dovoljenja. Republiški sekretariat in inšpektorat sta analizirala 
prijavljene gradnje po strukturi in z različnih drugih vidikov ter analizo 
poslala Izvršnemu svetu, občinam, nekaterim republiškim forumom družbeno- 
političnih organizacij ter skupščinskemu odboru za urbanizem. 

Predlogi za ukrepanje proti črnim gradnjam, ki smo jih navedli v tej 
analizi, so naleteli na splošno podporo in so sedaj v zadnji fazi izdelave, da jih 
pošljemo Izvršnemu svetu in nato Skupščini. 

To bi bil tovariš Kambič, odgovor na prvo vprašanje. 
Na drugo vprašanje, kaj se namerava storiti z graditelji nedovoljenih 

gradenj, ki so le-te na zgoraj omenjen poziv priglasili, dajen nasledij odgovor. 
Postopek zoper graditelje črnih gradenj vodijo občinski organi s tem, da 

republiški urbanistični inšpektorat asistira v določenih primerih. Točne evi- 
dence o trenutnem postopku in stanju reševanja lokacij za nedovoljene gradnje 
nimamo, ker se stanje iz dneva v dan spreminja, vendar je od časa popisa 
do danes oziroma do tega meseca bilo okoli 20% prijavljenih nedovoljenih 
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gradenj legaliziranih, ker jih je bilo mogoče vključiti v kasneje izdelane urba- 
nistične načrte in so te gradnje v bodočih zazidalnih območjih gradbenih 
okolišev. Mnogi prijavljeni graditelji so zaprosili za izjemno lokacijsko do- 
voljenje in so ga v skladu z obstoječim zakonom tudi dobili. 

Določeno število črnih gradenj pa bo treba v bližnji prihodnjosti odstraniti, 
ker ogrožajo skupne družbene koristi, kot so: promet, kmetijstvo, zeleni pas, 
vodovodi in regionalne objekte industrije, ki sem jih že prej omenil. Doslej smo 
v Sloveniji odstranili 34 objektov. 

Novelizirano urbanistično zakonodajo, ki je v pripravi, bomo dosledno 
izvajali in sankcionirali, hkrati pa omogočili hitrejši in bolj organiziran po- 
stopek za izdajo lokacijskih dovoljenj, kar pomeni, da bomo do črnih gradenj 
dosledni in pri tem skušali biti skrajno učinkoviti, zlasti pa hitrejši, tako pri 
izdaji lokacijskih dovoljenj, kakor tudi pri preprečevanju črnih gradenj. 

S tem sem skušal odgovoriti na drugo postavljeno vprašanje. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo na vprašanje odgovorjeno? 

Miroslav Kambič : Je! Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Ali ima še kdo> kakšno poslansko vpraša- 
nje? Prosim! 

Inž. Zdenka Jurančič: Za oskrbo tekstilne industrije v Sloveniji 
z uvoženim reprodukcijskim materialom se je v lanskem letu uporabilo faktor 
1,92, kar pomeni, da je tekstilna industrija v naši republiki prejela za vsak 
dolar, realiziran v izvozu, za 1,92 dolarja uvoženih surovin. Letošnje leto uve- 
ljavlja Jugoslovanska banka za zunanjo trgovino nov faktor in sicer 1,34, kar 
pomeni, da bi morala podjetja tekstilne industrije povečati izvoz za celih 30,0/o, 
oe naj dobe isto količino uvoženih reprodukcijskih surovin kot lansko leto. 

Po podatkih poslovnega združenja tekstilne industrije takega povečanja 
izvoza ne moremo pričakovati, posebno še, ker je bil v prvem četrtletju dosežen 
za 13,8 °/o nižji izvoz kot pa v enakem obdobju lani. Nedvomno bo treba po- 
svetiti izvoznim prizadevanjem še veliko več pozornosti kot doslej, vendar 
kljub temu ni pričakovati, da bi zagotovili izvoz v takem obsegu, ki naj zagotovi 
redno oskrbo tekstilne industrije z bombažem, ki predstavlja največji del uvo- 
ženih surovin. 

Ce ostane za oskrbo tekstilne industrije z uvoženimi reprodukcijskimi 
surovinami faktor 1,34, od katerega Jugobanka ne namerava odstopiti, bodo 
tekstilna podjetja v Sloveniji letos tri mesece brez bombaža in bodo morala 
ustaviti proizvodnjo. 

Prosim za odgovor, kaj bedo Izvršni svet in drugi republiški organi ukre- 
nili, da se tekstilni industriji v republiki zagotovijo sredstva za reprodukcijo 
in s tem za redno poslovanje v letošnjem letu. 

Predsednik Tine Remškar: Ah bo Izvršni svet na vprašanje od- 
govoril na današnji ali na prihodnji seji? (Na prihodnji.). Ali je še kakšno 
poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče). 

Če nihče ne želi več besede, ugotavljam, da je dnevni red seje izčrpan in 
zaključujem 34. sejo Republiškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 19.05.) 



GOSPODARSKI ZBOR 

32. seja 

(26. in 27. maja 1966) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 32. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Rino Simoneti, Jožica Farčnik, Bogo 
Tbmše, Saša Skulj in Silvo Rozman. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pričnemo z delom. 
Ker je k razpravi o raziskovalnem delu povabljenih večje število pred- 

stavnikov raznih institucij in zavodov s tega področja, predlagam, da nekoliko 
spremenimo dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem za sejo, in to tako, da 
5. točko dnevnega reda obravnavamo kot 3. točko, da bi gostje, ki šo k razpravi 
o tej točki povabljeni, ne bih zaradi tega ves dan zadržani. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 31. seje Gospodarskega zbora; 
2. razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije in sklepanje o ve- 

rifikaciji mandata na nadomestnih volitvah izvoljenega poslanca; 
3. razprava o raziskovalnem delu v Sloveniji; 
4. razprava o problematiki v gospodarstvu s posebnim ozirom na reformo; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa 

sklada Socialistične republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva za leto 1965; 
6. poslanska vprašanja; 
7. razprava o osnovnih načelih in smernicah za izdelavo družbenega plana 

gospodarskega razvoja v Sloveniji v razdobju do 1970. leta. 
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne javi se 

nihče.) Če ne, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 31. seje Gospodarskega zbora. Ima kdo pripombo k temu zapisniku? (Ne 
javi se nihče). Če ni pripomb, potem ugotavljam, da je zapisnik 31. seje našega 
zbora odobren. 

Pričenjam 2. točko dnevnega reda, to je razpravo o poročilu 
mandatno-imunitetne komisije in sklepanje o verifikaciji mandata na na- 
domestnih volitvah izvoljenega poslanca. 
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Poročilo mandatno-imunitetne komisije ste prejeli skupaj z vabilom za 
sejo in ga dajem v razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče). Ker nihče ne 
želi razpravljati, dajem predlog mandatno-imunitetne komisije, da zbor sprejme 
njeno poročilo in verificira mandat poslanca Maksa Mauerja, na glasovanje. 
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je poročilo mandatno-imunitetne komisije sprejeto in vabim 
poslanca tovariša Mauerja, da se po končani seji oziroma med odmorom zglasi 
v sobi št. 83, da podpiše slovesno izjavo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o raz- 
iskovalnem delu v Sloveniji. 

Z vabilom'za sejo ste prejeli gradivo o raziskovalnem delu v Socialistični 
republiki Sloveniji in stališča, ki jih je pripravil Izvršni svet. 

O gradivu in stališčih je razpravljal odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov našega zbora, ki je pripravil svoje poročilo, ki ste ga prav tako 
prejeli. 

Izvršni svet je k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika 
tovariša Ludvika Zajca, pomočnika republiškega sekretarja za prosveto in 
kulturo. Na sejo smo k tej točki povabili tudi Gospodarsko zbornico Slovenije, 
Zvezo raziskovalnih organizacij Slovenije, Zavod za kemične in tehnološke 
raziskave, Tekstilni inštitut v Mariboru, Inštitut TAM Maribor, Ekonomski 
inštitut, Zavod za avtomatizacijo v Ljubljani, Zavod za raziskavo materiala 
in konstrukcij, Zavod za produktivnost dela Slovenije. Nuklearni inštitut Jožef 
Štefan v Ljubljani, Sklad Borisa Kidriča in Metalurški inštitut Slovenije. 

Predlagam, da odobrimo povabljenim gostom, da v razpravi sodelujejo. 
Se zbor strinja s tem predlogom. (Poslanci se strinjajo.) Hvala lepa! Prosim 
vse, ki žele sodelovati v razpravi, da se prijavijo pismeno s prijavnico, ki je na 
klopi. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Kobe, predsednik odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. 

Inž. Miloš Kobe: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da v imenu 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora v zvezi s 
predloženim poročilom o obravnavi raziskovalne dejavnosti, dam še nekaj 
misli in stališč, ki so se zelo enotno izoblikovala v teku razprav na odboru. 

Poleg razprave o splošni problematiki raziskovalnega dela, o čemer že 
govori predloženo poročilo, je odbor na seji dne 18. maja razpravljal še o tezah 
osnutka republiškega zakona o raziskovalni dejavnosti. Menim, da lahko najprej 
izrazim zadovoljstvo ob ugotovitvi, da je Gospodarski zbor intenzivneje kot 
prej vključen v razprave o raziskovalnem delu, kljub sicer formalni zakonodajni 
nepristojnosti in izražam željo, naj bi predstavniki Gospodarskega zbora še 
naprej aktivno sodelovali tudi pri delu na konkretnem urejevanju te pro- 
blematike. Gospodarstvo je na teh problemih življenjsko zainteresirano, saj si 
njegovega napredka brez urejenega in učinkovitega raziskovalnega dela sploh 
ne moremo predstavljati. 

Razprava o raziskovalnem delu je že drugič na dnevnem redu našega zbora; 
raziskovalno delo je tudi predmet številnih razprav v skupščinah in kongresih 
družbeno-političnih organizacij. Odbor meni, da se kljub večletnim razpravam 
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še vedno nismo dokopali do konkretnih stališč, kako bi uredili raziskovalno delo, 
ampak ostajamo več ali manj na posplošenih deklaracijah. Deloma so temu 
vzrok nasprotujoča in heterogena mnenja, saj so obravnave doslej potekale le na 
osnovi parcialnih stališč posameznih, na problematiki raziskovalnega dela le 
področno zainteresiranih dejavnikov. Glavni vzrok temu pa je po našem mnenju 
ta, da nimamo ustreznih konceptov družbeno-gospodarskega razvoja posameznih 
področij, kar se zelo drastično odraža, prav pri raziskovalnem delu in morda 
na podoben način le še pri šolstvu. Zato odbor ne sodi, da je k tej že tolikokrat 
premleti problematiki prinesel kakšne bistvene novosti, bodisi v stališčih ah 
predlogih, skušal pa je, čeprav morda za ceno poenostavljenja te, sicer zelo 
kompleksne problematike, le ugotoviti glavne vzroke za nezadovoljivo, oziroma 
po našem mnenju že kar kritično stanje na tem področju. Mnenja smo, da obsta- 
jata pri tem dva osnovna problema, in sicer: programsko-organizacijski problem 
in problem financiranja, ki niti principialno, še manj pa konkretno, kljub nešte- 
tim diskusijam nista rešena. 

2e iz predloženih materialov raziskovalnih institucij, ki so nepopolni v to- 
liko, ker ne dajejo kvalitetnih pokazateljev o tem, kaj in na podlagi česa se 
dejansko raziskuje, izhaja pestra organizacijska neurejenost in nekoordiniranost. 
Teze zakona o raziskovalnem delu skušajo pri tem sicer urejati notranjo or- 
ganizacijo zavodov, jih sistemizirati in vnesti nekaj več reda na to področje. Po 
mnenju odbora pa sedanja dezorganizacija, ki povzroča podvojeno delo, raz- 
drobljenost, neučinkovitost in celo obrtništvo v raziskovalnih organizacijah, 
ni toliko posledica notranje neurejenosti v teh zavodih, kakor posledica po- 
manjkanja vsakršnih programskih koncepcij v širšem, višje organiziranem, 
ali če hočete, v nacionalnem merilu. Če že pri aplikativnih in zlasti razvojnih 
raziskavah še lahko govorimo o tem, da naj jih programira neposredno zain- 
teresirano gospodarstvo, pa nikakor ni jasno1, kdo naj programira bazične in 
neusmerjene raziskave, ki so vedno dolgoročne, angažirajo splošna družbena 
sredstva in zato terjajo širše družbeno' odločanje na podlagi dosedanjih za- 
ključkov. 

Odbor je bil enotnega mnenja, da takšno raziskovalno delo terja aktivno in 
konkretno1, usmerjevalno in ne le načelno' deklarativno politiko širše družbene 
skupnosti, konkretno prav Skupščine in njenih organov. Jasno pa je, da je izva- 
janje konkretne politike raziskovalne dejavnosti lahko zasnovano le na definira- 
nih programih razvoja posameznih gospodarskih in družbenih področij. Zato se 
odbor zavzema za tako fiziognomijo srednjeročnega plana družbeno-gospodar- 
skega razvoja, ki bo takšne kvalificirane odločitve pri raziskovalnem delu 
tudi omogočil. Brez definiranega programa razvoja gospodarskih področij se 
tudi gospodarstvo ne bo moglo odločati za kakršnakoli trajnejša vlaganja v 
dolgoročne raziskave in bodo na ta način prizadevanja za dolgoročni napredek, 
izražena v raziskovalnih naročilih iz gospodarstva, prav gotovo stagnirala, 
čeprav bi moralo biti glede na intencije gospodarske reforme prav nasprotno. 

Drugo bistveno vprašanje, čeprav vzročno in posledično tesno povezano s 
prvim, je vprašanje financiranja. Odbor meni, da obstaja bistvena odvisnost 
tega vprašanja z organizacijsko in programsko urejenostjo raziskovalne dejav- 
nosti. Po domače povedano, ne moremo se strinjati z mnenjem, da je treba 
samo zagotoviti dovolj sredstev, pa bodo vsa ta vprašanja rešena. Zavedati 
se moramo namreč, da sredstev najbrž ne bo nikoli dovolj; čim manj pa je 
sredstev, tem natančnejša in določnejša mora biti politika njihovega trošenja. 
Tudi pri vprašanjih financiranja se ponovno pojavlja zahteva po konkretni 
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programski politiki. S tem pa seveda nikakor ne zanikamo dejstva, da znatno 
premalo vlagamo v raziskovalno dejavnost. 

V odboru smo si bili enotni, da gospodarstvo samo ne bo sposobno prevzeti 
nase financiranja vsega raziskovalnega dela. Možne in sprejemljive pa bi 
bile nekatere rešitve, ki bi gospodarstvo stimulirale za vlaganja v raziskovalno 
delo. Ena izmed takih rešitev bi bile npr. oprostitve in olajšave 'družbenih 
dajatev za sredstva, ki bi jih iz poslovnega sklada gospodarska organizacija 
pogodbeno namenila za raziskave. Seveda pa naj bi take olajšave veljale le za 
naročila za konkretne potrebe, ali pa preko združenj, zbornice itd. Te olajšave 
bi morale biti tako učinkovite, da bi gospodarske organizacije bile zares v 
izdatni meri stimulirane. Centralnim sredstvom za raziskovalno delo, predvsem 
skladu Borisa Kidriča je nujno treba zagotoviti večja sredstva, bodisi na škodo 
nekaterih drugih področij proračunske potrošnje ali pa razmisliti o drugih 
možnih načinih njegove dodatne alimentacije. Menimo namreč, da je »varče- 
vanje« s sredstvi pri raziskovalnem delu neracionalno, če je zagotovljena 
optimalnost vlaganj v programirana raziskovalna dela na najpomembnejših 
družbeno-gospodarskih področjih, in če se ta sredstva ne uporabljajo sam0. za 
podaljševanja življenja posameznih raziskovalnih institucij. 

Dovolite, da se končno dotaknem z nekaj besedami še tez republiškega 
zakona o raziskovalni dejavnosti. Tudi ta razprava na odboru je potrdila vsa 
že v poročilu izražena stališča. Mnenja smo, da bi zakon moral opredeliti in v 
največji možni meri konkretizirati naslednje: 

1. Določiti bi moral tudi višjo stopnjo organiziranosti raziskovalne dejav- 
nosti z opredelitvijo družbenega organa, ki bi avtoritativno skrbel za izvajanje 
celotne politike raziskovalnega dela v republiki, ga programiral, usmerjal in 
koordiniral. 

2. Zakon bi v tej zvezi moral opredeliti vlogo raznih dejavnikov na tem 
področju, zlasti univerze, ki bo po našem mnenju morala biti močnejši nosilec 
zlasti bazičnega raziskovalnega dela predvsem zato, ker je takšno delo neločljiv 
sestavni del pedagoškega procesa in vzgoje visoko strokovnih kadrov. 

3. Prav tako bi moral zakon dati ustrezno vlogo gospodarski zbornici. 
Mnoge diskusije na odboru so vedno znova izražale težnjo za večjo vlogo zbor- 
nice pri organiziranju in spodbujanju neposrednih dogovorov med gospodar- 
skimi in raziskovalnimi organizacijami. Svoj čas je bilo izraženo mnenje o 
umestnosti obveznega članstva raziskovalnih organizacij s področja tehničnih 
ved v zbornici. Zbornica bi po našem mnenju morala prevzeti operativno vlogo 
praktičnega posredovalca na eni strani potreb in povpraševanja gospodarskih 
organizacij, na drugi pa možnosti in ponudb raziskovalnih institucij. Z raznimi 
oblikami bi morala skrbeti vsaj za izčrpno in tekoče medsebojno informiranje. 

4. Zakon bi končno moral določiti tudi načine financiranja, nakazati ma- 
terialno vlogo sklada Borisa Kidriča, vire njegovih sredstev in vire sredstev 
drugih dejavnikov zbornice, univerze, akademije in republike neposredno in 
opredeliti namenski značaj teh sredstev. Prav tako bi moral vsebovati določila 
o stimulaciji gospodarskih organizacij za neposredna vlaganja v raziskovalno 
delo, obenem pa definirati materialne obveznosti sedanjih in bodočih ustano- 
viteljev tudi za dejavnost in ne samo za ustanovitev raziskovalne organizacije. 
Mnenja smo, da je konkretizacija teh vprašanj neodložljiv imperativ in da je 
skrajni čas, da preidemo na formuliranje konkretnih določil o posameznih 
rešitvah. Če tega ne bomo napravili, se nam bo to že v bližnji prihodnosti 
maščevalo s tem, da bo naša raziskovalna dejavnost stagnirala. 



32. seja 123 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Viktor Turnšek. 

Inž. Viktor Turnšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da najprej nekoliko kvantificiram raziskovalno delo in v tej 

luči nakažem probleme, ki obstojajo na področju raziskovalnega dela. Z neka- 
terimi konkretnimi primeri rezultatov raziskovalnega dela bi hotel nadalje 
prikazati in dati plastično predstavo o pomenu raziskovalnega dela ter tudi 
pokazati naloge, ki čakajo raziskovalno delo. 

Raziskovalne organizacije v Sloveniji ustvarajajo letno približno 15 mi- 
lijard prometa, od tega odpade približno 5 milijard na tako imenovane usluge 
to je atestiranje materialov, konkretne preiskave materialov, izdelava raznih 
strokovnih mnenj, geološka vrtanja, preiskave v zvezi z raznimi investicijami 
itd. Na raziskovalno delo odpade tako 10 do 12 milijard dinarjev. Celotne 
raziskave delimo v tako imenovane aplikativne in razvojne raziskave na eni 
strani ter na drugi strani na osnovne raziskave; to so tiste raziskave, ki jih 
označujemo lahko tudi kot znanstvene. Te zadnje prispevajo v občo zakladnico 
človeškega znanja nova dognanja. Od celotnih sredstev za raziskovalno delo 
odpade na znanstvene raziskave 10—12 °/o; če bi pa vzeli ostrejša merila, bi 
morda prišli na 8 '%>. Tak je tudi odnos, ki se dosega v inozemstvu. 

Od vseh v aplikacijo in razvoj usmerjenih raziskav odpade 85 lo/o na tehnične 
vede, in po 5'°/o na biotehnične, družbene in naravoslovne vede. Od osnovnih, 
oziroma znanstvenih raziskav odpade na naravoslovne vede 50 °/o, na družbene 
in humanistične vede 25 °/o in na tehnične vede 25 '%>. 

Pretežni del osnovnih raziskav, ki so bile doslej financirane iz zveznih 
sredstev, odpade na inštitut »Jožef Štefan-«. Osnovne raziskave so pomembne 
iz več vzrokov. Ob osnovnih raziskavah se vzgajajo na univerzi raziskovalni 
kadri; nadalje so osnovne raziskave pomembne zaradi dviga splošnega tehničnega 
in kulturnega nivoja in končno še zato, ker same dajejo tudi posredno praktične 
rezultate. Naj omenim samo uporabo izotopov na raznih področjih, kot je 
v medicini, gradbeništvu in industriji. Če ne bi gojili v zavodu »Jožef Štefan« 
nuklearne fizike, bi prav gotovo uporaba izotopov pri nas ne bila tako razširje- 
na. Pri uvedbi uporabe, ki obstaja v dajanju navod i 1, konstrukciji aparatur, so 
kadri v zavodu »Jožef Štefan« posredovali uporabo iztopov pri nas. 

Financiranje. Od celotnih raziskav osnovnih in aplikativnih financirajo 
gospodarstvo in neposredni naročniki 75®/o, 25 %> pa financirajo zvezni in re- 
publiški fondi ter delno še tudii proračun. Tako financirajo fondi predvsem 
vse osnovne raziskave in delno tudi v aplikacijo usmerjene. Celotno financiranje 
fondov se tako deli: za aplikativne raziskave 55fl/o', za osnovne raziskave 45 %>. 
Na zvezna sredstva odpade vseh iz družbenih sredstev financiranih raziskav 
okoli 40 %>. Brez dvoma je osnovna misel, da se financirajo raziskave iz gospo- 
darstva, pravilna, vendar pa se moramo zavedati, da obstojajo določena pod- 
ročja, to so predvsem vse osnovne raziskave in raziskave s področja družbenih 
ved in biotehničnih ved, ki se bodo morale financirati še tudi vnaprej iz diuž- 
benih sredstev. 

Na tem zboru bi hotel predvsem govoriti o v aplikacijo usmerjenih in razvoj- 
nih raziskavah. Kaj je vsebina in cilj teh raziskav? Cilj teh raziskav je pospešiti 
tehnični napredek, vsebine raziskav pa so>: surovine, tehnologija in končni 
produkt. Neposredni rezultat, ki ga dajo te raziskave, je povečan realni do- 
hodek v. konkretnem podjetju, vsota rezultatov vsega raziskovalnega dela pa 
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se odraža v povečanem nacionalnem dohodku, to pa ni drugega kot povečana 
produktivnost, če smatramo, da je produktivnost narodni dohodek na zapo- 
slenega. 

Mnogokrat se sliši, da bi morale naše raziskovalne organizacije odkriti nekaj 
novega, s čimer bi prišli na prvo mesto v svetu.1 Takšno gledanje na raziskovalno 
delo je naivno. Naše konkretno raziskovalno delo reproducira znanstvena od- 
kritja v svetu in tudi rezultate, dosežene drugod, prenaša v naše konkretne 
razmere. Zavedati se moramo, da zahteva reprodukcija in uvedba že drugod 
osvojenih proizvodov in načinov dela sistematično raziskovalno delo. Iz mate- 
rialov, ki so bili že predloženi skupščini, ki pa so verjetno preobširni in zato 
niso bili razmnoženi in dostavljeni poslancem, bi si dovolil navesti rezultate 
dosedanjega našega raziskovalnega dela in nakazati naloge, ki jih inštituti danes 
vidijo. 

Kmetijski inštitut prikazuje kot rezultat sistematičnega raziskovalnega dela 
v Sloveniji povečanje hektarskih donosov naslednjih najvažnejših kultur v raz- 
dobju okoli 10 let: pšenica od 13 mtc/ha na 21 mtc/ha, koruza 16 mtc/ha na 
32 mtc/ha; krompir od 122 mtc/ha na 139 mtc/ha; hmelj od okoli 7 mtc/ha pred 
vojno na 13 mtc/ha. Kot nadaljnje naloge pa vidi inštitut nujnost, da se hektar- 
ski donosi dvignejo, če naj bi družbena posestva pri današnjih odkupnih cenah 
delala brez izgube, in sicer: pšenica na 29 mtc/ha pri odkupni ceni 95 din za kg 
ječmen na 25 mtc/ha pri odkupni ceni 85 din za kg, koruza 59 mtc/ha pri 
odkupni ceni 80 din za kg, krompir 162 mtc/ha pri odkupni ceni 47 din za kg, 
seno na 65 mtc/ha, silaža na 600 mtc/ha, mleko na 3200 kg na leto in kravo, meso 
na 0,9 kg prarastka na dan. 

Na osnovi večletnih raziskav razpolaga naš Kmetijski inštitut že z vrsto 
sodobnih tehničnih rešitev. Tako ima med drugim izdelano tehnologijo za 
pridelek koruze v zrnju, okoli 75 mtc/ha, za pridelek pšenice in ječmena 35 do 40 
mtc/ha, za pridelek krompirja, okoli 300 mtc/ha, za pridelek silaže koruze 
600 mtc/ha, kar je dva do trikrat večje od sedanjega povprečja, za pridelek 
travnikov, 60—>80 mtc/ha nasproti 30 mtc/ha v povprečju, za pripravljanje 
kvalitetne silaže s konservansi, dočim je v običajnem postopku propade 25 %, 
za pitanje govedi z voluminozno krmo ob dnevnem prirastku 1,2 nasproti 0,8 kg 
v povprečju. 

Na drugi strani pa inštitut prav tako ugotavlja in opozarja na izgube in 
škode, ki smo jih imeli prav zaradi tega, ker ni bilo vključeno raziskovalno 
delo in ker se je mnogokrat delalo le po intuiciji. 

Ze leta 1946 smo zastavili vrsto račjih, kokošjih in gosjih farm, ki so v 
nekaj letih propadle, ker njihovi organizatorji niso upoštevali bioloških za- 
konitosti. Perutninska farmska proizvodnja je dejansko stekla šele leta 1959, 
potem ko smo na osnovi rezultatov raziskovalnega dela uvedli cepljenje piščan- 
cev proti kokošji kugi. Kakšna je ekonomska teža tega problema, naj pokaže 
dejstvo, da je ena sama farma še letos imela 15 milijonov škode, ker je ko- 
košja kuga izbruhnila pri dveh kooperantih, kjer živali niso bile cepljene. 

Umetna gnojila zasebni proizvajalci še vedno premalo uporabjajo, na druž- 
benih posestvih pa so jih v želji za čim intenzivnejšo proizvodnjo rabili ponekod 
že v neracionalnih količinah; saj so bila gnojila poceni, država jih je prodajala 
z regresom. In vendar rastlina lahko porabi samo tiste sestavine umetnih 
gnojil in samo toliko, kolikor jih v zemlji primanjkuje. Šele analiza tal nam 
pove, kaj in koliko je treba dodajati; iz iste analize pa lahko tudi izračunamo, 
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koliko denarja in. koliko regresov je v teh letih požrla zemlja brez haska. Eko- 
nomsko težo problema nam ilustrira tudi dejstvo, da je npr. v Nemški demo- 
kratični republiki po vojni v teku že drugi ciklus analiz vseh kmetijskih 
zemljišč v državi. 

In končno še katastrof a, ki jo je v Sloveniji povzročila slinavka v letih 1964/65. 
Stroški, da se je epidemija zatrla, so znašali 900 milijonov dinarjev, škode pa 
je bilo preko 1 milijarde dinarjev. S-temi sredstvi bi lahko krili stroške ceplje- 
nja vse goveje živine v družbenem sektorju Slovenije skozi 20 let. 

Kot primer dela na področju industrije naj služijo raziskave na področju 
papirja. Raziskovalno delo v inštitutu za papir in celulozo je bilo v zadnjih 
10 letih usmerjeno na surovine. Pri tem so bih doseženi naslednji ekonomski 
rezultati v proizvodnji: 

Ce izrazimo v dinarjih vrednost zamenjave iglavcev za mehke listavce (to- 
polovino) v letu 1963 pri 56 500 m3 topolovine, pomeni pri takratni razliki v 
ceni med celuloznim lesom iglavcev in celuloznim lesom mehkih listavcev, ki 
je znašala 5000 din za m3, letni prihranek Slovenije skoro 300 milijonov din. 
Ce pa upoštevamo celotno jugoslovansko industrijo, znaša vrednost nastale 
razlike celo nad 1 milijardo dinarjev. 

Od trdih listavcev prihaja v poštev bukovina. V Sloveniji je bilo v letu 
1953 porabljenih le okoli 600 m3 bukve, 1960 že nad 12 000 m3, 1963 nad 26 000 
m3, 1964 že 37 600 m3. Poraba bukove celuloze ima tendenco porasta, ker je 
surovine po izjavi gozdarjev dovolj na razpolago. 

Če vzamemo za primerjavo spet leto 1963 kot pri topolovini, in razliko 
v ceni med iglavci in trdimi listavci 5000 m3, dobimo letni prihranek v Slo- 
veniji 130 000 000 S din, za celo Jugoslavijo pa blizu 2 milijardi S din. 

Poleg tega je treba upoštevati še tehnološke prednosti pri predelavi 
topole in bukve, ker je čas kuhanja znižan na 2 uri, s čimer je povečana pro- 
izvodnja in poleg tega dosežen še znatno večji izkoristek lesne mase. 

Drugi znaten uspeh raziskovalnega dela je novi postopek klejenja papirja, 
ki znižuje dosedanje stroške klejenja papirja in kartona za 1/3. Pri doseženi 
proizvodnji 337 000 ton paprirja v Jugslaviji v letu 1964 in računajoč, da je od 
te količine vsaj 40 '°/o klejenih papirjev, je znašal prihranek pri kolofoniji in 
aluminijevem sulfatu na osnovi sedanjih cen okoli 700 000 000 din. 

Nekateri važnejši problemi, s katerimi se intenzivno ukvarjajo razisko- 
valci ah pa se jih bodo morali še lotiti, so: 

— nadaljnja razširitev surovinske baze za industrijo celuloze, polceluloze 
in lesovine na listavce, predvsem na bukev; 

— razširitev surovinske baze z uporabo lesnih odpadkov in tankega lesa; 
— razširitev surovinske baze z uporabo enoletnih rasthn; 
— boljše izkoriščanje lesne mase, ker se giblje danes izkoristek lesne mase 

v proizvodnji celuloze med 42 in 50'°/o, vse ostalo pa gre v odpadne lužine; 
— beljenje in oplemenitenje predvsem celuloze in polceluloze, a tudi leso- 

vine, navadne in kemične. Pri beljenju izgubimo del celulozne mase in pri tem 
poslabšamo mehanske lastnosti proizvedene celuloze. Najti je treba načine, 
kako izgube celulozne snovi do največje mere preprečiti pri tem pa obdržati 
lastnosti beljenih izdelkov, kakor tudi odpornost vlaken; 

— osvojitev proizvodnje specialnih vrst papirja in kartona, predvsem z 
oplemenitvijo, t. j. z najrazličnejšimi načini premazovanja in prevlečenja 
papirja in kartona. To premazovanje in prevlečenje pa je kljub temu, da ob- 
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stojijo obširne razprave, vendarle več ali manj industrijska tajnost posameznih 
tovarn, posebno glede sestave premazov. 

Kot primer rezultatov razvojnega dela v razvojnem inštitutu podjetja naj 
služi primer raziskovalnega dela v tovarni dušika Ruše. Kot rezultat 
raziskovalnega dela in seveda tudi investicijskih vlaganj je proizvodnja 
v tovarni dušika narastla od 2,2 milijardi S din v letu 1963 na skoro 
12 milijard S din v letu 1964, to je za 5-krat. Pri tem pa se je število zaposlenih 
dvignilo le od 470 na 1000 delavcev. Ob vloženem kapitalu 3,8 milijarde se je 
dosegla povečana vrednost proizvodnje za 9,7 milijarde na leto. Kako so to do- 
segli? Inštitut za abrazive pravi o tem takole: 

Karbid: Instalacijo za proizvodnjo karbida so zgradili za časa prve svetovne 
vojne. Brez znatnih investicij smo povečali kapaciteto za 15 '°/o od 12 na 21 MW 
z rekonstrukcijami, ki so plod lastnega raziskovalnega razvoja dela. 

Ferokrom: Instalacijo so postavili leta 1930. Brez rekonstrukcij in investicij 
smo povečali kapaciteto za 150'°/o — od 2000 ton na 5000 ton letno. Hkrati se 
je kvaliteta izboljšala, normativi potrošnje materialov pa znižali. To povečanje 
je posledica izboljšane tehnologije, ki je plod lastnega raziskovalnega dela. 

Korund: Ustvarili smo novo proizvodnjo korunda v vrednosti 5 milijard 
din, skupne investicije so znašale dve in pol milijarde din. Tehnološko' znanje, 
načrti za strojne ter tehnološke naprave so produkt našega raziskovalnega dela 
•—• brez nabave licence ali inženiringa. Nasprotno, Ruše lahko danes ponudijo 
kompleten inženiring za izgradnjo korudne tovarne katerikoli drugi deželi. 

Doseženi učinki so torej plod dela lastnega inženirsko-tehničnega štaba. 
Treba je omeniti, da so imele Ruše v letu 1950, ko so pričele s sistematičnim 
raziskovalnim delom, od 700 zaposlenih samo 15 inženirjev in tehnikov, danes 
imajo pri 1000 zaposlenih skoraj 100 inženirjev in tehnikov. 

Teh nekaj primerov naj bi ilustriralo raziskovalno delo na celotnem pod- 
ročju, kot tudi raziskovalno delo v konkretnih tovarnah. Na drugi strani pa naj 
bi rezultati dosedanjih raziskav pokazali, da se je raziskovalno delo že vklju- 
čilo in dalo konkretne rezultate. Znesek 7,5 milijarde din za razvojno in raz- 
iskovalno delo, ki ga dajejo letno gospodarske organizacije v obliki financi- 
ranja raziskovalnih nalog, to tudi potrjuje. 

Kakšni so izgledi za nadaljnjo pospeševanje raziskovalnega in razvojnega 
dela. Decentralizacija sredstev akumulacije na podjetja ob sočasnem razvijanju 
samoupravljanja, to je okvir, v katerem se razvija in se bo razvijalo razvojno 
raziskovalno delo. V tem okviru so se doslej formirali na novo pri in v pod- 
jetjih razvojni inštituti in razvojni oddelki, ki jih je danes okoli 80. Nizka 
akumulativnost pa narekuje tudi postopno modernizacijo. Nasproti dosedanjim 
konceptom in enkratnim kampanjskim rekonstrukcijam bi bilo potrebno osvo- 
jiti stališče, da je modernizacija ali tehnični napredek stalen proces. Pri po- 
stopnem vlaganju v'modernizacijo pa se vložena sredstva tudi hitreje oplojujejo 
in se ustvarjajo možnosti za povečanje tempa modernizacije. Eden izmed bistve- 
nih organizacijah kot tudi v celoti. Integracijo raziskovalnega dela v proiz- 
razvojno raziskovalno' delo, ki po svoji vsebini rešuje probleme tehničnega 
napredka, po svojih učinkih pa dviga družbeno produktivnost, tako v posamez- 
nih organizacijah kot tudi v celoti. Integracijo raziskovalnega dela v proiz- 
vodnji je razumeti tako, da je raziskovalno delo stalni element izpopolnjevanja 
in dopolnjevanja proizvodnje, oziroma tehničnega napredka. Prav v smislu 
vključevanja elementa raziskovalnega dela v tehnični napredek se danes go- 
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vori o tako imenovanem tretjem faktoru v proizvodnji ali tudi o kapitalno 
prostih investicijah. Navedeni primer v tovarni dušika Ruše to tudi nazorno 
kaže: 3,8 milijarde vloženih investicij je ob oploditvi z raziskovalnim delom dalo 
povečanje vrednosti za 9 milijard dinarjev letno. Splošno se učinki razisko- 
valnega dela v proizvodnji ocenjuje v razmerju 1 :1 do 1 :2 nasproti vloženim 
investicijam. Mislim, da je danes zahteva po iskanju tako imenovanih notranjih 
rezerv postala fraza prav zaradi tega, ker ne vidimo v tem konkretnega dela. 
Izraz sam na sebi je neustrezen, ker gre pri tem dejansko za dobro organizirano 
stalno delo na napredku in ne za iskanje nečesa skritega. 

Vprašanje, ki se postavlja v zvezi z modernizacijo, je modernizacija na 
široki fronti ali pa izgradnja in modernizacija nekaterih preferenčnih področij. 
Ce gledamo na produktivnost kot dohodek, ki se ustvarja na vseh področjih ob- 
stoječe dejavnosti, je razumljivo, da je potrebno povečati produktivnost vseh za- 
poslenih. Zaostajanje ali celo stagnacija v pogledu tehničnega napredka enega 
področja z velikim številom zaposlenih (npr. tekstilna industrija) bi ob tržišču, 
ki je navzven odprto vodilo do likvidacije tega področja in do resnih 
socialnih in političnih težav. Nasprotno pa bi se na področjih, ki bi imela 
monopolni položaj, kot je to npr. gradnja stanovanj, če bi se produktivnost ne 
razvijala skladno z ostalimi področji, morale dvigati cene, ker bi z osebnim 
dohodkom hoteli slediti dvigu standarda. Ob široki fronti tehničnega napredka 
pa seveda ni rečeno, da ne obstajajo preferenčna področja ali pa področja, ki 
so osnova za nadaljnjo razvijanje gospodarstva, kot je npr. energetika, transport, 
elektronika in podobno. Tu bomo morali iz splošne akumulacije ali pa tudi z 
zbiranjem sredstev iz gospodarskih organizacij dodatno investirati. Raziskave 
na teh področjih, ki so akumulativno slabe, kot je npr. kmetijstvo, bomo 
morali financirati iz družbenih sredstev. Akumulativno nizko področje je gotovo 
kmetijstvo, kjer se mora z nekaj izjemami na določenih kulturah, kot je to npr. 
hmelj, raziskovalno delo ne mere nasloniti na proizvajalce (privatni sektor). 
Razgledanost trgovskih odkupnih in distribucijskih podjetij, kjer je akumula- 
cija močnejša, pa je po mojem mnenju še premajhna, da bi lahko ti začeli finan- 
cirati raziskave na področju svoje trgovske dejavnosti. Problematično je financi- 
ranje v aplikacijo usmerjenega raziskovalnega dela tudi na področju družbenih 
služb. Te so odvisne od proračunov in proračunskega varčevanja. Mislim pa, 
da gre tu za koncepte in gledanja na učinke raziskovalnega dela. Tako' slišimo 
npr., da ne moremo financirati raziskovalnega dela za ceste, ko še za ceste 
same nimamo dovolj denarja. Mislim pa, da prav zato, ker nimamo dovolj 
denarja in ker moramo varčevati (to pa bomo morali še tudi, ko bomo imeli 
več sredstev), je potrebno zagotoviti sredstva za raziskovalno delo in preko njega 
doseči prihranke. 

Ce govorimo o konfrontaciji raziskovalnega dela, potem se raziskovalno 
delo prav gotovo konfrontira preko svojih rezultatov. Pogoj za konfrontacijo 
je, da se področje dejavnosti konfrontira tudi ■ samo. Taka konfrontacija je 
gotovo odprto svetovno tržišče na področju proizvodnje. Problematična pa je 
konfrontacija na področju družbenih služb, ker se distributerji sredstev druž- 
benih služb konfrontirajo sami s seboj. 

Mislim, da se lahko strinjamo z osnovno zahtevo, da je potrebno razisko- 
valno delo predvsem tisto, ki se da sistematično usmerjati in konfrontirati 
s široko postavljenimi koncepti. Potrebno bo preiti v večji meri k širšim raz- 
iskovalnim projektom, na nekaterih področjih pa k širše postavljenim raz- 
iskovalnim programom. Široko postavljene projekte in programe raziskoval- 
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nega dela bo potrebno podvreči širši strokovni kritiki ob sodelovanju stro- 
kovnjakov določenih področij in služb. 

Kot poseben problem, ki ga bo morala reševati prav naša skupščina, je 
prenos financiranja osnovnih raziskav na področju fizike, biologije in kemije, 
ki so se doslej financirala iz zveznih sredstev, na republiška sredstva. 

Mislim, da je predlog, ki ga je dal Prosvetno-kulturni zbor, naj bi se for- 
mirala posebna komisija, ki bi razpravljala predvsem o osnovnih in znanstvenih 
raziskavah in formulirala zaključke iz dosedanjih diskusij ter zavzela stališče 
do nekaterih odprtih vprašanj, umesten in ga je treba podpreti tudi v tem 
zboru. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš dr. Drago Kolar. 

Dr. Drago Kolar: Kolegice in kolegi poslanci! Razprave na številnih 
forumih, od razprave v Zvezni skupščini, preko razprave na kongresu SZDL, do 
razprav na svetih gospodarskih organizacij in na delavskih svetih, dokazujejo, 
da se vsaj načelno zavedamo pomena raziskovalnega dela. Uspehi kmetijskega 
inštituta, inštituta za papir, inštituta v tovarni Ruše, o čemer je že govoril 
tovariš Turnšek, so samo ilustracija uspehov na ožjih področjih, ki so pa izredno 
pomembni za naše gospodarstvo. Zal pa moram ugotoviti, da načelne razprave 
in javni pozivi niso dovolj. V praksi se raziskovalci srečujejo s številnimi pro- 
blemi, ki negativno vplivajo na rezultate njihovega dela. Kljub številnim re- 
solucijam, priporočilom in sklepom se možnosti za raziskovalno delo v zadnjem 
obdobju niso bistveno izboljšale. Lahko celo trdimo, da smo v raziskovalnem 
delu trenutno nekje celo v krizi, katero lahko samo upamo, da bo kratkotrajna. Ce 
pa ne bo tako, borno utrpeli veliko kulturno in gospodarsko škodo. Ta zbor sam 
je priča, da razprave in deklaracije nimajo velikega uspeha. Iz gradiva za 
razpravo vidimo, da so problemi približno enaki, ali pa še bolj pereči, kot so 
bili približno pred letom dni, ko je ta zbor razpravljal o raziskovalnem delu. 
Gradivu je priložena tudi resolucija Zvezne skupščine o raziskovalnem delu, 
ki jo je sprejela tudi Zvezna skupščina januarja lani. Ce bi se načela te reso- 
lucije izpolnjevala, bi bili problemi raziskovalnega dela dokaj manjši in 
rezultati vidnejši. 

Iz obsežne problematike raziskovalnega dela bi rad razpravljal samo o 
dveh vprašanjih, in sicer o financiranju in organizaciji raziskovalnega dela. 

Za to, kar sem prej povedal, dolgujem nekaj številk. Vse razvitejše države 
posvečajo raziskovalni dejavnosti posebno pozornost in ni slučaj, da tu pred- 
njačita Sovjetska zveza in Japonska, ki sta znani po svoji gospodarski ekspanziji 
v zadnjih letih. Na Japonskem so izdatke za znanost v zadnjih treh letih 
povečali za 207'%, v Sovjetski zvezi pa za 110 °/o. V Jugoslaviji pa nameravamo 
po programu razvoja znanstvenih dejavnosti do leta 1970 povečati srodstva 
za to dejavnost od sedanjih 0,8 % od narodnega dohodka na 1 °/o. Takrat bosta 
dajali Velika Britanija in Sovjetska zveza po 3,5 "Vo svojega nacionalnega do- 
hodka, Francija, Nemčija in Japonska od 2 do 3®/d, ah v dolarjih v Jugoslaviji 
10 000 $ letno, v Franciji 50 000, v Belgiji 28 000 $. Čeprav se menda ne moremo 
primerjati s temi državami, mi ni jasno, kako naj potem nastopamo na inozem- 
skih tržiščih kot enakopraven partner v mednarodni delitvi dela. Naše gospo- 
darske organizacije morajo vse bolj pogosto primerjati ceno svojih izdelkov 
s cenami na mednarodnem tržišču. Ce naj to postane stalna praksa, se nam 
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tudi primerjave o vlaganju v raziskovalno delo z razvitejšimi državami ne 
smejo zdeti povsem nerealne. 

Pa poglejmo praktične primere pri nas. Reforma je problem financiranja 
raziskovalnih dejavnosti še zaostrila. V lanskem letu je bilo skladu Borisa 
Kidriča dodeljeno 1 milijardo 650 milijonov dinarjev. Po reformi, torej sredi 
leta, so se ta sredstva znižala na 1 milijardo 287 milijonov, ob koncu leta zaradi 
manjšega dotoka sredstev, pa so se ta sredstva ponovno zmanjšala na 1 mili- 
jardo 50 milijonov dinarjev. Sredstva so se znižala za eno tretjino. Za finan- 
ciranje tehničnih ved ima sklad Borisa Kidriča letos na razpolago po delitvi 
samo 130 milijonov dinarjev. Zahtevkov pa je za milijardo in pol. Ni mi jasno, 
kako je mogoče voditi neko politiko programiranja in koordiniranja, če razpo- 
lagamo samo z 8,5% potrebnih sredstev ali zahtevanih sredstev. Toda tudi 
te številke so morda nerealne, saj sklad še vedno računa z 200 milijoni posojila, 
kar pa sta dva skupščinska zbora zavrnila. Kot pa sem obveščen, je Prosvetno- 
kulturni zbor priporočil, da se to posojilo vendarle odobri. Sklad računa tudi 
z normalnim dotokom sredstev iz republiškega proračuna, kar se menda tudi 
ne uresničuje. Sklad Borisa Kidriča seveda ne more biti edini vir financiranja 
raziskovalne dejavnosti, vendar sem te številke povedal zato, da bi ilustriral 
praktične težave pri financiranju teh dejavnosti in pokazal, kako so v nasprotju 
s priporočili in resolucijami različnih forumov. 

V skladu z intencijami reforme vse pogosteje citiramo načelo, da je vsaj, 
kar zadeva tehnične vede, gospodastvo tisto, ki naj financira raziskovalno de- 
javnost na tem področju. To morda drži pri strogo aplikativnih raziskavah, 
nikakor pa ne za osnovne raziskave, ki pa jih od aplikativnih ne moremo ločiti 
in ki so osnovna karakteristika raziskovalne dejavnosti. Posamezne raziskovalne 
organizacije se lahko ukvarjajo pretežno z osnovnimi raziskavami, ali pa pre- 
težno z aplikativnimi raziskavami; obeh dejavnosti pa nikakor ne moremo ločiti. 
Gospodarske organizacije, ki se srečujejo s številnimi, vsakodnevnimi problemi 
gospodarjenja, pogosto niso pripravljene in včasih niti ne morejo dati dovolj 
sredstev za kratkoročne razvojne naloge, da o dolgoročnih raziskavah sploh 
ne govorimo. Gospodarske organizacije bodo verjetno sposobne, pa tudi prisi- 
ljene vlagati več sredstev v raziskovalno dejavnost šele čez določen čas, ko bo 
jasna njihova programska usmerjenost. V tem obdobju pa so raziskovalne or- 
ganizacije, posebno samostojne, v resni krizi. 

Kljub naštetim težavam so raziskovalci dosegli predvsem v osnovnih raz- 
iskavah v preteklih letih lepe uspehe. Številni naši raziskovalci in ustanove so 
dosegli mednarodna priznanja. Pri aplikativnih raziskavah, ki predvsem zani- 
majo gospodarstvo, pa bi lahko kljub nekaterim neštetim lepim uspehom 
dosegli več. Uspehi so manjši, kar je zopet posledica nezadostnih finančnih 
sredstev. Po ugotovitvah združenih narodov je razmerje potrebnih sredstev za 
različne vrste raziskav takole: za enak obseg dela, kot pri osnovnih raziskavah 
je pri usmerjenih raziskavah potrebno približno 3-krat toliko sredstev, pri upo- 
rabnih raziskavah 6-krat in pri razvojnih raziskavah kar 100-krat toliko sredstev 
za enako število raziskovalcev in za enak čas raziskovanja. 

O neuspehu na tem področju priča tudi število patentov na 10 000 prebi- 
valcev. Le-teh je bilo leta 1961 v Švici 9, v Zahodni Nemčiji 6,7, na Švedskem 
5,1, na Češkem 3,8, v Avstriji, 3,7, v Jugoslaviji pa leta 1964 le 0,12. 

Raziskovalne organizacije si v neurejenih finančnih razmerah pomagajo na 
različne načine. Večina teh načinov pa ni v skladu z njihovo osnovno dejav- 
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nostjo. V nekaterih organizacijah serijsko izdelujejo razne naprave, druge izde- 
lujejo projekte, analize in podobno. V večini primerov za tako delo ne bi 
potrebovali niti vrhunskih raziskovalcev niti vrhunske opreme. Zaradi kronič- 
nega pomanjkanja finančnih sredstev so raziskovalne organizacije, vsaj neka- 
tere, prisiljene, da prevzemajo tudi take naloge, za katere niso kvalificirane. 
Posledice so nezadovoljivi rezultati. 

Neurejeno financiranje se izraža tudi v nesorazmerno nizkih dohodkih 
raziskovalcev. V večini raziskovalnih organizacij je povprečje osebnih dohodkov 
raziskovalcev tudi za 40 l0/o nižje, kot v uspešnejših gospodarskih organizacijah. 
Samo entuziazem in strokovna usmerjenost lahko kompenzirata to sliko, vendar 
samo do določene meje. Odhodi strokovnih delavcev v inozemstvo, ki so vse 
pogostejši, pričajo o resni situaciji. 

Drugi problem, ki morda ni tako bistven kot vprašanje financiranja, ki 
pa vendar zmanjšuje uspehe naših raziskovalnih organizacij, je pomanjkljiva 
organizacija raziskovalnega dela. 

Naše raziskovalne organizacije nastopajo samostojno, vsaka za sebe, ne 
da bi upoštevale druge sorodne organizacije, ki so morda v soseščini. Tako se 
dogaja, da delamo po dveh tirih, ali pa da odkrivamo nekaj, kar SO' drugi že 
odkrili. Vsaka organizacija se skuša opremiti ne glede na druge sorodne organi- 
zacije in tako kupujemo vrsto dragih aparatur, ki so slabo izkoriščene, nekaterih 
drugih potrebnih aparatur pa ne moremo nabaviti, ker si ne moremo zamisliti 
združevanja sredstev. Tudi veliko število raziskovalnih organizacij daje misliti, 
ali so res vse to raziskovalne organizacije, ali pa se nekateri ukvarjajo bolj 
z rutinskim delom. Iz gradiva in razprave vidimo, da 54 samostojnih raziskoval- 
nih organizacij opravi po vrednosti 86 {%> raziskovalnega dela, 105 nesamostojnih 
raziskovalnih organizacij pa le 14 l0/o. Pri skoraj polovici nesamostojnih razisko- 
valnih organizacij, 42 po številu, je bila vrednost raziskovalnega dela v letu 
1964 do 5 milijonov dinarjev. Razumljivo je, da od tako razdrobljenih organi- 
zacij ne moremo pričakovati pomembnih rezultatov. Vse to kaže, da potrebu- 
jemo več sodelovanja, več kritičnosti pri ocenjevanju rezultatov raziskovalnega 
dela ter več koordinacije. Menim, da potrebujemo višjo stopnjo organiziranja. 
V drugih republikah vsaj delno opravljajo funkcijo organizatorja, in koordina- 
torja sveti za znanost. V Sloveniji takega niti kakega drugega organa nimamo. 
Zahteve po organizaciji znanstvene dejavnosti pa lahko kažejo težnjo po etati- 
zaciji. Vendar bi ta ocena bila zelo površna. Naj citiram samo resolucijo zvezne 
skupščine o raziskovalni dejavnosti, ki pravi, da je treba spodbujati in pod- 
pirati ustvarjanje skupnih programov za znanstveno raziskovanje, koordinacijo 
znanstveno raziskovalnega dela in združevanje sredstev delovnih, znanstvenih 
in drugih organizacij v te namene, kar se vse da doseči ob popolnem spoštovanju 
samoupravnih pravic in samostojnosti znanstvenih zavodov. 

Pred kratkim je bila pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ustanov- 
ljena komisija za kulturne stike s tujino. Letos smo ugotovili, da imajo ome- 
njeni stiki nacionalni pomen in da je pri tem potreben enoten nastop. Menim, 
da je nacionalni pomen raziskovalnega dela vsaj tolikšen, da moramo tudi tu 
poskrbeti za primerno organizacijo1. 

Na podlagi povedanega, podpiram konkretne predloge v poročilu odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Friderik Gerl. 
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Friderik Gerl: Najprej mi dovolite, da se vam zahvalim, da mi je 
bila dana možnost govoriti o tem vprašanju pred takim forumom. 

Najprej bi rad navedel nekaj načelnih ugotovitev o problemu raziskoval- 
nega dela. 

Razpolagamo z zelo dobrimi obdelanimi materiali, predvsem .mi zelo ugaja 
referat tovariša Zupančiča, vendar ugotavljam, da se gibljemo v preveč sploš- 
nih okvirih. Če hočemo doseči določen cilj, moramo imeti za izhodišče analizo 
obstoječega stanja. Analize nimamo, pač pa razpolagamo s številkami, ki izra- 
žajo predvsem odstotke, in ki so vzete iz statističnih podatkov. Znana pa nam 
je realna vrednost teh podatkov. Ta vrednost je tako minimalna, da ne bi mogla 
nuditi projektantu, ustvarjalcu in raziskovalcu izhodišča za njegovo aktivnost. 
Preveč delamo na podlagi pojmov, ki jih nismo jasno definirali. Maloprej smo 
slišali kritiko tovariša Kolar j a o pojmih aplikativno in fundamentalno. Stri- 
njam se z njim, da teh dveh pojmov v praksi ne moremo ločiti. Ker pa razli- 
kujemo ta dva pojma, zlasti pri nas v Jugoslaviji, mora za to obstojati neki 
vzrok. Če je neko delo ali rezultat nekega dela aplikativen, pomeni to, da je 
ta rezultat uporaben. Kaj je potem tisto, kar je neaplikativno in kar pri nas 
radi imenujemo fundamentalno? Kaj je še fundamentalno v življenju? Jaz tega 
res ne vem. Imam občutek, da se s tem daje potuha tistim, ki so si ustvarjali 
lepa delovna mesta, tako da bi lahko v miru živeli z zagotovljenim financira- 
njem. Ne delajo aplikativno1, temveč fundamentalno. To je pa pri nas tako vzvi- 
šeno, da bi nastal mednarodni kulturni škandal, če bi to področje hoteli diskrimi- 
nirati. 

Tovariš Turnšek je zelo lepo govoril. Na splošno je svoje stališče ilustriral 
s podatki. Definiral je cilj aplikativnega raziskovalnega dela takole: »Aplika- 
tivno delo se bavi s tehnologijo', to je s problemom tehnologije, s problemom 
surovin in s problemom končnih produktov.« Na žalost pa nam ni dal adekvatne 
definicije fundamentalnega dela. Če se malo zamislimo, bomo prišli do prepri- 
čanja, da gre tukaj za isto stvar, in to za kompleks tehnologije, surovine in 
produkta. Ker nisem pobožen, si tega drugače ne morem predstavljati. Morda 
bi nekdo našel neko nadmaterijo', ki je tako vzvišena! Tu je osnovna napaka 
v pojmovanju raziskovalnega področja. 

Druga osnovna napaka, ki smo jo v preteklosti zagrešili, pa nas je pripe- 
ljala do tega, da smo ločili raziskovalno delo s »samostojnim« financiranjem 
od ostalega raziskovalnega dela. Kaj predstavlja raziskovalno delo> s samostoj- 
nim financiranjem? Poznamo podjetja, ki se samostojno financirajo in taka, ki 
so dotirana, in ki ne morejo torej biti s samostojnim financiranjem. Kje so tisti 
naši inštituti s samostojnim financiranjem ■— govorim samo za gospodarski 
sektor, ne za ostale sektorje — ki prodajajo svoje proizvode? Konkretno: slišal 
sem očitek, zakaj se ne naročajo raziskovalna dela v institucijah s »samostoj- 
nim« financiranjem. Na ta očitek sem odgovoril: »Ponudite vaše usluge in če 
so za nekoga interesantne, jih bo rad pri vas kupil in tudi plačal.« To se pravi, 
v gospodarstvu ne more biti inštitutov s samostojnim financiranjem. Ti inšti- 
tuti so vezani na krog interesentov na liniji tehnologija — surovina — in 
končni produkt, kakor to pravi tovariš Turnšek in če so interesantni za druž- 
beno skupnost, toda tudi na liniji tehnologija — surovina in končni produkt, 
potem jih bo družba financirala. 

To sem hotel povedati na splošno-. Sedaj pa še o problemu kadrov. Mi 
danes govorimo o raziskovalnem delu. To se pravi, da gre za področje dela, da 
gre za delovni proces v raziskovalni službi, podobno kakor govorimo o delovnem 

9* 
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procesu v proizvodnji. Osnovno sredstvo industrijske proizvodnje je aparatura 
in stroj. V sedanji fazi zgodovine se v industrijski proizvodnji umska angaži- 
ranost vedno bolj odmika od materialnih činiteljev proizvodnje, to je surovine, 
delovnega sredstva in energije. Vedno bolj se prepušča kombinacija teh treh 
faktorjev sama sebi. Človek stopa v ozadje in ga vedno bolj nadomeščajo avto<- 
mati. 

Pri raziskovalnem delu so odnosi ravno nasprotni. Sredstvo stopa raz- 
meroma vedno bolj v ozadje in vedno bolj prihaja do izraza umski faktor, kar 
ima za posledico neverjetno hiter razvoj tehničnih in prirodoslovnih znanosti. 
Odnosi se tako komplicirajo, da umski faktor ne more več nastopati kot izraz 
posameznika, temveč le kot sestavni del integriranih možganov. Mi smo te za- 
konitosti zanemarjali in smo ne eni strani ločili industrijsko proizvodno dejav- 
nost cd njene raziskovalne funkcije, a na drugi strani ločujemo ljudi med 
seboj. Možganov ne integriramo. 

Predstavnik sklada Borisa Kidriča, ki se nahaja tukaj, je v nekem pre- 
davanju povedal, da imamo v Sloveniji težave pri koordiniranju umske aktiv- 
nosti raznih raziskovalcev. Za tako koordiniranje ni dovolj le dobra volja in 
medsebojno prepričevanje, potrebna je adekvatna organizacija. Problem organi- 
zacije raziskovalnega dela pri nas še ni dovolj raziskan. Ce hočemo uresničiti, 
kar nam priporoča v svojem referatu tovariš Beno Zupančič, moramo najprej 
razpolagati s primerno organizacijo'. Organizacijski trikotnik, o katerem sem 
prej govoril, sestoji iz treh čvrsto med seboj povezanih činiteljev. Ta trikotnik 
smo razbili v posamezne sektorje aktivnosti, to je na samostojno raziskovalno 
službo, na samostojno konstrukcijsko oziroma oblikovalno službo in na samo- 
stojno proizvodnjo. Vsak psameznik izmed teh treh faktorjev ima svoj proizvod, 
ki lahko postane koristen le, če pride do njegove katerekoli praktične aplikacije. 
Osnovni proizvod raziskovalnih in konstrukcijskih služb je dokumentacija, ki 
ne najde interesenta realizator ja, če ti dve službi nista nekako vezani na pro- 
izvo<dni sektor. Taka dokumentacija ni dobra niti za papirnico Vevče, ker je 
vezana z metalnimi sponkami, ki bi lahko poškodovale proizvodne naprave 
v tovarni. 

V dokaz tej trditvi lahko najdemo dovolj primerov iz življenja. V neki 
tovarni se je zgodilo, da so pred leti skušali angažirati za projektantsko nalogo 
znan biro v Parmovi ulici. Rezultat je stal nekoliko milijonov, uporaben pa ni 
bil. Zakaj? Ker so se projektanti (nestrokovnjaki) in gospodarski činitelji Izvrš- 
nega sveta kapricirali, naj bi bila ta izbrana tehnologija »vrhunska«, to je 
najmodernejša, čeprav so strokovnjaki specialisti iz kolektiva naročnika temu 
nasprotovali. Kasneje se je pokazalo, da je bila ta »vrhunska« tehnologija, ki 
so jo začeli uvajati v ZDA in ZSSR, še nedozorela in da se od nje v praksi 
oidstopa. To je primoralo strokovnjake kolektiva, da so sami realizirali novo 
proizvodnjo na podlagi od njih izboljšanega klasičnega postopka in se obrat 
že nekaj let uspešno razvija z močnimi tendencami razširjenja kapacitet. 

Industriji očitamo, da ne financira raziskovalnega dela. Ona bo to storila 
le tedaj, če bo razvojna služba integrirana v kompleks razvojno-proizvodne 
službe. To potrebo vam lahko ilustriram na preprostem primeru: Neko podjetje 
ima v Ljubljani svojo razvojno službo, čeprav je oddaljeno približno 90 km. 
Pojavlja se problem kako prenesti iz podjetja nek raziskovalni material, ki se 
zelo hitro kvari. Ta material naj bi raziskovalni zavod dobil najkasneje v šestih 
urah. Za samostojni raziskovalni inštitut bi nastal zamotan problem, ki bi za- 
hteval precej sredstev samo za prevoz. Razvojna služba pa se preprosto dogo- 
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vori z uslužbencem železnice, ki pripelje prejemniku vzorce v treh urah, kar. 
praktično nič ne stane. 

Lahko navedemo nekaj praktičnih rešitev, ki so se na osnovi takega nspo- 
srednega odnosa odrazile pri gradnji novih tovarn ali novih obratov. Gre za 
objekte, ki dajejo do nekaj milijard bruto dohodka. Tesno sodelovanje med 
raziskovalcem, konstruktorjem in realizatorjem v povezanem organizacijskem 
kompleksu pri nekaterih detajlih često omogoča, da se izognemo nepotrebnim, 
stroškom. Slovenska podjetja razpolagajo z odličnimi mojstri, ki lahko zelo 
uspešno dopolnjujejo razvoj nove zamisli raziskovalca in konstruktorja. Več- 
krat zadostuje kratka konzultacija, podkrepljena s površnimi skicami s svinč- 
nikom. Tak odnos omc-goča prihranek na času, ki je potreben za realizacijo 
raziskovalnega dela. 

Zakonitosti omenjene trikotne organizacije izvirajo iz kemične dejavnosti, 
kjer je obstajala ta zakonitost že od vsega začetka. Čeprav je slovensko gospo- 
darstvo tako rekoč v centru svetovnega dogajanja, je šel proces kemizacije 
družbe, ki se razvija že iz dobe med prvo in drugo svetovno .vojno, mimo- nas. 
Mi se s tem problemom nismo pečali, ker smo imeli druge skrbi in smo za to 
zaostali najmanj za sto let. Ne vem, kako bomo to zamudo nadomestili. Tri- 
kotnik slovenske kemične tovarne Moste je imel svoja dopolnilna vogala v Lud- 
wigshafnu, v tovarni kleja v Berlinu, v tovarni v Rušah, na Dunaju itd. To 
se pravi, da ni bil center proizvodnje v tovarni kleja v Ljubljani niti ne v 
kemični tovarni v Mostah, temveč v Berlinu oziroma v Ludwigshafenu. Center 
proizvodnje tovarne dušika v Rušah je bil pri koncernu Dinamit-Nobel, to se 
pravi, da so ti obrati stopili v novo državo tako rekoč brez glave in brez rok. 
Mi se tega nikoli nismo zavedali v zadostni meri, in se nismo trudili, da bi 
ustvarjali nadomestne organizacijske formacije, ker nismo razpolagali s kadri. 
Zakonito pravilo kemične industrije je: en raziskovalec da lahko samo en rezul- 
tat v določenem času. Dva raziskovalca dasta, štiri rezultate, trije pa devet 
rezultatov. Ti centri so koncentrirali svoje možgane v svojih inštitutih, ki so 
daj ah na ta način potencirane rezultate. Mi smo te odnose razbili in do danes 
nismo uspeli ustvariti slovenske kemične industrije, ki bi med seboj sodelovala. 

Stanje kemične industrije vam je vsem znano. Pred kratkim smo kemiki 
imeli republiški kongres v Celju. Na kongresu je bilo ugotovljeno, da smo v raz- 
voju kemične industrije v svetu na dnu, čeprav predstavlja v modernem kul- 
turno-gospodarskem življenju prav kemična industrija hrbtenico. Ce hira 
kemična industrija, mora hirati tudi gospodarstvo in kultura. Pred sto leti, 
pred dvesto leti je bila hrbtenica kulturno-gospodarskega življenja težka indu- 
strij a-železarstvo. Takrat smo bili v centru svetovnega razvoja, saj leži Slovenija 
na glavni arteriji Dunaj—Trst. V Trstu je bila visoka peč, okoli nje so nastale 
cele plejade: Jesenice, Ravne, Bistrica v Rožu. Drugi center je bil v Gornji 
Štajerski. Zanimivo je, da je prvi del proge Dunaj—Trst bil zgrajen leta 1849 
na relaciji Ljubljana—Maribor. Verjetno je šlo za Trbovlje, ki so bile izredno 
važen vir energije. Zaradi tega smo mi dali človeštvu takrat vrhunske ljudi 
v fiziki. Ali se ne imenuje fizikalni inštitut po Jožefu Štefanu? Dali smo vrhun- 
ske matematike. Menda se na luni nek geografski objekt imenuje po slovenskem 
matematiku. Dali smo vrhunske kemike, med njimi tudi nosilca Nobelove na- 
grade. Ne vem, če 5 '°/o navzočih tovarišev to ve. 

Kaj pa doživljamo danes? Na Reki se baza za moderno gospodarsko dejav- 
nost, to je za petrokemijo1, širi. Druga taka baza se razvija malo bolj na sever, 
okrog Siska, okrog hrvaških naftnih polj. Tretja baza petrokemije nastaja v po- 
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daljšku na madžarski strani blizu naše meje. Četrta baza, o kateri se sedaj 
razpravlja, se pripravlja onstran naše meje, v Pliberku ali Wildonu blizu 
Graza, peta baza je ona v Trstu, ki se vedno bolj razširja itd. V morju tega 
modernega razvoja je Slovenija izolirana in v taki situaciji postavljena pred 
zelo dvomljivo perspektivo. Pod takimi pogoji je .nastala ideja EKK, ki jo 
poznate. To je tipičen primer našega amaterizma. Na tem problemu nismo 
angažirali kolektivnih možganov, o katerih sem prej govoril! Niti ne vemo, kdo 
se je tega projekta spomnil in zato je tako tragično končal. 

Najbolj zanimiva pa je naša lahkomiselnost v zvezi z vzgojo kadrov. V ke- 
mični industriji ni važna aparatura, ni važna tovarna, važni so možgani, za 
katere imamo v Ljubljani zelo dobro šolo, ki razvija kadre za inozemstvo, 
predvsem za Nemčijo. Rad bi videl tisto statistko, ki bi enkrat povedala, zaradi 
pomirjenja naše vesti, koliko smo dali kadrov nemški kemični industriji. Ti 
kadri nas veliko stanejo! Kot profesor na univerzi vam lahko povem, da je šla 
celotna generacija naših asistentov v inozemstvo na specializacijo in da so vsi 
— rad bi vedel, kdo je bil izjema — ostali zunaj! Brez posledic za nas profesorje 
in brez moralne odgovornosti za ves slovenski narod! 

Imamo centralni kemijski raziskovalni inštitut Borisa Kidriča. Nosil naj 
bi funkcijo centra razvojnega dela kemične industrije. Te funkcije do sedaj ni 
nosil. Zakaj? Poglejte 10 do 15 let nazaj gibanje kadrov v tem inštitutu, pa 
boste videli, da so tudi iz tega inštituta iz leta. v leto večinoma šli v inozemstvo. 
Kaj pa naj ostali kadri, ki so pred kratkim šele diplomirali, pomagajo naši in- 
dustriji? Kaj naj z njimi raziskujemo? Posledica tega je, da v tem inštitutu 
predvsem iščejo denar, da bi svojim ljudem prvega v mesecu izplačali mesečni 
dohodek! Na srečo so sedaj na podlagi raznih akcij dobili precej razvojnih 
projektov iz skladov, nekaj pa tudi iz podjetij, tako da so, kakor sem zadnjič 
slišal, nekako za dve leti preskrbljeni. 

Rezultati raziskovalnega dela so vidni v skrajni varianti, kot jo je označil 
tovariš Turnšek, v končnem industrijsko-proizvodnem produktu. Prosim, dajte 
mi listo teh končnih proizvodov, ki so plod raziskovalnega dela v inštitutu 
Borisa Kidriča, kjer tudi jaz sodelujem. Zadovoljni smo, že s tem, da bi drago- 
ceno aparaturo, ki se tam nahaja, zaposlili. Na priporočilo Izvršnega sveta je 
vzpostavljena tesna kooperacija med univerzo, to je med fakulteto za naravo- 
slovje in tehnologijo in med inštitutom Borisa Kidriča. Formalno obstaja ta 
kooperacija, vendar je brez posebnega učinka, ker šolski sklad ni dal na razpo- 
lago sredstev, ki so bila za to kooperacijo obljubljena. Obstaja odnos med 
fakulteto in med inštitutom Borisa Kidriča, podobno predvojnemu odnosu med 
veleposestnikom in med najemnikom. Nismo uspeli ustvariti sinteze fakultete 
za tehnologijo z inštitutom Borisa Kidriča. Že svoj čas, dolgo je že tega, je 
tovariš Boris Ziherl, menda kot sekretar za prosveto, priporočil tako povezavo, 
vendar smo jo takrat dosledno odklanjali, menda zato, ker je bil pri tem nekdo 
osebno prizadet. 

Sredstva za delo inštituta Borisa Kidriča so sedaj menda zagotovljena. 
Stojim na stališču, naj si sredstva inštituti in strokovno-vzgojne organiza- 
cije zagotove predvsem same. To pa je mogoče le, če se strokovno šolstvo ozko 
povezuje z neposrednimi interesenti, to je z inštituti in z industrijo. Ključavni- 
čar ne dobiva sredstev za življenje zato, ker je ključavničar, temveč zato, ker 
na delovnem mestu železo spreminja v koristen predmet. 

Sedaj pa še nekaj besed o največjem slovenskem grehu. Leta 1919 smo 
ustanovili v Ljubljani tehnološki študij, ki se je razvil v samostojno fakulteto. 
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Ne vem, zakaj so neki pravniki, profesorji, literati to fakulteto ukinili proti 
volji njenih strokovnih predstavnikov. Ustanovljena je bila nova fakulteta za 
naravoslovje in tehnologijo, v katero so skrili kemično tehnološki študij, bivšo 
kemijsko-tehnološko fakulteto, v čisto formalno enoto, ki nima upravno-finanč- 
nega karakterja. Ta tehnološki odsek s svojimi dvanajstimi, trinajstimi pred- 
stavniki, predstavlja neznatno manjšino v okviru fakultete poleg čistih kemikov, 
fizikov, matematikov itd. To je ubog ostanek, atom slovenske tehnologije, ki 
so ga svoj čas dosledno terorizirali. V razgovoru s tedanjim generalnim sekre- 
tarjem univerze glede tega vprašanja, sem dobil odgovor: »Ne vem, če imate 
prav, ker nisem strokovnjak.« Moje stališče je bilo: »Strokovnjaki ste bili za 
ukinitev samostojne fakultete, za njeno ponovno oživitev pa niste.« 

Danes je prevladalo mnenje, da moramo o potrebi take fakultete prepričati 
določene osebe, česar pa ne moremo razumeti. Tehnika in kemijska tehnologija 
sta določeni strokovni področji. Naravoslovne vede pa so drugo področje. One 
so osnova za vse ljudske dejavnosti, pa naj si bo to umetnost, glasba, tehnika 
ah karkoli. To je povsod v svetu področje zase. Pri nas se ta koncept ne sprejme. 
Prikazuje se kemijsko tehnologijo, ki predstavlja pretežni del in najbolj dina- 
mični 'del modernega gospodarstva, le kot aplikativno področje teoretične ke- 
mije. Že v začetku sem omenil, da je fundamentalno tisto, česar laik ne more 
razumeti. Drugod po svetu doživljajo tehnične znanosti in predvsem kemijska 
tehnika vrhunske razvojne tendence. Pri nas se tehnika še vedno obravnava 
kot obrt in zaradi tega je cela naša industrija ostala obrtniška, ne toliko po 
strukturi in obsegu, kolikor po mentaliteti v njej zaposlenih kadrov. Nekdo jena 
kongresu Socialistične zveze Slovenije govoril o obrtniški mentaliteti inženirjev. 
Hvala bogu, da se je našel tak človek, zato ker inženirji zelo radi tako menta- 
litete očitajo drugim, čeprav so sami najbolj obrtniški. Bil sem v Bolgariji, kjer 
sem si ogledal novo tovarno citronske kisline, ki je bila zgrajena skoraj obenem 
kakor naša, slovenska. Naša ima kapaciteto 500 ton letno, njihova pa 300 ton. 
In mi in oni hočemo kapaciteto podvojiti. Gledal sem njihovo organizacijo. 
Z našo bi morali propasti. Oni pa razpolagajo s štirimi biologi, se pravi z enim 
šefom in s tremi biologi, za vsako izmeno po eden. Ta služba je važna zaradi 
občutljivosti tehnološkega procesa, v katerem bi zaradi okužbe lahko nastale 
nepregledne škode. Zato oni vsako fazo proizvodnje bakteriološko kontrolirajo. 
V naši tovarni imamo bakteriološko službo v zaklenjeni omari v pisarni enega 
izmed inženirjev. 

Brez obnove fakultete za kemijsko tehnologijo ne moremo rehabilitirati 
celotnega raziskovalnega gospodarskega področja. Tovariš Turnšek je dobro 
povedal, da mora biti razvojna služba stalna; to je za kemijsko gospodarstvo 
zakonita nujnost. Na svetu se iz sredstev, ki jih ustvarja kemijska dejavnost, 
odvaja 20 do 30'°/o za raziskovalno delo in za investicije. Če mi tega zneska ne 
dosežemo1, ne bomo mogli sedanjega stanja popraviti. Menda razpolaga kemična 
industrija Slovenije z 10 milijardami din letno za razvoj. Od tega sklad Borisa 
Kidriča ne more dobiti niti tistih 200 milijonov, ki bi mu bili potrebni za raz- 
voj tega področja. Mislim, da gre za problem organizacije kompleksa; fakulteta 
•— razvojni inštituti — proizvodnja. Brez tega kompleksa gospodarske proizvod- 
ne organizacije ne morejo koristno izrabiti svojih 10 milijard. Verjetno bodo 
morali za to angažirati inozemstvo, kakcr je to bito že pred vojno. 

Nazadnje bi se dotaknil še enega problema, to je dokumentacijske službe. 
Za proizvodno področje je v naši republiki ustanovljen dokumentacijski center 
pri Centralni tehnični knjižnici, ki se je do sedaj zelo uspešno razvijal. Svojo 
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matično funkcijo, ki je Centralni tehnični knjižnici dodeljena po zakonu, na 
žalost ta ne more uspešno izvrševati, ker se ji vsako leto zmanjšujejo sredstva. 
Zanimivo je, da industrija vsako leto bolj uporablja ta center, ki bi lahko 
nudil tudi desetkrat več informacij. Kljub prizadevanju gospodarske zbornice 
pa do sedaj ni uspelo ustvariti potrebnih sredstev iz industrije, tako da so 
informacije iz novih virov, ki se vedno bolj množijo, vedno bolj skope. S tem 
je ogrožen uspeh raziskovalnega dela. Dolga leta sem bil v vodstvu odličnega 
kolektiva Centralne tehnične knjižnice, vendar do sedaj še ni uspelo, kakor tudi 
ne pri vseh ostalih institucijah univerze, odpraviti pretirano proračunsko men- 
taliteto. Izgovarjajo se na prakso »fehtarije«, ki ni dostojna takega pridnega 
kolektiva. Ne morejo razumeti dejstva, da gre za enakopraven odnos v sistemu 
medsebojne kooperacije v funkcijah, ki se dopolnjujejo. 

Oprostite, da sem predolgo govoril o raziskovalnem delu. Moje besede je 
inspirirala praksa, v kateri mi je kot univerzitetnemu profesorju uspelo razviti 
domačo' kemično tovarno z izvirnimi tehnološkimi procesi na podlagi koopera- 
cijskega odnosa fakulteta — industurijsko raziskovanje in projektiranje — in 
proizvodnja. Od leta 1956 do leta 1965 je bruto dohodek tega podjetja narasel 
od 100 milijonov na 2 milijardi dinarjev. Mladi kolektiv ima ambicijo, da zviša 
ta znesek v razmeroma kratkem času na 4 do 5 milijard. To sodelovanje s fa- 
kulteto je ogroženo, če se ne organizira fakulteta za kemijsko tehnologijo, kot 
samostojna fakulteta, ker v nasprotnem primeru lahko nastopijo ovire za sode- 
lovanje, ki bodo imele birokratski značaj. Mislim, da bi se ne smel ta visoki zbor 
omejiti le na razprave, ampak bi moral poslati svoje delovne komisijie na po- 
samezna področja raziskovalnih dejavnosti in forume za razvoj kadrov, da bi 
se bolj intenzivno prenašale življenjske izkušnje v ta zbor. Treba je preverjati 
ali so medsebojne protislovne navedbe s tega področja točne ali ne. Jaz sem 
o vzrokih težkega stanja v kemični industriji hotel govoriti na republiškem 
kemijskem kongresu v Celju in se moram temu zboru pritožiti, da je bil moj 
pismeni referat cenzuriran in to sedaj, ko razpolagamo z novo ustavo. 

Najlepša hvala za potrpljenje! 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima dr. inž. Milan Osredkar. 

Dr. inž. Milan Osredkar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Skušal bom biti kratek, ker menim, da to ni diskusijski sestanek in 
se bom omejil le na nekaj važnejših vprašanj, ki jih je po mojem mnenju treba 
osvetliti. Ne bom polemiziral o tem, kaj so osnovne, aplikativne, usmerjene, 
nausmerjene in fundamentalne raziskave, ker sodim, da so te stvari jasne pred- 
vsem tistim, ki se s tem ukvarjajo. Ravno tako se ne mislim spuščati v vpraša- 
nje organizacije fakultet, ker to vprašanje ni na dnevnem redu današnje raz- 
prave; povem naj le, da se moje mnenje z nekaterimi trditvami predgovomikov 
ne ujema. Samo življenje demantira njihove besede. Vsi vemo, da imamo 
v Sloveniji dobre mojstre. Iz tega bi sledilo, da drugih strokovnjakov, konstruk- 
torjev itd. ne potrebujemo, ker za našo proizvodnjo zadoščajo že ti mojstri. 
Temu pa ni tako. Sodobna proizvodnja zahteva veliko več, kot samo mojstre. 
Zahteva sodobno tehnologijo in sodobno organizacijo dela. Temu dejstvu se ne 
moremo izogniti. Delitev dela in organizacija dela sta bistvo moderne tehnolo- 
gije in napredka. Moderna tehnologija ustvarja pogoje za osvoboditev dela, 
ker odpravlja s svojo specializacijo groba, težka, lahko rečemo ponižujoča fi- 
zična dela. 
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To je pravzaprav tudi vzrok, zakaj toliko govorimo o raziskovalnem delu 
v zadnjem času. Naša" naloga je, da našo proizvodnjo intenzificiramo, da nado- 
mestimo fizične ekstenzivne napore z modernim načinom proizvajanja. Taka 
proizvodnja pa zahteva večje znanje. Le na ta način bomo lahko napravili 
korak naprej, se enakopravno vključili v mednarodno delitev dela in postali 
enakovreden partner v mednarodnem gospodarskem življenju. 

Ko govorimo o znanju, imam v mislih tisto znanje, ki ga že imamo in tisto, 
ki ga je treba šele pridobiti. Ne bom govoril o tem drugem znanju, temveč 
o problemu, da ne znamo izkoristiti in poiskati tistega znanja, ki že obstoji. 
S tem nočem reči, da je dovolj izkoriščati in uporabljati samo tista dognanja, 
ki so že napisana in objavljena v različnih revijah in knjigah. Pač pa, ker ne 
znamo uporabljati tistega znanja, ki že obstoji, je še težje priti do novih dog- 
nanj in spoznanj, saj vsako novo dognanje izvira iz že obstoječega znanja. Če 
bomo obvladali in poznali osnovne zakonitosti, bomo te zakonitosti lahko na- 
dalje razvijali, in to v smeri, ki je za našo družbo koristna in primerna. Pri 
tem pa se seveda ne bomo mogli posluževati samo knjig s polic, temveč bomo 
morali reševati probleme tako, kot to zahtevajo prirodne in družbene značilno- 
sti naše dežele. Na primer kvaliteta in sestav naših rudnin je povsem drugačen 
kot v tistih deželah, ki so značilnosti teh rudnin znanstveno in strokovno prou- 
čile. Toda, če bomo poznali osnovne značilnosti teh rudnin, bomo s strokovnim 
in znanstvenim delom lahko odkrili tudi značilnosti naših domačih. 

Za izkoriščanje obstoječega znanja pa sta potrebni dve stvari: prvič, ljudje, 
ki obvladajo znanje in drugič, hotenje, da tem ljudem omogočimo delo na delov- 
nih mestih, kjer bodo to svoje znanje lahko s pridom uporabili. Z drugimi 
besedami, več pozornosti moramo posvetiti razvojnim in aplikativnim raziska- 
vam. Pri tem pa se zastavlja vprašanje, kje dobiti dober strokovni kader, ki 
bo znal pridobivati tisto znanje, ki ga ni mogoče zaslediti v literaturi oziroma 
kupiti z licencami? Tak kader je mogoče vzgojiti le, če bomo razvijali funda- 
mentalne raziskave oziroma fundamentalne vede, na naši univerzi, v inštitutih 
in v kooperaciji med temi ustanovami. Če temu ne bomo posvetili dovolj pozor- 
nosti, ne bomo uspeh. 

Za razvoj fundamentalnih znanosti doslej pri nas nismo porabili veliko 
sredstev. V odnos-u na vsa vložena sredstva v znanstvenoraziskovalno delo je 
teh sredstev le okoli 10'%, ki so se v večini financirala iz zveznih virov. 

O nakazanih problemih se že dalj časa razpravlja. Sprejete so bile resolu- 
cije, izdani zakoni in najrazličnejši dokumenti v zvezi s tem. Na žalost pa iz- 
gleda, da je bilo še vse premalo besed. To nam potrjuje tudi diskusija nekega 
tovariša v Prosvetno-kulturnem zboru, ki probleme znanstveno-raziskovalnega 
dela dobro pozna. Dejal je, da so možnosti za raziskovalno delo in sredstva za 
to delo v obratnem sorazmerju s številom sprejetih resolucij. Toda kljub teža- 
vam, v katerih se nahaja naše gospodarstvo*, kljub temu da vemo, da so sred- 
stva naših skladov pičla, moramo nekaj konkretnega narediti. 

Predvsem je treba utrditi načelo, da naj gospodarske organizacije same finan- 
cirajo tisto raziskovalno delo, ki služi neposredno njihovi proizvodnji. To delo 
je zasnovano predvsem na obstoječem znanju in ima kratkoročen značaj. To 
tezo vsebuje tudi srednjeročni družbeni plan razvoja. Danes se razpravlja o tem, 
da bi država oziroma družba regresirala delovnim organizacijam 15 n/o naložb 
v raziskovalno delo. Nekateri predlagajo celo 30 <Vo; toda kljub takim razpravam 
in predlogom obstoji resna bojazen, da družba ne bo sodelovala niti s 15 %. 
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Po mojem mnenju bi moral ta zbor in naša republika posebej podpreti 
stimuliranje raziskovalnega dela. Ta spodbuda bi morala biti zasnovana na 
zaupanju do naših gospodarskih organizacij ne glede na to, v kakšni meri se 
od njih podpirano raziskovalno delo razvija. Za vsakih vloženih 10 din v raz- 
iskovalno delo bi morali delovnim organizacijam priznati 1,5 din. Podobni 
ukrepi so v svetu dali dobre rezultate. 

Seveda pa moramo ločiti kratkoročno in srednjeročno raziskovalno delo, 
ki je namenjenoi neposredno proizvodnji, od dolgoročnega perspektivnega. Neza- 
konito in protiustavno bi bilo, če bi za dolgoročno raziskovalno delo zahtevali 
sredstva delovnih organizacij. Tako raziskovalno delo se mora kriti iz družbenih 
sredstev. Zato predlagam, da se v nek zvezni sklad izloči del nacionalnega 
dohodka, ki naj služi za financiranje dolgoročnega raziskovalnega dela in za 
razvijanje fundamentalnih znanosti. Pri tem pa moram opozoriti na to, da je 
naša republika doslej dobivala precejšnja zvezna Sredstva za fundamentalne 
raziskave. Ze v prihodnjem letu se bodo ta sredstva znatno skrčila. Resnici je 
treba pogledati v oči. Naša republika bo morala že prihodnje leto dati veliko 
več sredstev za te raziskave kot doslej, zlasti za tista dela, ki so v teku. 

Eden izmed največjih potrošnikov zveznih sredstev za fundamentalne raz- 
iskave v naši republiki je inštitut Jožef Štefan. Že v prihodnje leto bo' morala 
financiranje tega inštituta prevzeti republika. S tem v zvezi želim izpcdbiti 
zmotna gledanja nekaterih, češ kaj pa nam je treba »nuklearnega« inštituta. 
Želim podčrtati dejstvo, da inštitut Jožef Štefan ni »nuklearni« inštitut, temveč 
inštitut, ki raziskuje in proučuje fundamentalne znanosti, kot so fizika, kemija, 
biokemija, elektronika itd. in sodeluje in pomaga, kljub temu, da je bil do 
sedaj financiran iz zveznih sredstev, univerzi in univerzitetnim raziskovalcem. 
Samo na primeru fizike lahko ugotovimo, da na inštitutu delajo praktično 
vsi univerzitetni profesorji in asistenti fizike, to je okrog 20 do 25 ljudi. Enake 
primere bi lahko navedel tudi s področja kemije, biokemije in elektronike. Zna- 
čaj tega inštituta je torej popolnoma drugačen kot kaže njegov naslov. Dejstvo 
je, da se bodo morala sredstva za take naloge inštituta nekje zagotoviti. Ta 
sredstva ne bodo porabljena za to, da bi nekateri prišli do lahkega zaslužka, 
kajti v znanstvenem raziskovalnem delu lahkega zaslužka ni. V znanstveno 
raziskovalnem delu uspe le tisti, ki ima za to sposobnost, veselje in je navajen 
trdo delati. Še veliko bi lahko o tem govoril, vendar mi čas tega ne dopušča. 

Doslej sem govoril o stimulaciji delovnih organizacij za vlaganje v razisko- 
valno delo in o krepitvi družbenih fondov. Dovolite mi še nekaj besed o kre- 
pitvi koordinativnih funkcij pri raziskovalnem delu, ne glede na to, katere 
vrste raziskovalno delo je to. Tudi o tem govori program razvpja do leta 1970. 
Koordinativne funkcije so osnovane prvič na programu, ki naj je odraz potreb 
gospodarstva. Pri izdelavi takega programa bi morali sodelovati raziskovalci. 
Na žalost pa moramo ugotoviti, da takega programa pri nas še nimamo; in 
drugič na sredstvih, ne pa na administrativnih ukrepih. Koordinacijskih funkcij 
in republiških organov ne bomo zboljšali, če ne bomo izboljšali teh dveh 
osnov. Ko govorim o teh koordinacijskih funkcijah, imam v mislih predvsem 
sklad Borisa Kidriča, ki je po mojem mišljenju svoje naloge dobro opravljal. 
Skladu je treba izboljšati pogoje, dopolniti njegove metode in okrepiti njegove 
koordinativne funkcije, s katerimi bi mogel vplivati na razvoj raziskovalnega 
dela. Zaradi tega je nujno potrebno, da skladu Borisa Kidriča damo veliko 
večjo podporo, pa ne samo v denarju, ampak tudi v ljudeh in v razširitvi nje- 
govih organov in pristojnosti. 
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Koordinativne funkcije so izrednega pomena tudi zaradi tega, ker je 
treba povezati vlogo zveznih fondov in republiških fondov. Ta povezava žal 
ni rešena. Informiran sem, da obstojajo zvezna sredstva v višini 500—800 mili- 
jonov za raziskovalno delo, ki se dodeljujejo republikam pod pogojem, da te 
prispevajo 50 fl/o'. To pa niso samo dinarska sredstva, temveč tudi devizna. 
Pomanjkanje deviznih sredstev pa zelo zavira raziskovalno delo. Posledice 
takega nekoordiniranega dela med zveznimi in republiškimi skladi pa so, da 
ne moremo izkoristiti že odobrenih deviznih sredstev za raziskovalno' delo v 
Sloveniji. Mislim, da je to eden od dodatnih argumentov, ki kaže na važnost 
koordinativnih funkcij. 

Sklepi zveznega Prosvetno-kulturnega zbora predvidevajo1, da bo treba pri 
izvajanju programa razvoja raziskovalnega dela do leta 1970 napraviti še 
dve stvari: 

1. predvideti ustrezne ukrepe, ki bodo omogočili uresničitev programa in 
2. spremljati in kontrolirati "uresničitev programa. 
Ta program je precej ambiciozen, ne samo v zveznem, ampak tudi v 

republiškem merilu. Program namreč predvideva povečanje raziskovalnega 
dela v petih letih na obseg, ki bo denarno znesel 193Z drugo besedo, od 
sedanjih 60 milijard, ki se vlagajo v raziskovalno delo, naj bi bilo do leta 1970 
vloženih 116 milijard. Pri tem predvideva ta program, da bodo zvezna sredstva 
v petih letih narastla na 148 '°/o, to se pravi skoraj za 50'%, medtem ko naj bi 
ostali fondi, med katere spadajo tudi republiški fondi, narastla na 229 %>, kar 
naj bi se po tem programu doseglo na ta način, da bi sredstva zveznega fonda 
rastla 8'°/o letno, medtem ko republiškega vsaj 12!0/o. 

Te številke so, lahko rečemo, precej zahtevne ali pa celo ambiciozne. 
Zaradi tega je izredno važno, da bodo izvajalci tega programa (republika in 
republiški fondi ter sklad Borisa Kidriča) zasledovali in spremljali izvajanje 
predvidevanj kot jih nakazuje prespektivni razvoj. Ugotavljati bodo morali, 
ali se sredstva zbirajo kot je bilo predvideno ali morda celo ne upadajo ali pa 
se le neznatno dvigajo, kar dejansko pomeni stagnacijo. Stalna evidenca uspešno- 
sti izvajanja teh programov je ena od bistvenih postavk te naše splošne politike. 
Seveda pa se moramo že pri sprejemanju programa vprašati, ali so taka sred- 
stva v resnici potrebna in ali jih zmoremo v času, ko zbiramo denar za gradnjo 
energetskih objektov, centrale, ko se mučimo, da bi našli denar za šole, in ne 
vem za kaj še vse. 

Osebno sem globoko prepričan, da nimamo druge izbire, kot da začnemo 
uporabljati znanje in ga večati v vseh oblikah in na vseh področjih, če želimo 
iti naprej. Zaradi tega pozivam ta zbor, da ima pri svojih odločitvah pomembnost 
raziskovalnega dela stalno pred očmi in da po svojih močeh sprejme ukrepe, 
ki so potrebni. 

Predsednik Leopold Krese: Prekinjam sejo za pol ure. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.45 in se je nadaljevala ob 12.25.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo razpravo. Besedo ima tova- 
riš inž. Božidar Guštin. 

Inž. Božidar Guštin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Želel bi se dotakniti samo nekaj vprašanj> ki so zajeta tudi v pripo- 
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ročilu odbora, ki je obravnaval to problematiko; to je vprašanje kvalitete 
raziskovalnega dela in vrednotenja, vprašanje programiranja in vprašanje 
financiranja. 

Veliko je očitkov z vseh strani, da so kvalitetno dvomljivi rezultati razi- 
skovalnega dela pri nas. Večkrat se postavlja vprašanje, zakaj se troši jo'družbena 
sredstva in ali ne bi bilo potrebno na nek način prikazati konkretne rezultate 
in tako opravičiti uporabo teh sredstev. Žal danes, niti pri nas niti v svetu, 
ne obstoja metoda, ki bi omogočila vrednotenje rezultatov raziskovalnega dela. 
Mi to lahko napravimo v posameznih primerih, ko gre za neko razvojno razi- 
skavo v nekem podjetju, v neki gospodarski organizaciji, kjer se na osnovi 
rezultatov neke praktične raziskave lahko ugotovi ekonomski rezultat te 
raziskave, izboljšanje tehnološkega postopka itd. Čim pa razširimo to poskusno 
vrednotenje od aplikativnih na osnovne raziskave, na teoretične raziskave, 
potem vse take metode odpovedo. Mnoge strokovne komisije združenih naro- 
dov, ki so se bavile in se še bavijo z vprašanji primerjave vloženih sredstev 
in ekonomskih učinkov, raziskovalnega dela, ugotavljajo, da so ti poskusi do 
sedaj odpovedali. Obstajajo neke ocene s posrednimi metodami, ki govorijo, 
da se vloge v razisovalno delo obrestujejo letno v globalu med 100 in 200 %>. 
To je prav gotovo rezultat, ki preseneča na eni strani, na drugi strani dokazuje 
visoko rentabilnost vlaganja v raziskovalno delo. Vrednotenje je težavno, ker 
praktično ne moremo ugotavljati rezultatov neke teoretične ah osnovne razi- 
skave, ki samo povečuje znanje in nam daje osnovna spoznanja. Težave nasto- 
pajo celo pri aplikativnih raziskavah, ki niso neposredno namenjene neki 
praktični uporabi, ker se rezultati take raziskave lahko pokažejo šele po letih. 
Ne moremo odmeriti povečanega znanja, šolanja kadrov, ki se vzgajajo v 
raziskovalnem delu itd. 

Druga pripomba' je, da niso vidni rezultati najrazličnejših raziskav. Pred- 
vsem moramo ugotoviti, da ne morejo biti vsi rezultati vedno pozitivni. Tudi 
tak rezultat raziskovalnega dela je dragocen, ko pokaže, da zaželenega cilja ni 
mogoče doseči in da je raziskave potrebno usmeriti na neko drugo področje 
in na drugo pot. Podatki iz raznih mednarodnih publikacij kažejo, da je le 
okoli polovica raziskav uspešnih v tem smislu, da dajo neke praktične rezul- 
tate. Iz podatkov posameznih raziskav, ki jih je navedel tov. Turnšek, pa je 
razvidno1, da je tudi pri nas vedno več uspešnih raziskav tako po številu kot 
po kvaliteti. Pomanjkljivost pa je, da o nalogah, delu in uporabi sredstev 
za raziskovalno delo vse premalo obveščamo našo javnost. Vzrokov za to je 
več. Imamo le malo strokovnih revij, ki bi obveščale strokovno in tudi drugo 
javnost o rezultatih raziskovalnega dela pri nas, naše publikacije v inozemskih 
strokovnih revijah niso vedno dosegljive naši javnosti; raziskovalne organizacije 
in raziskovalci se ne potrudijo dovolj, da bi »reklamirali-« svoje dosežke, težave 
pa so tudi v financiranju publiciranja znanstvenih dosežkov. 

Mnogi naši inštituti so že dosegli raven, ki omogoča sodelovanje z inozem- 
skimi interesenti. Vedno več je primerov, ko inozemske strokovne ali pa razi- 
skovalne organizacije sodelujejo z našimi raziskovalnimi organizacijami pri 
uresničitvi nekaterih programov in jih financirajo bodisi v okviru mednarodnih 
organizacij ah pa na osnovi bilateralnih dogovorov. Vedno več je raziskovalcev, 
ki so se afirmirali v mednarodnem znanstvenem svetu, ki so vedno dobrodošli 
v inštitutih razvitih dežel in ki sodelujejo s tujimi raziskovalci. Če so torej 
kritike, ki jih včasih človek shši z raznih strani, do neke mere upravičene, 
pa se je potrebno bolj poglobiti v posamezne raziskave, v posamezne razisko- 
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valne projekte in posamezne primere ustrezno oceniti. Pavšalna ocena, o kateri 
sem v začetku govoril, ni niti pravična niti objektivna. 

Drugo vprašanje je programiranje raziskovalnega dela. Raziskovalno delo 
lahko razdelimo na dve osnovni področji, in sicer na svobodne raziskave in 
na programirane, usmerjene raziskave. Prve se pretežno odvijajo na univerzi, 
na akademiji znanosti in umetnosti in služijo predvsem pedagoškemu delu. 
V skladu Borisa Kidriča često ugotavljamo, kar je podčrtano tudi v gradivu 
odbora, da nimamo pravega koncepta glede raziskav posameznih področij bodisi 
na področju tehnike, družbenih ved, medicine itd. Dejstvo pa je, da lahko 
šele na osnovi sprejetega koncepta, in ob upoštevanju optimalnih možnosti 
razvoja za neko področje, sestavimo raziskovalni program. Tak dolgoročni pro- 
gram je nekaj živega in ne more biti statičen. Dolgoročni program raziskoval- 
nega dela ne more biti samemu sebi namen s tem, da ga izdelamo, odložimo 
v predal in čez 10 let slučajno pogledamo, kaj se je od tega programa uresničilo. 
Programiranje mora biti živo povezano s stvarnostjo in se mora prilagajati 
zahtevam in potrebam gospodarskega in družbenega življenja. Ker pa je naša 
republika sestavni in nedeljivi del Jugoslavije, moramo našo raziskovalno delo 
prilagoditi jugoslovanskim razmeram in potrebam. Pri tem pa seveda ne smemo 
zanemariti razvoja v svetu. Dolgoročni programi za razdobje 10—15 let kažejo 
le osnovno smer in so podlaga za izdelavo srednjeročnih projektov, ki konkre- 
tizirajo raziskovalni program za dobo 3—5 let. Srednjeročni raziskovalni pro- 
gram je razdeljen na posamezne raziskovalne naloge, za katere so zadolžene 
konkretne osebe, konkretni raziskovalci, oziroma raziskovalne organizacije. 

Zastavlja se vprašanje, kdo naj izdela tak program? To delo lahko opravijo 
le vse raziskovalne organizacije skupaj s koristniki. To se pravi, da morajo 
biti raziskovalni inštituti in gospodarske organizacije pri izdelavi programov 
enako udeleženi in tesno sodelovati. Ta načela veljajo enako za izdelavo razi- 
skovalnega programa tako s področja tehničnih kot družbenih ved, seveda s 
to razliko, da pri tehničnih vedah sodelujejo gospodarske organizacije, pri 
raziskovanju družbenih ved pa naši predstavniški organi. Dosedanje izkušnje 
sklada Borisa Kidriča kažejo, da je raziskovalno delo rodilo dobre rezultate 
tam, kjer smo uspeh povezati delavca-raziskovalca in koristnika. 

Sklad Borisa Kidriča je začel intenzivneje financirati raziskovalne dejav- 
nosti šele v letih 1959—1960. V nekaj letih se je obseg raziskovalnih nalog na 
posameznih področjih tako razširil, da je sklad lahko pričel s programiranjem 
določenih raziskovalnih nalog in projektov. Namen programiranja je, da se 
izdelajo posamezne naloge, ki bodo koristile skupnemu cilju bodisi gospodarskih 
ali drugih delovnih organizacij, in da se za dosego tega skupnega cilja izkoristi 
delo in kapacitete najrazličnejših raziskovalnih institucij. 

Danes imamo celo vrsto projektov, v katerih sodeluje 5, 6 in več raznih 
raziskovalnih organizacij. Ne moremo si zamisliti raziskovalnega dela, v katerem 
ne bi sodelovalo več raziskovalnih organizacij, ki iz razhčnih vidikov in iz 
različnih strokovnih plati obravnavajo določene probleme. Te raziskave se 
sintetizirajo v nekem skupnem rezultatu. Seveda se ponovno odpira vprašanje 
financiranja izdelave teh programov. To je dolgotrajno delo, ki zahteva koordi- 
nacijo dela razhčnih institucij, kar povzroča precejšnje stroške. Sklad Borisa 
Kidriča financira izdelavo takih programov, ker raziskovalne organizacije 
nimajo za to potrebnih sredstev. Izdelava takih projektov zahteva veliko šte- 
vilo strokovnjakov. V komisijah sklada, ki so. organi sklada in projektnih teamih 
sodeluje več kot 350 strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi takih programov. 
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To je tudi edino možen način, da se s pičlo skladovo administracijo obvlada 
širokopotezno delo na ustvarjanju in zasledovanju raziskovalnih projektov. 

Cesto se sliši kritika, da se nekatere naloge opravljajo dvotirno, da različni 
inštituti opravljajo iste študije. Programiranje raziskovalnega dela je dupliranje 
v veliki meri odpravilo. Vendar pa je pri nekaterih nalogah le potrebno, da jih 
hkrati raziskuje več raziskovalcev in da vsak posamezni raziskovalec da svoje 
poglede o nalogi. Tako dupliranje ne more biti škodljivo, škodljivo pa je, če 
odkrivamo in raziskujemo probleme, ki so v svetu že odkriti in raziskujemo tisto, 
kar je svet že pozabil. 

Danes je bilo sproženo tudi vprašanje licenc. Dejstvo je, da tehnoloških 
postopkov ne moremo reševati izključno z licencami. Ugotavljamo, da je veliko 
primerov, ko so kupljene licence obležale v predalih, ker ni bilo strokovnjakov, 
ki bi jih znali izkoristiti. Nakup licenc nam nič ne pomaga, če nimamo> strokov- 
njakov, ki bi jih znali uporabljati. 

Kljub silovitemu tehničnemu napredku je danes v svetu le malo epohalnih 
odkritij. Za nas je mnogo bolj važno, da znamo izkušnje in dosežke v svetu 
uporabljati in prilagajati našim razmeram. Naše raziskovalno delo mora biti 
torej usmerjeno tako, da bomo sposobni hitro in kvalitetno prenašati tuje 
dosežke k nam. Premajhni in finančno prešibki smo, da bi raziskovalno delo 
razširili na vsa področja, ki so v svetu znana. Težišče raziskovalnega dela 
moramo prenašati na tista področja, kjer smo lahko uspešni in kjer to zahtevajo 
objektivni pogoji, npr. v kmetijstvu, klimatski pogoji in podobno. Prav tu pa 
pogrešamo sistematično informacijsko službo. Vedeti pa moramo, da je dobra 
informacijska služba problem tudi v razvitih državah. 

Redki so pojavi dobro organizirane informacijske službe, ki bi bila sposobna 
ob vsakem trenutku dati interesentu zaželene in ustrezne informacije, bodisi 
kaj je na določenem področju že doseženega, kje se dobi ustrezna literatura itd. 
Tudi za vzpostavitev in organiziranje take službe bodo potrebna ne samo sred- 
stva delovnih organizacij — koristnikov informacij — temveč tudi znatna 
družbena sredstva. Le z dobro organizirano informativno službo borrK> lahko 
sledili izkušnjam in dognanjem doma in v svetu. 

Samo še nekaj besed o financiranju raziskovalnega dela. Neredko se sliši 
vprašanje, ali so družbena sredstva za raziskovalno delo sploh potrebna. V 
zvezi z decentralizacijo in nujnostjo, ki jo narekuje hiter razvoj naših gospodar- 
skih organizacij, se pojavlja to vprašanje. Vendar če pogledamo literaturo, ki 
se ukvarja z raziskovalnimi problemi v svetu, ugotavljamo, da celo bolj razvite 
dežele vlagajo vedno več sredstev v raziskovalno delo in ga močno podpirajo. 
Zakaj tako delajo, in zakaj kapitalistične države, katerih družbeni sistem temelji 
na zasebni iniciativi, v vse večji meri podpirajo znanstveno raziskovalno delo? 
Odgovor je zelo preprost. Stroški za raziskovalno delo so izredno visoki. Posa,*- 
mezne gospodarske organizacije nimajo dovolj kapitala, da bi ga lahko uspešno 
razvijale, kapitalistična država pa ima interes, da njeno nacionalno gospodarstvo 
ne zaostaja, in ga zaradi tega podpira s tem, da financira znanstveno razisko- 
valno delo. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi vprašanja rizika. Rentabilnost 
raziskovalnega dela je sicer visoka, saj se obrestuje s 100—200 '%> na leto. Za 
posamezno gospodarsko organizacijo pa je rizik vlaganj v raziskovalno delo 
razmeroma visok. Zato posebno srednja in manjša podjetja pogosto pomišljajo, 
da bi vlagala svoja sredstva v raziskovalno delo. Podobno kot pri nas, ugotav- 
ljajo tudi na Zahodu, da posebno manjše gospodarske organizacije ne dohajajo 
silovitega in skokovitega razvoja raziskovalne dejavnosti in njenih rezultatov. 
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Ta razkorak se veča in postaja ovira za napredek v manjših podjetjih. Vse to 
so razlogi, zakaj postaja na Zahodu intervencija države in financiranje razisko- 
valnega dela tudi v praktičnih primerih vse močnejša. 

Poročilo odbora ugotavlja, da so potrebna določena družbena sredstva, za 
osnovne teoretične raziskave predvsem v družbenih in naravoslovnih vedah, 
ker gospodarske organizacije niso zainteresirane za financiranje raziskav 
teh ved. 

Sklad Borisa Kidriča je pri financiranju znanstveno* raziskovalnega dela 
elastičen. Pri tistih raziskavah, kjer se pričakujejo praktični rezultati, kreditira 
gospodarske organizacije in zahteva udeležbo gospodarskih oganizacij. Na ta 
način povečuje obseg finančnih sredstev za raziskovalno delo. Seveda kadar pa 
gre za teoretične raziskave, te v glavnem sam financira. Vendar moram pouda- 
riti, da so tudi praktične raziskave kompleksne, ki zajemajo ne samo praktične 
izsledke, temveč tudi teoretična proučevanja. 

Zal pa so velike težave v sofinanciranju raziskovalnega dela predvsem v 
tem, ker je le malo podjetij, ki vidijo, da je raziskovalno delo za njihov napredek 
potrebno. Nekatera so morda uspavana, ker imajo dovolj sredstev in uspešno 
poslujejo na tržišču, in .ne vidijo nevarnosti, ki jih lahko čaka jutri, zaradi 
zastarelosti njihovih izdelkov in tehnoloških postopkov, kar bo imelo za posle- 
dico previsoke proizvodne stroške. Mnoga podjetja izjavljajo, da nimajo pro- 
blemov, čeprav je nerazumljivo*, kako more biti neka proizvodnja in neka 
tehnologija brez problemov. V tistih podjetjih, ki imajo lastne raziskovalne 
enote ali ljudi, ki se bavijo s to dejavnostjo, ni bilo težko doseči sporazuma 
o sodelovanju med organizacijo in raziskovalnim inštitutom. Taka podjetja 
so znala natančno definirati svoje probleme, inštitut pa jih je lahko samostojno 
reševal. Največje kritike so bili deležni inštituti ravno tam, kjer sami naročniki, 
to je delovne organizacije niso znale svojih problemov jasno nakazati in defi- 
nirati. Rezultat dela inštituta pa seveda ni mogel vedno ustrezati nedefinira- 
nemu problemu. 

Ena izmed največjih težav, zlasti v zadnjem času, je nestabilnost dotoka 
družbenih sredstev. Uresničitev raziskovalnih projektov, zlasti dolgoročnih 
programov zahteva stabilnost sredstev, ker je nemogoče, da morajo sklad, komi- 
sije in upravni odbor razmišljati o tem, kateri projekt, čeprav je še začet, naj 
se ustavi, ker ni sredstev. 

S tem v zvezi se postavlja tudi vprašanje kvalitete raziskovalcev in njiho- 
hovega dela. Ne moremo pričakovati, da bo neko delo kvalitetno, če raziskovalec 
skače s predmeta na predmet, z ene vrste raziskav na drugo itd. Do leta 1964 
so sredstva sklada rastla. Stagnacija je nastala v letu 1965, zlasti po rebalansu 
republiškega proračuna v drugem polletju; skladu Borisa Kidriča je bil priklju- 
čen sklad za geološke raziskave, ki je bil prej samostojen, ukinjen pa je bil v 
začetku letošnjega leta sklad za pospeševanje kmetijstva. Navidez so se sred- 
stva sklada povečala, vendar pa moram ugotoviti, da ta sredstva niso narastla za 
23 (°/o, kolikor znašajo povprečne podražitve zaradi reforme. 

V svetu rastejo sredstva za raziskovalno delo s postopico, celo geometrijsko'. 
Ce se želimo vključiti v mednarodni gospodarski razvoj, je nujno, da pospešimo 
naše raziskovalno delo, seveda z ustrezno usmerjenimi sredstvi. Brez teh 
sredstev je vsako usmerjanje, kot je že govornik pred menoj omenil, iluzorno. 
Danes sodeluje sklad po grobih ocenah z 8—9'% pri raziskovalnem delu v naši 
republiki. To pa je premalo, da bi sklad odigral svojo vlogo koordinatorja in 
usmerjevalca v raziskovalno delo. 
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Menim, da je nujno, in tak je tudi predlog odbora, da se konkretizirajo 
osnove za financiranje raziskovalnega dela, kajti brez teh osnov ne more biti 
srednjeročnega načrta razvoja znanstveno raziskovalnega dela, ki je danes v 
razpravi. Hvala lepa! 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Ludvik Zaje. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dose- 
danja razprava mi omogoča, da se omejim samo na nekatere probleme s 
področja raziskovalne dejavnosti, za katere smatra komisija za raziskovalno 
delo pri. Izvršnem svetu in sekretariat za prosveto in kulturo, da so vendarle 
osnovni na tem področju. 

V svoji diskusiji bom le načelen, in to predvsem iz razloga, da se pogo- 
vorimo o nekaterih načelnih izhodiščih, ki so nujna, če želimo konkretizirati 
naloge na področju znanstveno raziskovalnega dela. Zahteva po konkretizaciji 
pa izhaja iz poročila vašega odbora. Skupščina bo morala sprejeti nekatera 
načelna izhodišča, ki naj omogočijo tudi konkretizacijo ukrepov, ki se predvi- 
devajo in katere upravičeno zahtevate. To so predvsem zakon o raziskovalni 
dejavnosti, zakon o slovenski akademiji, tisti del zakona o univerzitetnem štu- 
diju na visokošolskih ustanovah, ki govori o raziskovalni dejavnosti in seveda 
tudi perspektivni plan razvoja naše republike. 

Enotnost je pravzaprav dosežena na osnovni ugotovitvi, da postaja razisko- 
valno delo in širša uporaba izsledkov znanosti v proizvodnji, odločujoč čini- 
telj za intenziviranje gospodarstva, za povečevanje produktivnosti in vključe- 
vanje v mednarodno delitev dela. Ta enotnost je razumljiva in nujna, če 
upoštevamo, da je v Sloveniji v letih 1956 in 1965, povečano letno naraščala 
produktivnost za 5 °/o, medtem ko so v istem času naraščala vlaganja v opremo 
z 11,1 »/o. 

Počasnejša rast produktivnosti v primerjavi z investicijskimi vlaganji kaže 
na to, da smo vse premalo upoštevali učinkovitost raziskovalnega dela in 
strokovnega znanja. 

Glede kritike, da je pri nas veliko število raziskovalnih organizacij, je po 
mojem mnenju treba upoštevati stališče inž. Guština, ki je opozoril, da brez 
raziskovalnih enot v delovnih organizacijah ni mogoče pričakovati, da bi bili 
problemi, ki naj jih raziskovalni inštituti proučujejo in rešujejo, jasno formu- 
lirani. Mnogo je dokazov, ki potrjujejo, da delovne organizacije, dokler niso 
razvijale svojih razvojnih enot, niso odkrile vseh tistih problemov, ki so jih 
podzavestno sicer čutile, a jih niso znale pravilno formulirati. Danes je ta 
položaj v večini naših gospodarskih organizacij povsem drugačen. Zaradi tega 
je naraščalo tudi število raziskovalnih organizacij. Večji samostojni inštituti 
se zadnja leta niso ustanavljali, naraščalo pa je število prav teh razvojnih, 
raziskovalnih enot v delovnih organizacijah. Ta tendenca se nam zdi povsem 
pravilna in je povsem neupravičen strah zaradi navideznega velikega števila 
manjših raziskovalnih enot, kot jih zajema statistika. 

Delovne organizacije, čeprav jih raziskovalne institucije včasih kritizirajo, 
so v naši republiki zavzele pravilno stališče do raziskovalnega dela. 2e doslej 
financirajo naše delovne organizacije okrog 70 °/o vseh raziskav v naši republiki. 
Povečana materialna osnova bo delovnim organizacijam omogočila, da bodo 
za te namene lahko dajale sredstva. To narekujejo tudi zahteve tržišča, sodobne 
organizacije, proizvodnje itd. 
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Ker je raziskovalno delo dosedaj zaostajalo, zahtevate konkretne ukrepe, 
da se ta dejavnost poživi. Mnoge naše zahteve so že zajete v predlogu perspek- 
tivnega plana razvoja naše republike. Tako predvidevamo, da bodo v obdobju 
1966—1970 ob rasti narodnega dohodka po stopnji 8,3 rastla vlaganja v razisko- 
valno dejavnost po stopnji 11,2. Ta proporc je zasnovan na narodnem dohodku 
in ne na proračunu. Podobno stališče je zavzel tudi vaš odbor. 

Delež vlaganj v raziskovalno dejavnost bi se v narodnem dohodku povečal 
od 1,2 '%> v letu 1965 na 1,7% v letu 1970. Na ta način bi se tudi sredstva 
za raziskovalno delo, računana na enega prebivalca naše republike, povečala 
od 9 I v letu 1965 na 14,6 $ v letu 1970. Predvideni so tudi drugi konkretni 
ukrepi. Mislim, da bi ta vezava na narodni dohodek morala priti celo v zakon 
0 raziskovalni dejavnosti, s tem seveda, da bi pespektivni plani razvoja dolo- 
čali odstotek, ki bi bil razpoložljiv v skladu z našimi možnostmi. 

Drugi konkretni ukrep, ki ga predvideva perspektivni plan razvoja, je 
ta, da bolj pospešujemo raziskovalno dejavnost na tistih področjih, ki imajo 
prednost v našem perspektivnem razvoju. Gre torej za povečano raziskovalno 
dejavnost v energetiki, elektroindustriji, elektroniki, kemični industriji, indu- 
striji gradbenega materiala, lesni industriji, turizmu in pa prometu. 

Veliko je bilo govora o programiranju in pa o koordiniranju raziskovalne 
dejavnosti. Zdi se mi potrebno opozoriti na to, da imajo prepričevanje, družbena 
in politična akcija lahko pomembno vlogo kot subjektivne sile, da pa je učin- 
kovito, pravočasno usmerjanje raziskovalnega dela le pogojeno s sredstvi, ki 
jih za ta namen določi družba, bodisi iz proračunskih virov, iz virov gospodar- 
skih organizacij ali iz družbene akumulacije. Ta sredstva so v letu 1964 znašala 
v naši republiki samo še 23 °/o vseh sredstev, ki so se porabila za raziskovalno 
dejavnost, medtem ko je v zveznem merilu ta odstotek neprimerno višji in 
znaša 41,6 °/o. Mi smo torej že doslej šli svojo pot. Republika pa bi morala tudi 
v bodoče zagotavljati vsaj tolikšna sredstva, da bi ostalo sorazmerje med 
družbenimi sredstvi in sredstvi delovnih organizacij, ki znaša danes približno 
1 : 3 neizpremenjeno. To se pravi, da bi morala družbena sredstva naraščati 
sorazmerno s povečanimi vlaganji neposrednih naročnikov. 

V perspektivnem planu prav tako predvidevamo tudi ureditev nekaterih 
finančnih olajšav, o katerih je bilo danes govora, predvsem to, da bi se gospo- 
darskim organizacijam zmanjšale obveznosti plačevanja obresti na poslovne 
sklade v odvisnosti od njihovih skupnih vlaganj v raziskovalno delo, ne glede 
na to, ali vlagajo sredstva v svoji raziskovalni organizaciji ali. v- drugi. Sma- 
tramo tudi, da bi morale banke, predvsem pa sklad Borisa Kidriča zagotoviti 
raziskovalnim organizacijam kredite pod ugodnejšimi pogoji, na ta način, da 
bi razliko med običajnimi bančnimi obrestmi in nižjimi obrestmi regresiral 
sklad Borisa Kidriča. 

Nekaj teh konkretnih ukrepov, katere upravičeno zahtevate, je torej že 
predvidenih v perspektivnem planu. Če pa se v razpravi, kljub taki osnovni 
orientaciji vendarle pojavljajo zahteve in opozorila po večji koordinaciji, boljši 
kvaliteti in bolj smotrnem financiranju raziskovalne dejavnosti, je treba 
upoštevati, da je bilo tem vprašanjem prav v naši republiki posvečeno veliko 
pozornosti. Nedvomno bi bili sedaj v veliko težjem položaju, če ne bi že dalj 
časa povezovali predvsem razvojnega in aplikativnega dela z neposrednimi 
interesenti. V zveznem merilu je ta proces dosti počasnejši, saj imajo prora- 
čunska sredstva dosti večjo vlogo, kot pri nas. Prav tako je treba opozoriti, 
da je sklad Borisa Kidriča angažiral doslej nad 300 znanstvenih delavcev. To po- 
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meni nedvomno večjo možnost njihovega neposrednega vpliva in :s tem krepitev 
samoupravnih odnosov tudi na tem družbenem področju. Povsem razumem 
mnenje vašega odbora, da se skrb za razvoj posameznih raziskovalnih dejav- 
nosti, zlasti osnovnih in dolgoročnih, zaupa posebnemu družbenemu telesu; 
prav tako razumem, da se ob upoštevanju nujnosti utrjevanja samoupravnih 
odnosov zagotovi čim boljša koordinacija in programiranje. Menim, da je 
rešitev tega problema že nakazana v poročilu odbora, ki poudarja vlogo per- 
spektivnega plana razvoja, gospodarske zbornice in sklada Borisa Kidriča; 
upoštevati pa bi bilo nedvomno potrebno tudi. vlogo Akademije znanosti in umet- 
nosti in univerze. Prav zato, ker smo v Sloveniji vsa zadnja leta razvijali kvali- 
tativno nove družbene odnose znotraj področja znanosti, kot med znanostjo in 
družbo, čeprav smo pri tem šele na začetku poti, bi nas trenutne težave in pa 
posamezna neskladja ne smela odvrniti od poti, ki je nedvomno perspektivna. 
Mislim namreč, na to, da se je treba izogibati take politike, ki bi šla mimo 
raziskovalnih organizacij in mimo znanstvenih delavcev samih, temveč je treba 
utrjevati tako politiko, pri kateri ti prevzemajo tudi večjo družbeno odgovornost 
kot doslej. 

V Sloveniji smo svet za znanost imeli, druge republike ga imajo še danes, 
vendar naj opozorim, da v drugih republikah iz dneva v dan nastajajo vpraša- 
nja, kakšne so pristojnosti tega sveta, in možnosti za sodelovanje med svetom 
za znanost, skladom za raziskovalno delo, raznimi komisijami, akademijo, uni- 
verzo itd. Tudi pri nas iipamo teh organov precej, npr. komisijo Izvršnega 
sveta itd. Ne vem, če bi bilo umestno, da ponovno uvajamo oblike, ki smo jih 
že imeli. Svet za znanost je sicer omogočil nove kvalitativne odnose in utrdil 
samoupravljanje in povzročil nove oblike koordinacije, ki jih imamo danes. 
Po mojem mnenju bi morali ta proces nadaljevati, ne smeh pa bi se vračati 
na stare organizacijske oblike. 

Omenjeno je bilo tudi vprašanje informacijske in dokumentacijske dejav- 
nosti. Ne bi ponavljal vsega, kar je bilo rečeno. Želel bi samo seznaniti zbor, 
da obstoje materiali republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, ki so 
trenutno na Izvršnem svetu, ki povsem jasno definirajo tako cilje, kot tudi pot, 
kako' lahko pridemo do ustrezne in učinkovite dokumentacijske in informacijske 
službe. Lahko bi rekel, da je trenutno premajhna družbena pozornost do te 
dejavnosti glavna ovira, da bi ta postala sestavni del potrebnih naporov za 
racionalnejše raziskovalno delo. 

Želel bi opozoriti na koncu še na razprave o odnosu med tako imenovanimi 
osnovnimi in razvojnimi oziroma aplikativnimi raziskavami. Nedvomno imajo 
raziskave matematičnih zakonov, fizikalnih zakonov, sistema kemijskih ele- 
mentov, družbenih ved, in ved, ki proučujejo naš družbeni razvoj, značaj osnov- 
nih raziskav, ki jih ni mogoče enostavno enačiti s surovino, tehnologijo, s 
končnim proizvodom. 

V današnji razpravi je bilo že večkrat ugotovljeno, da predstavljajo pri 
nas osnovne raziskave približno 10 % vsega dela raziskovalnih organizacij, 
kar ustreza našemu družbenemu razvoju in naši stopnji materialnih možnosti. 
Prepričan sem, da bi težnja k podpiranju zgolj razvojnih ali celo aplikativnih 
raziskav pripeljala v slepo ulico. 

Aplikacije je možno' opraviti le na osnovi vedno novih znanstvenih 
spoznanj, bodisi doma ah v svetu. Brez ustvarjanja in akumuliranja novih 
znanstvenih spoznanj ostane vsakršna aplikacija nesmotrna, zastarela v svo- 
jem bistvu in ne produktivna. Velja pa seveda tudi obratno, brez razvojnih in 
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aplikativnih raziskav ni mogoče formulirati novih znanstvenih problemov in 
ni možno smotrno raziskovalno delo v znanstvenih institucijah. Če gledamo ta 
kompleks v celoti in razumemo to medsebojno povezanost, potem bo možna 
taka usmeritev kot jo pravilno nakazujejo materiali in mnenja odbora, to je 
da je treba doseči vedno tesnejšo povezanost vse znanosti, vsega raziskovalnega 
dela ter gospodarskega in družbenega razvoja. Le taka povezanost bo omogočila 
racionalnejše in učinkovitejše gospodarstvo na eni strani, na drugi strani pa 
raziskovalno dejavnost. Ugotoviti moramo, da je dosedanje neracionalno in 
ekstenzivno gospodarstvo prispevalo tudi k neracionalnim in ekstenzivnim 
težnjam v samih raziskovalnih organizacijah. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima dr. Lev Geržinič. 

Dr. Lev Geržinič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ce se je govornik pred menoj opravičil, da bo morda preveč načelen, se moram 
jaz opravičiti, da bom morda preveč konkreten. Želel bi namreč prikazati 
nekaj konkretnih težav, ki so nastale v zadnjem času na našem inštitutu za 
ekonomska raziskovanja. Teh težav pa nimam namena prikazovati, zato, da bi 
vas mučil s ■ problematiko samo enega inštituta, temveč zato, ker se mi zdi, 
da so ti pojavi značilni za večino inštitutov, zlasti tistih s področja družbe- 
nih ved. 

Mnogi očitajo inštitutom, da je njihovo delo neaktualno, ali premalo aktu- 
alno, da so izsledki njihovega dela neuporabni, ali premalo uporabni. Pogosto 
je tudi zares tako. Treba je najti neko družbeno verifikacijo potrebnosti 
določenega raziskovalnega dela. 

Naš inštitut je skušal najti v zadnjem času to družbeno verifikacijo na 
ta način, da se je skušal čim tesneje povezati z neposrednimi interesenti za 
določene raziskave. Omenil bom tri projekte, na katerih naš inštitut dela. Prvi 
tak projekt ali študija ima naslov »Možnosti za razvoj turizma na področju 
Socialistične republike Slovenije«. Iniciativo za to študijo je dala naša Skup- 
ščina že v začetku leta 1964. V razgovorih so sodelovali takratni sekretariat za 
turizem, ki se je kasneje vključil v sekretariat za gospodarstvo, Gospodarska 
zbornica in sklad Borisa Kidriča. Razgovori so trajali nič manj kot leto in pol. 
To se pravi, do konkretne pogodbe je prišlo v sredi leta 1965. Prva faza tega 
dela, za katero so bile sklenjene pogodbe, bo končana približno čez dva meseca. 
Vendar pa so že sedaj težave z drugo fazo dela. Pred kratkim je bil sestanek 
na sekretariatu za gospodarstvo. Tam je bilo precej jasno povedano, da so 
sredstva zmanjšana, da jih je malo in da zato nastopa vprašanje nadaljnjega 
financiranja tega dela. Vprašati se moramo, ali je racionalno, da se delo, ki 
je že začeto in ki je bilo po našem mišljenju družbeno verificirano kot potrebno, 
prekine. Upam, da ta študija ne bo ustavljena in da bodo sredstva zanjo 
zagotovljena, čeprav nas je predstavnik sekretariata za gospodarstvo opozoril, 
da za drugo leto ne more obljubiti sredstev, ker ne ve, kakšna bo proračunska 
situacija. 

Druga študija, bolje rečeno projekt 10 študij, ima naslov »Analiza življenj- 
ske ravni prebivalstva in njene povezanosti s sistemom in dinamiko narodnega 
gospodarstva«. Iniciatorji za to študijo so bih Izvršni svet in nekateri njegovi 
organi, predvsem sekretariat za delo. Sodelovali pa so pri pogodbi za prvo 
fazo gospodarska zbornica, zavod za socialno zavarovanje Slovenije, republiški 
sekretariat za zdravstvo in zavod za gospodarsko planiranje. Namen tega 
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projekta je, da od globalnih analiz, ki so osnovane na statističnih povprečjih, 
preidemo na proučevanje manjših homogenih skupin prebivalstva, da vidimo, 
kako živi konkretna družina, ne pa samo statistično povprečna. S tem bi 
dobili bolj realno sliko življenjske ravni pri nas, obenem bi skušali ugotoviti 
vpliv življenjske ravni na razširjeno reprodukcijo, zlasti pa bi skušali analizi- 
rati tudi splošno potrošnjo, o kateri je veliko govora, vendar pa o njej ne 
vemo toliko', kolikor bi morali. 

Ce pa hočemo vse to analizirati, moramo izvesti anketo, ker sedanji stati- 
stični podatki ne dajejo možnosti za podrobnejše analize. Vsaka anketa pa je 
seveda draga. Na žalost je tako. 

Vsi, ki sem jih imenoval, so sicer priznavali, da je taka študija potrebna, 
kljub temu pa je bilo zelo težko priti do potrebnih finančnih sredstev. Razgo- 
vori o tem so tekli približno eno leto. 

Sklad Borisa Kidriča, na katerega se je takrat inštitut obrnil, lansko leto 
ni imel nobenih možnosti, da bi s svojimi sredstvi sodeloval pri tem projektu. 
Na pomoč je priskočil Izvršni svet in s svojimi rezervnimi sredstvi omogočil 
skleniti pogodbo z ostalimi sofinancerji za prvo fazo tega projekta. 

Prva faza projekta je sedaj praktično zaključena. Izdelano je bilo 7 parcial- 
nih študij, ki so osnova za nadaljnje študije. Anketa sama ni bila izvedena. 
Ker je bilo sredstev premalo, je bilo to preloženo na letošnje leto. Letos pa je 
stanje še težje. Pri skladu Borisa Kidriča še ne vemo, kakšne bodo možnosti, 
vsekakor pa te možnosti niso velike; vsi ostali sofinancerji pa so na žalost 
proračunske institucije — kakšna pa je proračunska situacija, vsi zelo dobro 
vemo. V tej situaciji sta pravzaprav samo dve možnosti. Ali da prekinemo z 
delom in tisto, kar je bilo že napravljeno, v veliki meri razvrednotimo, ali pa 
da delo na tem projektu zožimo in ga prilagodimo zagotovljenim sredstvom. 
V teku je akcija, da ugotovimo, koliko1 je razpoložljivih sredstev pri raznih 
sofinancerjih in v kakšnem obsegu je ta projekt mogoče realizirati. Tako stanje 
ustvarja nemogočo atmosfero in negotovost v raziskovalnih organizacijah, kar 
ima negativne posledice na kvaliteto dela. Pri tem se zaradi neštetih intervencij, 
sestankov in iskanja sredstev izgublja veliko časa. 

Naj navedem še tretji projekt. Ta študija ima naslov: »Družbenoekonomska 
izhodišča, problemi in osnovne smeri dolgoročnega regionalnega razvoja Slo- 
venije.« 

Doslej je bilo pri nas tako, da so bile različne analize, različna ekonomska 
stanja in problemi planiranja ter ekonomske rasti obravnavani brez upoštevanja 
regionalnega oziroma prostorskega aspekta. Dobro se spominjam neštetih raz- 
prav v zvezi z materiali za sedemletni plan, ki so se zaključile z ugotovitvijo, 
da tem materialom manjka regionalni aspekt. Potrebo po taki študiji smo 
začutili tudi na inštitutu, ko smo pred dvema letoma začeli izdelovati regionalni 
program razvoja bivšega ljubljanskega okraja. Ta naloga je nekako obvisela 
v zraku, ker nismo imeli dolgoročnejše perspektive regionalnega razvoja Slo- 
venije kot celote. Isto se nam je primerilo, ko smo začeli obravnavati razvojne 
možnosti koprskega obalnega področja. 

Osnovna misel, ki nas je vodila, je bila ta, da bi s pomočjo te študije in 
s sodelovanjem odgovornih organov prišli do izdelave regionalnega programa 
dolgoročnega razvoja Slovenije. Študija naj bi dala izhodišča za konkretizacijo 
tega dolgoročnega programa. 

Studija, o kateri sem govoril, in pa bodoči regionalni program, bi bila 
solidna osnova za izdelavo naslednjega srednjeročnega plana za razdobje po 
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letu 1970. Iniciativo za izdelavo študije je dal republiški sekretariat za urba- 
nizem ob sodelovanju drugih organov v začetku lanskega leta. Menim, da je bila 
s tem verificirana družbena potrebnost tega dela. Sklenjena je bila pogodba 
s sekretariatom za urbanizem. Toda prišla je reforma. Z reformo je prišlo 
zmanjšanje proračunskih sredstev in sekretariat je pogodbo storniral. S tem, 
da smo od celotnih sredstev dobili samo približno eno tretjino, smo bili pri- 
siljeni, da smo koncept te študije zožili na razpoložljiva sredstva. 

Prva faza je končana kljub težavam, ki so nastajale. Obdelana je analiza 
dominantnih gospodarskih področij v Sloveniji. Po našem mišljenju bi bilo 
treba pristopiti k drugi fazi tega dela z delovnim naslovom »Potencialne mož- 
nosti dolgoročnega razvoja Slovenije.« 

Republiški sekretariat za urbanizem je za drugo fazo sicer pripravljen dati 
določena sredstva, ki pa v celoti ne krijejo vseh stroškov, ki bi nastali v zvezi 
z drugo fazo in je zato še zmeraj odprto vprašanje nadaljevanja te študije. 

To so konkretni primeri, o katerih sem želel govoriti. Mislim, da je težko 
trditi, da so te študije neaktualne. Nasprotno, te študije so potrebne, kar so 
potrdili tudi organi, ki se ukvarjajo s to tematiko. Kljub temu pa so velike 
težave pri dokončanju začetih študij, ker sredstev zanje ni. Takih primerov je 
seveda veliko in to ne samo na našem inštitutu, ampak tudi drugje. Zato bi 
bilo potrebno po našem mišljenju postaviti v bodoče tak sistem financiranja, 
ki zagotavlja stabilno in "enakomerno financiranje raziskovalnega dela. Pri tem 
ne mislim toliko na velikost sredstev za raziskovalno delo, ampak na dejansko 
zagotovljena sredstva, ki jih bodo raziskovalne institucije lahko uporabljale 
takrat, ko jih bodo rabile. 

Pri proučevanju fundamentalnih tem, zlasti pa v okviru družbenih ved 
mora odigrati pomembno vlogo kot usmerjevalec in koordinator sklad Borisa 
Kidriča. Popolnoma se glede tega stinjam z izvajanji tovariša Guština. 

Sklad Borisa Kidriča pa bo lahko zares usmerjevalec in pomočnik družbi 
pri določanju vsebine raziskovalnega dela samo tedaj, če bodo tudi za sklad 
zagotovljena stabilna sredstva. Tudi za ta sklad bi moral veljati tak sistem 
financiranja, ki zagotavlja stabilno in enakomerno financiranje raziskovalnega 
dela, o čemer sem že govoril. 

Govoril sem o republiških sekretariatih, o zavodih za plan, o Skupščini, 
o Izvršnem svetu, kot o koristnikih, ki določene študije in raziskave nujno 
potrebujejo. Vsi ti organi pa sredstev nimajo, ker so to proračunske institucije. 
Po mojem mišljenju je to popolnoma narobe. Tako kot gospodarske organiza- 
cije potrebujejo raziskave in imajo sredstva za to, tako bi morale tudi te tako 
imenovane proračunske institucije imeti sredstva za določena raziskovalna 
dela. Napačno bi bilo, če bi govorili, da gre tu za neko budžetiranje ali do- 
tiranje. Tu gre za konkretno naročilo raziskovalnega dela, pa čeprav so sredstva 
vezana na proračun. Tudi te institucije bi morale verificirati s svojimi sredstvi 
družbeno potrebnost določenega raziskovalnega dela. 

Postopek od ideje za izdelavo določenega projekta oziroma določene študije, 
pa do konkretne sklenitve pogodbe in do dodelitve sredstev bi bilo treba skraj- 
šati. Niso redki primeri, ko ta postopek traja leto in več. 

Eno izmed najvažnejših vprašanj je dolgoročno programiranje raziskovalnih 
projektov. Ti programi bi morali biti usklajeni in povezani s stalnostjo in ena- 
komernostjo do tekanj a sredstev. S programi pa bi morali določiti prioritetne 
naloge in zanje zagotoviti sredstva. Sredstva se ne bi smela dodeljevati vsako 
leto po fazah, ampak v celoti za vso nalogo. Na ta način bi raziskovalne orga- 
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nizacije imele določeno perspektivo in bi pri raziskovalnem delu dosegale boljšo 
kvaliteto, izbor študij pa bi bil boljši kot doslej. Seveda bi morale pogodbene 
obveznosti striktno veljati za obe, pogodbeni stranki. Le na tak način bo od- 
padla negotovost, v kateri se sedaj nahaja veliko število raziskovalnih orga- 
nizacij. Družba bi na ta način lahko uspešno usmerjala raziskovalno' delo. 
Neposredni koristniki bi s svojimi sredstvi verificirali družbeno potrebnost, 
po tej poti pa bi se tudi dosegla določena specializacija raziskovalnih organi- 
zacij. Brez specializacije pa po mojem mišljenju ni dviga kvalitete. 

S tem pravzaprav samo podpiram vse tisto, kar je s tem v zvezi bilo na- 
pisano že v predloženem materialu in o čemer je govorila tudi že vrsta govor- 
nikov pred menoj. Hvala lepa. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Danica Jurkovič. 

Danica Jurkovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Probleme raz- 
iskovalnega dela moremo precej slikovito osvetliti tudi z izkušnjami zavoda SR 
Slovenije za produktivnost dela, ki obstoja od julija leta 1960 dalje in ves čas 
posluje po principu dohodka. Izhajamo iz področij in oblik dejavnosti, za katere 
smo registrirani, in iz materialne osnove, s katero'smo razpolagali. 

Ustanovitvena odločba obvezuje delovno skupnost zavoda, da proučuje 
in strokovno pomaga delovnim organizacijam pri uvajanju metod za poveče- 
vanje produktivnosti dela in sodobnih metod organizacije dela; da strokovno 
pomaga pri izdelavi sistemov delitve sredstev za osebne dohodke s stališča 
produktivnosti dela in da proučuje probleme psihologije in sociologije dela 
v delovnih organizacijah. 

To pomeni, 'da se ukvarjamo predvsem z raziskavami, uporabnimi za obli- 
kovanje stališč in odločitev organov družbeno-političnih skupnosti in raznih 
organizacij, z izdelavo metodologij in metod za povečevanje uspešnosti gospodar- 
jenja in z uvajanjem osvojenih metod v delovnih organizacijah. 

Omenjene oblike dejavnosti so bile v prvih štirih letih obstoja zavoda 
financiranje takole: 

uporabe raziskave širšega družbenega pomena iz sredstev republiškega se- 
kretariata za delo, republiškega sekretariata za splošne gospodarske zadeve, 
sklada Borisa Kidriča in gospodarske zbornice Slovenije; 

metodologije, in sicer vsega skupaj samo pet, iz sredstev republiškega se- 
kretariata za delo, združenja črne metalurgije, sklada Borisa Kidriča in gospo- 
darske zbornice Slovenije. Vse metode, ki jih uporabljajo sodelavci zavoda pri 
svojem delu v delovnih organizacijah, so »prinesli« s seboj, kar pomeni, da so 
se mogli v svetovalni dejavnosti uveljaviti samo strokovno formirani kadri, ki se 
ob delu samo še izpopolnjujejo; 

v delovnih organizacijah uvaja zavod metode povečevanja produktivnosti 
dela za plačilo na osnovi pogodbenih obveznosti. 

Sredstva, dobljena ža raziskave in izdelavo metodologij, niso v večini pri- 
merov, zadostovala za kritje stroškov vseh del, ki so bila predvidena v po- 
godbah. Zato je bilo potrebno ali dodatno financiranje iz tako imenovanih 
lastnih sredstev, ali pa so bili raziskovalci neustrezno nagrajeni za opravljeno 
delo, kar ni bilo spodbudno za usmerjevanje sodelavcev v raziskovalno de- 
javnost. Zavod tudi ni od ustanovitve dalje prejemal nikakršne dotacije. V takih 
ostrih okoliščinah financiranja je bilo ves čas odprto vprašanje dokumentacijske 
in informacijske službe ter publiciranja opravljenih raziskav, predvsem pa 
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usposabljanja in prilagajanja novih strokovnih sodelavcev ter vzgoje novih 
mladih sodelavcev. Ker smo v začetku sorazmerno na široko sprejemali nove 
sodelavce, je bila fluktacija kadrov v letih 1962 in 1963 zelo velika, z letom 
1964 pa se je začel še osip sodelavcev predvsem v raziskovalni dejavnosti. 
Sredstva za raziskave so namreč s prvim polletjem 1964 v celoti ugasnila, 
in to kljub našim prizadevanjem, da bi nadaljevali z raziskavami, ki so spa- 
dale v področje dela zavoda in so imele širši družbeni značaj ter potrjeno po- 
trebnost in uporabnost. V teku so bile samo še stare pogodbe, kjer pa so bila 
sredstva v večini primerov porabljena, saj je bilo potrebno od nekod kriti 
stroške preizkusne in uvajalne dobe novih sodelavcev ter formiranja razisko- 
valcev. 

Nemogoč finančni položaj zavoda v letu 1964 smo sicer reševali in rešili 
s svetovalno dejavnostjo v delovnih organizacijah, in sicer na območju celotne 
države. Zaradi obvezne finančne likvidnosti zavoda in interne zadolženosti 
raziskovalne dejavnosti, je ta dejavnost neobhodno začela zaostajati in je za 
nekaj časa skoraj zamrla, predvsem pa se je porazgubil kader, ki se je ukvarjal 
z raziskovalno dejavnostjo. Ostali so samo redki sodelavci, ki niso imeli nobene 
stalne in ustrezne materialne osnove dela. Šele s sredstvi, ki jih od leta 1965 dalje 
v večjem obsegu izločamo iz dohodka, ustvarjenega v delovnih organizacijah 
z opravljenimi storitvami, bomo zmogli v bodoče vzpostaviti in razširiti raz- 
iskovalno dejavnost, oziroma sprejemati nove mlade sodelavce. 

Način financiranja raziskovalne dejavnosti na našem zavodu in posledice 
tega smo namerno prikazali z vso ostrino dejstev, da se ne bi pri načrtovanju 
politike za raziskovalno dejavnost v SR Sloveniji za naslednja leta zanašali 
na faktorje, ki niso zanesljivi in na okoliščine, ki so premalo preverjene. Pri 
tem bi po našem mnenju morali upoštevati naslednje: 

1. Ni mogoče trditi, da organi družbeno-političnih skupnosti, združenj, zvez, 
organizacij in podobno niso imeli ali nimajo razumevanja, oziroma ne čutijo 
•potreb po raziskovalnem delu. Nasprotno, nekateri stalno uporabljajo dosežke 
raziskovalnega dela. Vendar se morajo pri tem omejiti na publicirana dela, 
saj isami nimajo sredstev za naročanje raziskav, ali pa so ta tako skromna, 
da ne morejo kriti cene raziskav, če so kalkulirani celotni dejanski stroški. 

2. Ob zmanjševanju razpoložljivih sredstev za raziskovalno delo ni mogoče 
pričakovati, da bo kdorkoli reševal druge — razen če imaio družbeno odgovoren 
in izjemen položaj —■ pa če so še tako družbeno potrebni ali perspektivni oziroma 
če obstaja velika verjetnost, da bo razvito raziskovalno področje zaostalo, zamrlo 
in se izgubilo, v kasnejših letih pa se bo pokazala družbena potreba po njem. 

3. Pri delovanju sistema dohodka in neposredne odvisnosti osebnega 
dohodka od ustvarjenega dohodka ni mogoče brez rušenja spodbudnosti te 
povezanosti interno prelivati dohodka preko dogovorjenih meja. Izjemno, ob 
spoznani potrebnosti ali zanimivosti ali perspektivnosti določenega področja, 
je mogoče doseči dodatna izvajanja, vendar to ne more preiti v stalno obliko, 
ker ruši načela, za katera so se člani delovne skupnosti raziskovalnega za- 
voda dogovorili. 

4. Dohodek raziskovalnih organizacij iz storitev v delovnih organizacijah 
se ustvarja samo na osnovi konkretnega uvajanja že osvojenih metod, in samo 
take storitve so delovne skupnosti pripravljene plačevati iz svojega dohodka. 
Šele po preteku določenega časa, ko se raziskovalni zavod lahko izkaže z 
referencami in z uspešno opravljenim delom v večjem številu delovnih organi- 
zacij, je mogoče ob nadpovprečni produktivnosti dela sodelavcev — zaradi spe- 
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cializacije, že osvojenih metod, stalnega izboljševanja tehnološkega postopka 
lastnega dela itd. — vkalkulirati v ceno tudi del sredstev za raziskovalno delo. 
Vendar pa so tako na posreden način ustvarjena sredstva le omejena, in jih 
je mogoče uporabljati samo za razvoj metod in za raziskovalno' delo po po- 
trebah raziskovalnega zavoda, ne pa za raziskovalno delo širšega družbenega 
značaja. 

V sklop lastnega financiranja raziskovalnih zavodov tudi ne moremo šteti 
osvajanj in aplikacij novih, sodobnih metod in postopkov, posebno če gre za 
področje tehničnih ved. Ker ,se tovrstne metode kasneje uvajajo v delovnih 
organizacijah, ni nujno, da gre samo za financiranje iz osredotočenih družbenih 
sredstev, temveč je mogoče računati tudi na kreditiranje, in sicer iz sredstev 
bank, zbornic ali skladov za raziskovalno delo. 

5. Ni stvarno, če pričakujemo oziroma planiramo, da bodo delovne orga- 
nizacije sodelovale z velikim deležem v financiranju raziskovalne dejavnosti, 
posebno v prvih letih. Računati moramo namreč s sorazmerno visokim anga- 
žiranjem njihovih sredstev bodisi za stare obveznosti iz investicijske dejav- 
nosti, iz obvezne vezave sredstev, bodisi za formiranje sklada stalnih obratnih 
sredstev itd. Delovne organizacije bodo lastna razpoložljiva sredstva verjetno 
uporabile predvsem za lastne razvojne oddelke, za strokovno usposabljanje 
članov delovne skupnosti, za pospešeno spreminjanje kadrovske strukture in 
za konkretne storitve zavodov in inštitutov iz najrazličnejših področij in de- 
javnosti. 

Zaradi vsega tega je financiranje dejavnosti raziskovalnih inštitutov, ki naj 
bi se po zveznem programu razvoja raziskovalne dejavnosti do leta 1970 usme- 
rili predvsem v gospodarstvo, odprto in pereče vpašanje. Poleg tega niso raz- 
iskovalne organizacije na take spremembe pripravljene niti po programih 
dela niti po načinu dela, ki ga zahteva uvajanje metod in postopkov v delovnih 
organizacijah, predvsem pa še nimajo odprtega trga. 

Z vidika naših izkušenj podpiramo akcijo za izdelavo splošnega programa 
raziskovalnega dela v SR Sloveniji, za izdelavo raziskovalnih projektov, za 
delitev dela in koordinirano delo med raziskovalnimi organizacijami Ln za 
povezovanje raziskovalcev različnih institucij v raziskovalnih teamih. Vendar 
ob kritičnem stanju skoraj vseh inštitutov in zavodov, ki zapira perspektivo 
raziskovalnemu kadru in ga usmerja na kratkoročna, manj pomembna dela, ne 
moremo čakati in zadrževati sredstev, kakor je bil to primer z zveznim fondom 
za raziskovalno delo v letu 1965. 

V novih poostrenih okoliščinah gospodarjenja je sicer prav, da se preveri 
potrebnost določenih raziskovalnih področij v sedanjem obsegu in kvaliteti. 
Vendar menimo, da dosedanjih ekstenzivnih metod napredovanja ne .moremo 
zamenjavati z intenzivnimi metodami tako, da bi ob silovitosti teh prizadevanj 
porušili tudi tisto, kar smo z napori in z odpovedovanji ustvarili do sedaj, 
posebno še, ker gre za ljudi, za visoko strokovne kadre, ki so nam sedaj najbolj 
potrebni. Zato bi morali res organizirano in hitro rešiti osnovna vprašanja 
raziskovalne dejavnosti, ki so bila nakazana že v poročilu odbora in v dose- 
danjih razpravah. V enem zavodu, kot je bil to primer pri nas, je mogoče 
prezreti zaostajanje in omrtvičenje raziskovalne dejavnosti za nekaj let, v druž- 
benem okviru pa si tega ne moremo privoščiti, ker so znanost in znanje ter 
njuna neprekinjena uporaba v vsakdanji praksi delovnih skupnosti, glavni 
faktorji dinamične rasti družbene produktivnosti dela in s tem življenjske ravni 
delovnih ljudi. 
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Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Milan Slokan. 

Inž. Milan Slokan: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi nekaj 
prispevati k razpravi o raziskovalnem delu, z nekaterimi podatki in pripombami, 
ki izvirajo iz prakse in dela našega inštituta, Zavoda za avtomatizacijo, ki je raz- 
iskovalno-razvojna organizacija Iskre. 

Ta inštitut je organizacija, ki je v sredi med proizvodnjo in med fakulteto 
in inštituti, ki se bavi jo z osnovnimi raziskavami. Na ta način lahko uspešno 
povezuje obe plati, to se pravi proizvodnjo in raziskave s tem, da povezuje delo 
s fakultetami in z inštituti doma in v inozemstvu. Vsi vemo, da je naša domača 
elektronska industrija nastala na osnovi domačih raziskav. Vemo, da je v 
Sloveniji sorazmerno močna, vendar je v zadnjem času problematika okoli raz- 
iskovalnega dela težja in je podobna problematiki tudi na drugih področjih. 

Dovolite mi, da navedem nekaj podatkov: do gospodarske reforme je 60°/o 
dohodka izviralo iz razvojnih raziskav in 40 %> iz storitev in uslug proizvodnji. 
Po reformi se je razmerje obrnilo, tako da je mogoče ena tretjina, največ 
40 "/o posvečeno raziskavam in bomo morali nad 60,0/o sredstev ustvariti z 
uslugami, storitvami, meritvami itd., če hočemo obdržati kadre in opremo na- 
šega inštituta. 

Kot dober primer nam služi naš oddelek za digitalno tehniko, katerega 
glavna naloga je, da se ukvarja z računsko tehniko, s prenosom podatkov s 
telemehanskimi aparaturami itd. Ta oddelek je v zadnjem času prisiljen, da 
se ukvarja, če hočemo obdržati iste strokovnjake, mogoče se sliši smešno — 
z vžigalniki za plinske peči, da bo ustvaril potrebno realizacijo in da premostimo 
to obdobje in obdržimo kadre. 

Se nekaj besed o podatkih, s katerimi razpolagamo. Po mojem mišljenju so 
sredstva, vložena v raziskovalno delo', previsoko ocenjena, to pa zato, ker se ra- 
čuna ves bruto produkt oziroma skupni dohodek raziskovalnih organizacij. Le 
na ta način lahko ugotavljamo, da je bilo v letu 1964 vloženih 12 do 13 milijard 
dinarjev, oziroma okrog 1,3 °/o nacionalnega dohodka. Iz poslovanja našega 
inštituta in drugih, ki jih poznam, pa lahko ugotavljam, da ustvarjeni bruto 
produkt v znanstveno—raziskovalnih institucijah ni samo rezultat raziskovalnega 
dela, ampak tudi drugih dejavnosti. Zato mislim, da je odstotek nacionalnega 
dohodka za raziskave precej nižji. 

Ti podatki kažejo, čte je financiranje raziskovalnega in razvojnega dela da- 
nes slabše, kot je bilo prej in da se morajo raziskovalne organizacije ukvarjati 
z nalogami, ki sicer ustvarjajo dohodek, niso pa take, ki bi pravilno zaposlile 
kadre in izkoriščale opremo določenega inštituta. 

Dejstvo je, o tem je že govoril tovariš Geržinič, da se vsako leto znova 
postavlja vprašanje financiranja posameznih faz dela, da ni zagotovljeno 
financiranje projektov v celoti, čeprav vemo, da bi sklad Borisa Kidriča, če 
bi imel te možnosti, podpiral tako financiranje in s tem zagotovil stalnost in 
specializacijo kadrov. 

V gradivu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospo- 
darskega zbora je problematika dobro prikazana, uresničitev predlogov pa 
bo omogočila boljše usmerjanje in izkoriščanje raziskovalnega in razvojnega 
dela. Ko pa govorimo o programu in usmerjanju raziskav, se moramo zavedati, 
da so proizvodne organizacije samostojne v odločanju glede raziskav. Dokler 
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ne bo učinkovitejšega usmerjanja s strani družbe na tem področju, tudi ne 
moremo pričakovati učinkovitejšega programiranja raziskovalnega dela. 

Ugotavljam, da bi morali biti predlogi na koncu tega gradiva bolj kon- 
kretni glede tega, kako jih bomo uresničili. Organ za koordinacijo in progra- 
miranje je po mojem mnenju potreben. Takega organa pa verjetno ne bi 
potrebovali, če bi še imeli republiški sekretariat za raziskovalno znanost. Gospo- 
darska zbornica bi lahko marsikaj napravila v zvezi s koordinacijo kot pobudnik 
razvojnih raziskav. Toda po mojem mnenju lahko gospodarska zbornica vlaga še 
tako velike napore in prepričuje, vendar večjih možnosti za usmerjanje znan- 
stveno-raziskovalnega dela nima. 

Zelo umesten se mi zdi predlog o olajšavah pri družbenih dajatvah kot 
obliki stimulacije gospodarskih organizacij za vlaganje sredstev v razvoj in raz- 
iskave. Taka stimulacija bi vsekakor vplivala na bolj sistematično financiranje 
raziskav in razvoja posameznih panog, večjih skupin, tovarn itd. Danes je 
situacija taka, da se je treba pogovarjati zdaj s to, zdaj z drugo tovarno; ene 
čutijo potrebo po raziskovalnem delu, druge ne, v večini primerov pa so od- 
ločitve odvisne od volje nekaterih ljudi. 

Sklad Borisa Kidriča je v okviru možnosti zares optimalno opravljal funk- 
cijo usmerjevalca in koordinatorja raziskovalne dejavnosti. Na našem področju 
se je ta njegova vloga pokazala v sofinanciranju raziskav in razvoja domačih 
elementov in materialov za elektroniko- in v zadnjem času v financiranju pro- 
jekta za mikro elektroniko, kjer dela šest ljubljanskih inštitutov. Rezultati tega- 
financiranja in sodelovanja je, da se za naše delo zanimajo celo inštituti v 
drugih državah s tem, da bi si izmenjavali izkušnje. 

Sklad Borisa Kidriča mora tudi v bodoče ostati tisti družbeni činitelj, ki 
bo vplival na razvoj raziskav in s tem pomagal proizvodnji, kajti le na ta način 
bomo lahko dvignili produktivnost in s tem tudi življenjsko raven. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Prijavljenih diskutantov ni več. Ce ni nikogar več, potem zaključujem 
razpravo o znanstveno raziskovalnem delu. 

Sodim, da je razprava v celoti potrdila, podprla in sprejela stališča in 
predloge odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. V izredno 
bogati ustvarjalni razpravi je bilo dano tudi nekaj novih pobud, ki jih odbor 
ni predvidel. Zaradi tega predlagam, da bi tudi mi sprejeli podoben sklep, kot ga 
je sprejel še Prosvetno-kulturni zbor, da naj se pri Skupščini ustanovi po- 
sebna komisija, ki naj bi pripravila na podlagi teh razprav predlog za skup- 
ščinski akt, ki naj nakaže konkretne rešitve, in o katerem naj v bližnji prihod- 
nosti razpravlja in ga sprejme Skupščina. Morda pa bi bilo tudi umestno, da 
bi razen tega skupščinskega akta, ki ga bosta sprejemala Republiški in Pro- 
svetno-kulturni zbor, še posebej naš zbor seznanil delovne organizacije o 
zaključkih in predlogih, ki se tičejo posredno delovnih organizacij. 

Se strinjate s tem predlogom, oziroma želi še kdo razpravljati o tem? (Ne 
javi se nihče.) Če ne, potem dajem predlog sklepanja na glasovanje. Kdor je 
za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi polanci dvignejo roko.) Hvala lepa. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ob zaključku te točke dnevnega reda se želim zahvaliti vsem gostom za 
njihovo plodno sodelovanje. Hvala lepa! 

Seja se bo nadaljevala ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.05 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 
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Predsednik Leopold Krese: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o problematiki gospodarstva s posebnim ozirom na 
reformo. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli gibanje gospodarstva za 
4 mesece v letu 1966, ki ga je sestavil republiški sekretariat za gospodarstvo, 
in informacijo o pojavih in omejevanju delovanja tržnega mehanizma v Slo- 
veniji, ki sta jo pripravila komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine in od- 
bor za trgovino, gostinstvo in turizem Republiškega zbora. 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda 
Draga Flisa, člana Izvršnega sveta, v razpravi pa bo sodeloval tudi republiški 
sekretar za gospodarstvo Sveto Kobal. 

Pričenjam razpravo k tej točki in dajem besedo' tovarišu Svetu Kobalu. 

Sveto Kobal: Moja uvodna razprava bo kratka, ker se bom oglasil še v 
diskusiji. O problemih kmetijstva in o položaju na tržišču pa bo govoril še 
tovariš Vujec. Zato ne želim ponavljati stvari, ki so nanizane v predloženi 
analizi o gibanju gospodarstva v zadnjih mesecih, kakor tudi ne o tistih dovolj 
znanih značilnostih, o katerih je bilo že veliko govora o'b podobnih drugih 
priložnostih. Mislim, da je naša naloga predvsem realna in pravilna ocena 
situacije in iz tega izpeljani konkretni sklepi. Zato bi se zadržal pri nekaterih 
najosnovnejših podatkih, ki naj bi osvetlili našo razpravo. 

Ze bežen pogled gospodarskih gibanj zlasti zadnjih mesecev, ko se že kaže 
delovanje ukrepov gospodarske reforme, pove, da ne moremo biti zadovoljni 
s stopnjo rasti zlasti industrijske proizvodnje. Industrijska proizvodnja se je 
povečala v treh mesecih letošnjega leta proti istemu obdobju lanskega leta 
za 4,4%, v štirih mesecih, vključno april, pa le za 3,1%. Relativno nizko 
stopnjo rasti proizvodnje po reformi pa je spremljalo vse do februarja le- 
tošnjega leta zmanjševanje števila zaposlenih. To je pomenilo sočasen proces 
uspešnega dviganja produktivnosti dela in predstavljalo realen prispevek k 
stabilizaciji gospodarskih gibanj, zlasti potrošnje in cen. Ze v prvih mesecih 
letošnjega leta se je pokazalo, da nadaljnje rasti produktivnosti ni mogoče 
graditi samo na nadaljnjem zmanjševanju števila zaposlenih ob sočasni stagnaciji 
ravni industrijske proizvodnje. V marcu in aprilu se je proces zmanjševanja 
zaposlenih ustavil, hkrati pa raven proizvodnje padla na indeks 100, tako da v 
aprilu lahko beležimo celo zastoj v rasti produktivnosti. 

Navedena gibanja so ponovno jasno potrdila, da v pogojih stagnacije ali 
zelo nizke rasti proizvodnje ni mogoče doseči kvalitetnejših premikov, tako' v 
strukturi proizvodnje, kot v kvaliteti gospodarjenja. V naših pogojih napete 
notranje potrošnje vseh vrst pa nizka stopnja rasti objektivno ustvarja nova 
žarišča nestabilnosti in konservira vse oblike neracionalnosti v gospodarstvu, 
pri nagrajevanju pa vodi k stagnaciji sistema osebnih 'dohodkov. Mislim, da ni 
potrebno posebej poudarjati posledic, ki jih neustrezna rast proizvodnje po- 
vzroča v gibanju osebnih dohodkov, v ustvarjanju proračunskih sredstev, soci- 
alnega zavarovanja, v notranjih tržnih gibanjih, v gibanju cen itd. Primerjalne 
analize rasti proizvodnje v Sloveniji in ostali Jugoslaviji kažejo, da je stopnja 
rasti ostalih področij ves čas po reformi za nekaj poenov višja in da je Jugoslavija 
v letošnjem letu do aprila dosegla 6% porast proizvodnje, to je za 3 poene 
več kot v Sloveniji. Pri tem pa je treba še posebej poudariti, da je zlasti v 
zadnjem času postala tendenca zniževanja proizvodnje v Sloveniji močnejša. 
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Samo po sebi se vsiljuje vprašanje, kje so vzroki za tako rast in še posebej, za- 
kaj je ta nižja od ostalih področij v Jugoslaviji. 

Vse dosedanje analize, ki so bile delane za posamezne panoge ali pa analize 
pogojev, v katerih dela naša proizvodnja, ne potrjujejo zelo razširjenega mne- 
nja, da je reforma postavila razvitejša področja v težji položaj, kar se odraža 
v stopnji rasti. V nasprotju s temi trditvami, vsi kazalci tako investicij, obsega 
obratnih sredstev, odnosov v cenah, nivoja uvoza preskrbljenosti industrije 
z repromaterialom itd., kažejo prav nasprotno, zlasti če jih primerjamo z 
razvitejšimi področji ostale države kot so Hrvatska in del Srbije. Hrvatska 
je imela v letu 1964 stopnjo rasti 110, Slovenija 104, Srbija 108 itd. Ista slika 
se kaže tudi v letošnjih mesecih. Mislim, da je za nadaljnji odnos Slovenije do 
izvajanja reforme- in ukrepov, ki bodo še sprejeti, nevarna miselnost, da ima 
nižja rast svoj vzrok zgolj v objektivnih činiteljih in da je rešitev teh problemov 
možna le izven nas samih, od vrha navzdol in v spremembi že sprejetih jasnih 
stališč. Tako razmišljanje pomeni vračanje na stare metode reševanja težav s 
pomočjo družbene intervencije. 

Analiziranje objektivnih težav, ki so vsekakor številne, ne more imeti za 
posledico opravičevanje slabega poslovanja, temveč lahko služi kot določena 
orientacija za akcijo subjektivnih sil, da bi se te težave čimprej prebrodile. 
Podrobnejša analiza vzrokov zaostajanja industrijske proizvodnje, zlasti v tistih 
panogah, ki bistveno vplivajo na splošno stopnjo rasti v Sloveniji, kaže', da 
gre za velike slabosti v poslovanju in počasnem prilagajanju proizvodnje novim 
pogojem, torej v glavnem za faktorje, ki niso objektivnega značaja. Na nizko 
stopnjo rasti proizvodnje v Sloveniji vplivajo v največji meri kovinska indu- 
strija, tekstilna, usnjarska in lesna industrija, ki skupno predstavljajo 52 % 
celotne industrijske proizvodnje. 

Kovinska industrija je v 4 mesecih letošnjega leta dosegla le 97'°/o lansko- 
letne proizvodnje v istem obdobju. Med podjetji so velike razlike. Nekatera so 
v resni krizi, druga pa so dosegla pomembne uspehe v proizvodnji. Težko bi 
rekli, da je ta industrija slabo preskrbljena z repromaterialom, ker dober del 
tega materiala proizvajamo v Sloveniji. Stagnacija je predvsem posledica težav 
v prilagajanju proizvodnje novim zahtevam in tujega tržišča, kar na eni strani 
povzroča kopičenje zalog, na drugi strani pa je po določenih proizvodih veliko 
povpraševanje, ki ga ni mogoče zadovoljiti. Kljub temu, da je po teh proizvodih 
veliko povpraševanje doma in v inozemstvu, pa dobršen del kapacitet v tej 
industriji ni izkoriščenih. Ustreznega sodelovanje med podjetji ni, vsakdo želi 
izgrajevati naprej lastne kapacitete, kar pomeni seveda isto kot počasno rast 
proizvodnje. Zanimivo je, da ob velikem povpraševanju po drobni kmetijski 
mehanizaciji, ki je poraslo zlasti v zadnjem času, ko se je položaj kmetijstva 
po reformi izboljšal, ni znakov resnejšega zanimanja kovinske industrije za 
tovrstno proizvodnjo in ni čutiti njene pripravljenosti, da bi s sodelovanjem 
zadovoljila zahteve trga. Brez medsebojnega sodelovanja te industrije ne samo 
v okviru Slovenije, brez resnejšega dela na razvojnih programih, na razvoju 
dolgoročnih poslovnih odnosov in utrjevanju kooperacije ni mogoče računati 
z boljšo rastjo te proizvodnje. Ta industrija pa predstavlja četrt industrijske 
proizvodnje v Sloveniji. 

Poleg kovinske industrije najbolj stagnirata tekstilna in usnjarska industri- 
ja. Tekstilna industrija stagnira v svoji proizvodnji že od lanskega leta, ko je 
dosegla le 98,0/o proizvodnje iz leta 1964, dočim je bila jugoslovanska proiz- 
vodnja v tekstilni industriji tudi leta 1965 za 7%> večja, kakor prejšnje leto. 
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Prve štiri mesece letošnjega leta je tekstilna industrija zaključila z in- 
deksom 101 z očitno tendenco upadanja v zadnjih dveh mesecih. 

Proizvodnja usnjarske industrije je v letu 1965 dosegla le 25 %> proizvodnje 
iz leta 1964, medtem ko jo je Jugoslavija presegla za 6®/o. V štirih mesecih 
letošnjega leta pa se giblje na istem nivoju. Lahko rečemo, da so številne raz- 
prave pokazale, da se ti dve panogi še ne zavedata, da izvoz predstavlja osnovni 
faktor obstoja in razvoja tovrstne proizvodnje. Tudi tu ni resnejših poskusov 
kooperacije, skupnega reševanja problemov razvoja, uvajanja kvalitetnejše pro- 
izvodnje in skupnih nastopov na zunanjih tržiščih. Zlasti v tekstilni industriji je 
pomanjkljivo sodelovanje med proizvodnjo metrskega blaga in pa konfekcijo, 
ker kolektivi ne najdejo ustreznega skupnega jezika. Tekstilna in usnjarska 
industrija predstavljata skupno 16% industrije v Sloveniji. Tudi proizvodnja 
lesne industrije zapada v zadnjem času v vse večje težave. Ta panoga je v leto- 
šnjem letu izredno dobro oskrbljena z lesno maso. Zaradi tega primarna pre- 
delava narašča (indeks v štirih mesecih je bil 111), stagnira pa finalna proiz- 
vodnja, ki je v štirih mesecih padla izpod indeksa 95. Skupna proizvodnja 
lesne industrije, zahvaljujoč predvsem primarni pridelavi, je le za 3 °/o večja 
kot lani, predvsem na račun primarne predelave. Zaloge končnih izdelkov 
naraščajo spričo stabilizacijskih ukrepov na notranjem trgu; prodaja na tujih 
tržiščih pa prihaja v težave tako glede asortimaja kakor glede cen. Vse to 
povzroča stagnacijo izvoza v tej industriji, kar ima lahko negativne posledice 
ne samo v lesni, temveč tudi v drugih vejah industrije, ki devizno niso aktivne. 

Stagnacija v lesni industriji očitno ni vezana na reprodukcijski material, 
temveč je odraz pomanjkljive obdelave zunanjih tržišč in njihovih zahtev, doma 
pa pomanjkanja sodelovanja med podjetji in enotnejših razvojnih programov. 
Prevelika dosedanja usmeritev v investicije za primarno predelavo lesa, kjer 
imajo številne neizkoriščene kapacitete, grade pa se še vedno nove, je morala 
osiromašiti finalno tehniko, in posledice tega se seveda čutijo. Zanimivo je, 
da imajo v zadnjih dveh letih višjo stopnjo rasti v lesni industriji kot Slove- 
nija celo Hrvatska, Srbija ter Bosna in Hercegovina. 

Zal ni časa, da bi bolj podrobno obravnavali vse industrijske dejavnosti, 
tudi tiste, ki imajo po reformi višjo stopnjo rasti, tako kot elektroindustrija, 
ki je dosegla v štirih mesecih stopnjo 116, kemična industrija stopnjo 122 itn. 

Vendar se že iz navedenega vidi, da ni nikakršnega razloga za samoza- 
dovoljstvo in za neupravičeno sklicevanje na ugodne finančne rezultate iz 
zaključnih računov leta 1965. Obratno, pred vsemi delovnimi organizacijami 
stoji velika odgovornost, za kakšne namene bodo porabile akumulirana sredstva, 
ki niso majhna, da bi dejansko prispevale k reševanju problema kvalitetnejšega 
prehoda na intenzivno gospodarjenje. Poudariti želim, da ne izkoriščamo vseh 
možnosti za poživitev poslovnih odnosov, ki nam jih daje obstoječi sistem po 
reformi. Vse preveč računamo na to, da bodo spremembe v sistemu, ki pred- 
stavljajo izgrajevanje gospodarskega sistema v novih pogojih, same rešile te- 
žave in olajšale položaj gospodarstva. Vsekakor so spremembe nujne, ali bolje 
rečeno dopolnitve sistema. O tem je v zadnjem času veliko govora. Tudi mi 
smo obširno sodelovali pri pripravah različnih materialnov z zveznimi organi. 
Kakor je znano gre predvsem za spremembe v deviznem, zunanjetrgovinskem 
sistemu, v kreditno-monetarni politiki, v sistemu kontrole cen, v notranjem 
blagovnem prometu itd. 

Vse te spremembe pa nikakor ne bodo olajšale pogojev poslovanja, temveč 
jih bodo še zaostrile v smislu povečanega pritiska na intenziviranje gospodar- 
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jenja. Tudi devizni sistem bo v bodoče stimuliral izvoznike in jim dajal pred- 
nosti, tako v preskrbi z reprodukcijskim materialom, kakor tudi v pogledu 
izvajanja modernizacije. 

Spremembe v sistemu, ki so napovedane, ali pa delno že uveljavljene, 
gredo za tem, da dajejo večje možnosti tistemu, ki je bolj posloven in bolj 
elastičen, ki zna kombinirati in organizirati, ki zna prodajati in z manjšimi 
sredstvi doseči večje uspehe. Spremembe bodo podpirale vse tiste metode in 
načine v gospodarjenju, ki so danes še pomanjkljive in zaradi katerih tudi pro- 
izvodnja ne napreduje v skladu z razpoložljivimi možnostmi. 

Vrsto, kvalitetnih oblik gospodarjenja pa nam omogoča že sedanji sistem 
brez sprememb, ali jih žal ne izkoriščamo v zadostni meri. Hotel bi opozoriti, 
da nam tudi današnji sistem omogoča skupno vlaganje v razvojne programe, 
skupno delitev dohodka med podjetji, dolgoročnejše povezave, skupen prevzem 
rizikov, skupen nastop na zunanjih tržiščih, medsebojno ustrezno dogovorno 
delitev deviz in tako dalje. To pa je tisto, kar bo jutri z novimi spremembami 
postala nuja v našem gospodarjenju. Zato mislim, da so neprestane diskusije 
v delovnih organizacijah in njihovih združenjih o potrebah po spremembah 
v sistemu dostikrat preširoke in je zanje porabljeno preveč časa in truda, ki 
bi ga lahko boljše izkoristili za reševanje številnih aktualnih problemov, ki 
jih ne more rešiti sistem, temveč le pravilna akcija in orientacija delovnih 
kolektivov. 

Današnje stanje na domačem trgu in zahteva po vključevanju na zunanja 
tržišča sta v nasprotju z dezintegriranim gospodarstvom, tako po miselnosti, 
kot pripravljenosti za akcijo in za sodelovanje. Zato sem prepričan, da bo da- 
našnja razprava najbolj plodna, če bodo poslanci razpravljali o naših lastnih 
problemih, in sicer s stališča, kako mobilizirati naše lastne sile za njihovo 
reševanje. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Miro Bene dej čič. 

Miro Benedejčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na to, da 
se v gradivu, ki smo ga za to obravnavo prejeli, ugotavljajo v gospodarjenju 
s proizvodnimi sredstvi pomanjkljivosti, ki smo jih žal že navajeni slišati, bi 
želel prispevati nekaj misli k razpravi glede kovinsko-predelovalne industrije 
in kooperacije v tej panogi. 

Poročilo republiškega sekretariata za gospodarstvo ugotavlja za I. četrt- 
letje tega leta stagnacijo v tej panogi industrije. Zato bi želel prav konkretno 
opozoriti na nekatere elemente, ki v tej industriji zavirajo proces intenzifikacije 
gospodarjenja, kot to zahteva gospodarska reforma. Tudi poročilo Gospodar- 
skega zbora navaja nekaj takšnih pomanjkljivosti. Še vedno se ugotavlja izo- 
liranost in zaprtost posameznih delovnih organizacij, nezaupanje med pogodbe- 
nimi partnerji, ki pogosto ne izpolnjujejo sklenjenih pogodb in tako dalje. 
Vpliv drugih dežel na produktivnosti dela, na kvaliteto, cene in tako dalje je 
v našem gospodarstvu še zelo omejen. Pri vseh teh ugotovitvah in deklara- 
tivni podpori raznih forumov pa je čutiti vse premalo konkretnega usmerjanja. 
Gre tu za vprašanja, ki presegajo spoznanja in pripravljenost določenih podjetij, 
da je izhod v specializaciji in kooperaciji. Mislim, da je treba izpopolniti gospo- 
darski sistem, čeprav je tovariš sekretar rekel, da bi se dalo tudi v dosedanjih 
okoliščinah več napraviti. Da bom kar najbolj konkreten, bi želel osvetliti mož- 
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nos ti in težave, s katerimi se srečuje inozemska in naša kovinska predelovalna 
industrija na izkušnjah Tomosa s tujim partnerjem. Tuji partner ima kot fi- 
nalist naslednje možnosti: 

Kot veliko podjetje lahko pritegne zadostno število dobrih strokovnjakov v 
projekti vo, v tehnologijo in organizacijo dela. Delo teh strokovnjakov se presaja 
tudi v manjša podjetja, ki delajo kot kooperanti za finalista. Ti dobijo izdelano 
tehnološko dokumentacijo in pomoč v organizaciji proizvodnje. Zato so koo- 
perantom potrebne le nekatere operativne službe. Kooperant izdeluje nekaj 
delov v velikih serijah, ker so tudi zahteve finalista velike. Tak kooperant je 
življenjsko vezan na obstoj in razvoj finalista. Finalist lahko direktno ali pa 
indirektno oskrbi kooperanta z reprodukcijskim materialom ustrezne kvalitete, 
pravočasno in po bolj ugodnih cenah, kot bi jih sicer lahko kooperant dosegel, 
ker ga finalist nabavlja v večjih količinah. Finalist pomaga kooperantu z 
izdelavo ah oskrbo sredstev za delo npr. orodij. Končno finalist kot finančno 
močno podjetje svoje kooperante tudi finančno podpira s krediti ali pa celo 
sam investira pri kooperantih. 

Zaradi vseh teh dejstev je pri kooperantih velik interes, da se vključijo 
v mrežo finančno močnega finalista, saj sta jim tako zagotovljena delo in 
dohodek za daljše obdobje in je samo od solidnosti kooperanta tako glede ko- 
ličin, kvalitete in pravočasnih dobav odvisno, kako se bo to sodelovanje razvi- 
jalo. V praksi, so se ti odnosi izoblikovali kot trajni. Pri nas je pa situacija 
precej drugačna. Predvsem velja poudariti, da so se in se razvijajo kooperantski 
odnosi drugače, kot se to dogaja v svetu. Zaradi naglega gospodarskega raz- 
voja po vojni, a z druge strani zaradi zaprtosti trga, so za določeno proizvodnjo 
nastala številna podjetja, večja in manjša. Finalisti so zato morali za organi- 
zacijo svoje proizvodnje iskati proste kapacitete pri posameznih proizvajalcih 
in še danes so v glavnem tako imenovani kooperanti v večjem delu še finalisti 
določenih izdelkov. V zadnjem času, zlasti po reformi, je sicer opaziti zaostritev 
proizvodnih konceptov in s tem tudi vse večjo specializacijo' nekaterih pro- 
izvajalcev oziroma kooperantov. Se vedno pa je vse preveč takih, ki se ukvar- 
jajo poleg kooperacije za finalista tudi z neko lastno finalno proizvodnjo. Lahko 
bi rekel, da je opaziti tudi neko ljubosumno čuvanje tako imenovanega občutka 
finalista, da samostojno nastopa na trgu. V urejenih kooperantskih odnosih in 
v sistemu intenzivnega gospodarjenja pa bi tega ne smelo biti. Če primerjam 
kooperacijo v inozemstvu, o kateri sem govoril, s kooperacijo kot se razvija 
pri nas, lahko ugotovim, da so pri nas redki finalisti, ki lahko domačemu 
kooperantu nudijo zadostno tehnično, tehnološko in organizacijsko pomoč, ki je 
za uspešno medsebojno sodelovanje potrebna. Kjer pa je to možno, so rezultati 
kooperacije ohrabrujoči. Zato mislim, da je treba izboljšati kadrovski poten- 
cial pri finalistih in doseči specializacijo in kooperacijo v tej industriji tako, 
da bo vedno več finalistov nastopalo na način kot to delajo zunaj. 

Ker so bili doslej finalisti pretežno usmerjeni na ozko domače tržišče, so 
serije le-teh še vedno nizke in so takšne seveda tudi serije, ki jih dobijo koope- 
ranti v izdelavo. Znano je tudi dejstvo, da se pri nas zaradi neurejenih koope- 
rantskih odnosov finalisti ukvarjajo s proizvodnjo, ki bi jo morali prenesti na 
kooperante. Le na ta način bi se lahko bolj posvetili problemom za povečanje 
proizvodnje, kooperantom pa bi s tem omogočili večje serije in bolj ekono- 
mično proizvodnjo, s tem pa tudi prodor na tuji trg s kooperantskimi deli. 

Ugotavljali smo, da je kovinsko-predelovalna industrija v Jugoslaviji glede 
na lastne surovinske vire predimenzionirana. Če je temu tako, potem moramo 
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poiskati nek izhod. Na vsak način pa zaradi pomanjkanja reprodukcijskega 
materiala proizvodne kapacitete ne bi smele ostajati neizkoriščene. To pomeni, 
da je za to panogo treba uvoziti določen del reprodukcijskega materiala. Danes 
so težave zaradi pomanjkanja deviz, s čimer se v praksi vsakodnevno srečujemo. 
S sistemom vezave uvoza na izvoz kovinskO-predelovalni industriji ne bo 
mogoče v zadostni meri zagotoviti reproducijskega materiala. Z izvozom surovin 
in polizdelkov pa celo siromašimo razpoložljivo osnovo kovinsko-predelovalne 
industrije. 

Tako ne more iti dalje. Dejstvo je, da imamo to industrijo, ki ima svojo 
perspektivo, pa čeprav je danes raznolika in razdrobljena. Treba pa jo je prav 
usmeriti in organizirati! Zgledujmo se po sosedih — Italijanih — ki so uspeli 
tudi drobno industrijo zelo smotrno zaposliti in to celo v določeni meri s po- 
močjo naših surovin. K temu vprašanju bi bilo treba pristopiti s širšega druž- 
benega vidika in zagotoviti racionalno izkoriščanje proizvodnih potencialov, ki 
smo jih s težkimi napori po vojni postavili. Z družbenim planom pa naj bi bil 
opredeljen obseg razvoja te panoge in naj bi bilo preskrbljeno tudi z ustrezno 
materialno osnovo. 

Ce nadaljujem s primerjavo, ugotavljam, da je naš finalist še vedno 
finančno prešibak, da zagotovi kooperantu tudi sredstva za proizvodnjo, kot 
so stroji, orodje itd. Še težje pa je glede finančne pomoči finalista kooperantu, 
ker finalisti nimajo potrebnih sredstev. Zaradi spremenjenih instrumentov 
delitve po reformi so sicer ostala podjetjem večja sredstva, vendar ta sredstva 
niso vplivala na finančno pomoč in medsebojno sodelovanje. Mislim, da so> nas 
tu razmere prehitele. Še vedno nismo uspeli sistematsko rešiti vprašanja gibanja 
sredstev med podjetji. Ce bi bila ta sredstva na razpolago, bi bil interes za 
sodobno kooperacijo veliko večji. To bi se upal trditi vsaj glede kooperantov 
v naši panogi. So primeri, da tudi trgovina želi s svojimi sredstvi pomagati 
pri povečanju proizvodnje določenih proizvodov. Toda današnji sistem take 
iniciative zavira. 

Na določene težave bomo naleteli tudi pri angažiranju tujega kapitala. 
Iz naših poslovnih odnosov lahko ugotovimo, da obstajajo možnosti za angaži- 
ranje tujega kapitala, ni pa niti načelnih niti konkretnih rešitev za realizacijo 
tega. Škoda je le, da na te možnosti ne mislimo bolj intenzivno in da hitreje 
ne ukrepamo. 

V turizmu, kolikor mi je znano, smo šli nekaj dlje; bilo pa bi prav, da 
bi tudi v kovinski industriji angažirali tuja sredstva, zlasti za modernizacijo 
obstoječih proizvodnih kapacitet. 

Nazadnje bi želel opozoriti, da bi se moral vpliv reforme čutiti v vsem 
njenem delovanju, zlasti kar se nanaša na osnovna vprašanja. O potrebi po 
novem deviznem sistemu smo že tolikokrat govorili, pa se danes ponovno napo- 
vedujejo široke diskusije.. Gospodarske organizacije naj bi že poslovale v celoti 
v duhu reforme. Pomanjkljivosti je čutiti tudi na drugih področjih. Naj omenim 
le zakon o delovnih razmerjih, za katerega se napovedujejo sicer potrebne, 
vendar spet nove spremembe. Vse to vpliva na ponovno urejanje, spreminjanje 
in usklajevanje notranje zakonodaje v podjetjih, kar povzroča dvom v stalnost 
naših ukrepov. Zato izražam mišljenje nekaterih kolektivov, da je tudi pri 
tem vprašanju treba zagotoviti premišljene in dolgoročnejše rešitve. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Drago Pere. 
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Drago Pere: Tovarišice in tovariši poslanci! Ugotoviti moram, da je 
gradivo za današnjo razpravo o tekočih gospodarskih problemih s posebnim 
ozirom na izvajanje gospodarske reforme zelo dobro pripravljeno. K temu 
gradivu ni veliko dodajati. Iz gradiva sledi, da smo v glavnem lahko zadovoljni 
s potekom proizvodnje in njenimi rezultati v prvih mesecih letošnjega leta. 
Zavedati se moramo, da racionalnejšo poslovanje v gospodarstvu ni mogoče 
doseči v tako kratkem času, kot je čas od pričetka izvajanja reforme pa do 
danes. V tem obdobju smo se srečavali z vedno istimi problemi. Krog teh 
problemov pa se ne zožuje, temveč se problemi celo zaostrujejo in zahtevajo 
nujne rešitve, ki naj pospešijo izvajanje gospodarske reforme. 

Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine je ugotovila vrsto deformacij 
v delovanju tržnega mehanizma. Ugotovitve komisije so docela točne. Večji del 
deformacij ima globlje korenine v neurejenih tržnih razmerah v preteklem 
obdobju. Deformacije izvirajo iz pomanjkanja določenega blaga in iz prepočasne 
liberalizacije tržnih odnosov. Menim, da bi poročilo o teh deformacijah poleg 
diagnoze moralo vsebovati tudi zdravilo za njihovo odpravo. Gospodarske orga- 
nizacije in družbeno-politične skupnosti se premalo zavedajo pomembnosti 
odprtega tržišča ter so zaradi svoje kratkovidne politike pogosto tržišče zapirale 
v ozke lokalne meje. S tem bodo trenutno rešile nekatere probleme in odložile 
njihovo resnično rešitev za nekaj mesecev, ko se bodo ti problemi pojavih v še 
kritičnejših oblikah. Tako imamo primere, da se pod krinko poslovnega sodelo- 
vanja danes integrirajo trgovina ter odkupna in proizvodna podjetja v nekaterih 
deficitarnih panogah. Takšne deformacije je treba ne samo razkrinkati kot 
neekonomske in protizakonite, temveč je treba zato, da se omogoči delovanje 
tržnih zakonitosti, intervenirati z vsemi razpoložljivimi sredstvi, ki jih omogo- 
čajo zakoni. Poslovno sodelovanje, integracija in kooperacija, morajo sloneti 
na ekonomskem računu, ne pa na omejevanju delovanja tržnega mehanizma. 
Zapiranje tržišča ščiti podjetja z nizko storilnostjo in onemogoča selekcijo, ki 
je nujna tudi v našem gospodarskem sistemu. To velja zlasti za panoge s 
kapacitetami, ki presegajo potrebe jugoslovanskega trga in ki nimajo domače 
surovinske osnove. Pri tem moram navesti tudi, da je obljuba zveznih organov 
o postopni liberalizaciji in usklajevanju domačih cen s svetovnimi cenami ostala 
samo obljuba, ker se od začetka reforme pa do' danes ni še nič spremenilo. 
Zvezni zavod za cene ne sledi gibanju svetovnih cen in tržnih razmer ter zato 
v tem smislu ne izloča in rešuje upravičene zahtevke za ureditve cen. 

SvojO trditev bom ilustriral s primeri neskladja v cenah v usnjarski indu- 
striji. Kilogram surove kože je stal konec leta 1965 na svetovnem trgu 35 dolar- 
skih centov, danes pa znaša povprečno 60 dolarskih centov. To ni začasen pojav, 
ker ni pričakovati padca cen. Isti primer je tudi s cenami polizdelkov in izdelkov 
iz usnja. Pri tem pa moramo upoštevati, da znaša uvoz surovih kož za potrebe 
naše usnjarske industrije čez 50 !°/o vseh pri nas predelanih surovih kož. To 
pomeni za usnjarsko industrijo, da so se cene uvoženih kož v tem obdobju 
zvišale za 70'"/o, kar po drugi strani pomeni zvišanje cen surovin v celotni 
proizvodnji za 35 '°/o. To je preprosta računica, katere Zvezni zavod za cene 
noče razumeti. Zato je usnjarska industrija na robu rentabilnosti, čeprav 
povečuje delovno storilnost, zmanjšuje število delovne sile in se delno pre- 
usmerja na umetno usnje in podobne nadomestne surovine. V takšni situaciji 
je popolnoma razumljivo, da podjetja opuščajo proizvodnjo posameznih vrst 
blaga, ki imajo najnižje določeno ceno. 

u 

i 
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Izrazit tak primer je opuščanje proizvodnje podplatnega in zgornjega usnja. 
Zavlačevanje sprostitve cen pri teh artiklih je privedlo do tega, da so usnjarne 
opustile proizvodnjo teh proizvodov, domače tržišče je osiromašeno, čevljarska 
industrija pa ne dobi teh materialov. Podobno je tudi z drugimi izdelki usnjar- 
ske industrije. Gospodarski račun sili usnjarne, da prodajo svoje izdelke na 
zunanjem trgu, ker jim le-ta prizna višje cene, kot so določene cene na doma- 
čem tržišču. Zato skušajo usnjarne razen tega, da si z izvozom zagotovijo devize 
povečati izvoz tudi zaradi realizacije večjega dohodka. Ali lahko pričakujemo 
od tovarn usnja, da v taki situaciji kupujejo surove kože na konvertibilnih 
tržiščih po cenah, ki so v tem letu poskočile za 70 % in da svoje izdelke potem 
prodajajo čevljarski industriji po bonificiranih zamrznjenih cenah? Ali pa da 
prodajajo svoje izdelke iz domače surovine po določenih cenah z izgubo? Takšni 
in podobni problemi v usnjarski industriji in v industriji nasploh so dozoreli 
za rešitev in zato je vsako odlašanje rešitve nerazumljivo. 

Razprave, ki so potekale v najvišjih organih federacije in republik, so 
pokazale, da so ti problemi dobro znani, kljub temu pa do njihove rešitve ■— 
se pravi sprostitve cen — ne pride. Usnjarska industrija ne zahteva liberalizacijo 
cen zaradi tega, da doseže večji dohodek prek zvišanja cen, temveč zahteva, 
da ji domači trg zagotavlja takšen dohodek, kolikor ga prizna svetovni trg. 
Menim tudi, da če se pri nas sprostijo cene usnjarskim izdelkom, ne more priti 
do zvišanja cen izdelkom, obutvene industrije, ker je na domačem trgu večja 
ponudba teh izdelkov kot povpraševanje po njih. Boljše gospodarjenje pa ne 
moremo doseči samo z razpravami o tem, kako bi bilo potrebno reševati ta 
vprašanja in s splošnimi frazami o notranjih rezervah ter podobno. Za napredek 
na tem področju je treba sinhronizirati dekv gospodarskih organizacij in držav- 
nih organov. Potrebno je preiti od besed k dejanjem. Prav glede vprašanja 
uveljavljenja tržnih odnosov imam vtis, da državni organi ne podpirajo, tem- 
več celo zavirajo izvajanje načel reforme. 

V neposredni zvezi z režimom domačih cen je tudi devizno poslovanje. 
Od reforme pa do danes se dajejo obljube, da bo devizni režim še naprej temeljil 
na dosedanji vezavi izvoza za uvoz. Kako tak devizni režim deluje na gospodar- 
stvo, bom ilustriral na primeru usnjarske industrije. 

Za uvoz surovih kož in ostalega reprodukcijskega materiala bi potrebovala 
7 656 000 dolarjev. Izvoz usnjarske industrije v letu 1965 pa je znašal, ne upošte- 
vajoč izvoz svinjskega usnja na konvertibilna tržišča 3 182 000 dolarjev. Letošnji 
plan izvoza je zvišan za 31 °/o in znaša 4 157 000 dolarjev. V sistemu vezave 
uvoza z izvozom je Jugo-banka pripravljena dati za uvoz surovin toliko deviz, 
kolikor jih panoga doseže s svojim izvozom, kar kot omenjeno znaša 4 157 000 do- 
larjev. Od tega naj bi jih panoga dobila 80®/o na podlagi pogodb in 20 fl/o na 
podlagi sporazumov. To pomeni, da bo panogi zmanjkalo za uvoz surovih 
kož 46 °/o potrebnih deviznih sredstev. Dodatne devize pa je Jugobanka priprav- 
ljena zagotoviti le pod pogojem, da bo izvoz večji od planiranega. Povečanje 
uvoza nad izvozni plan pa je praktično nemogoče, ker je že plan prenapet, 
saj znaša zvišanje izvoznih obveznosti nasproti preteklemu letu za vso indu- 
strijo 16'%), za industrijo usnja in obutve pa 31%. Zaradi premika cen na 
svetovnem tržišču pa bomo kljub povečanju izvoza za 31 °/o v tem letu dobili 
za 46 °/o manj surovih kož. V takšni situaciji perspektiva nadaljnjega poslova- 
nja usnjarske industrije ni optimistična. Rešitev problema ie v hitri liberalizaciji 
uvoza surovin. Brez tega bo tako industrija usnja in obutve kot tudi vse panoge, 
ki so vezane na uvoz surovin, zašla v slepo ulico, od koder bo težaven izhod. 
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Iz sklenjenih sporazumov z vzhodnimi deželami je razvidno, da se bo izvoz 
v te dežele do leta 1970 podvojil. V tej menjavi ima pomemben delež tudi 
usnjarska industrija. Da bi se to lahko uresničilo, bi 'bilo nujno, da se kot začasni 
ukrep uvede menjava vzhodnih klirinških deviz za konvertibilne devize za 
tiste panoge, ki so vezane na uvoz surovin iz tega področja. Predvsem pa menim, 
da bi za uvoz surovih kož morah vsekakor zagotoviti devize prej kot za uvoz 
vina in podobnih reči. 

Nimam namena ponavljati že znanih stališč gospodarstva glede deviznega 
režima. Spričo pomanjkanja deviznih rezerv in zaradi obveznosti do deviznih 
kreditov ne moremo pričakovati, da bo zakonski predlog glede deviznega 
režima rešil vse probleme deviznega poslovanja. Morali pa bi imeti razčiščene 
pojme, kaj nam mora dati novi devizni režim in po kakšnem vrstnem redu ga 
je treba izvajati tako časovno, kakor tudi glede pomembnosti posameznih 
vprašanj. Do takrat pa bi državni organi in njihovi specializirani organi morali 
reševati posamezne probleme, da se bi odklonili morebitni zastoji v proizvodnji 
in menjavi. 

Nadaljnji problem, o katerem je treba resno razpravljati, so obratna sred- 
stva in modernizacija. Ti dve vprašanji sta neločljivo povezani. Pri tem ni 
treba, vso krivdo vreči na gospodarske organizacije, češ da so same krive, da 
nimajo obratnih sredstev, ker so svoje sklade vlagale predvsem v osnovna 
sredstva itd.; resnica je nekje v sredi. Pri obravnavi tega: problema je treba 
upoštevati, da je gospodarstvo zadnja leta bilo močno obremenjeno z vplivi 
inflacije, kar je povzročilo primanjkljaj obratnih sredstev, ki so bila nadome- 
ščena iz emisije. S tem v zvezi je dobro opozoriti na statistične podatke o 
gibanju zalog. Podatki službe družbenega knjigovodstva namreč kažejo pove- 
čanje zalog surovin in ostalih elementov, ki vežejo obratna sredstva. Ti podatki 
slonijo na finančnih pokazateljih. Objektivni pokazatelji pa dajejo glede zalog 
vsaj v usnjarski industriji drugo sliko. Indeks zalog nasproti preteklemu letu 
ne znaša 103,6 kot to navajajo knjigovodski podatki, temveč je indeks zalog 
dejansko pod 100. Pri vseh teh podatkih pa bi morali upoštevati korektivni 
faktor porasta cen, saj je dvig cen od aprila 1965 do aprila 1966 precejšen. 

Nasploh pa so zadnja leta bila zelo dinamična glede porasta cen in to 
je bilo odločujoče tudi za formiranje obratnih sredstev. V naslednjem obdobju 
je zato potrebno vso skrb posvetiti pravilni razdelitvi sredstev gospodarskih 
organizacij za smotrnejšo organsko sestavo kapitala v prid obratnih sredstev. 

Skrb za modernizacijo proizvodnje je bila in bo vedno ostala na prvem 
mestu pri dobrih gospodarjih. Poudariti pa moramo, da je amortizacija zelo 
nizka in ne krije niti potreb za nadomestitev izrabljenih strojnih naprav, da 
o modernizaciji sploh ne govorimo. Statistični podatki kažejo, da amortizacijo 
uporabljamo celo za obratna sredstva, to je za odplačilo kredita za obratna 
sredstva. Po mojem mnenju bi bilo potrebno določiti, da se amortizacijo namen- 
sko uporablja za to, za kar je predvidena. Če želimo našo industrijo moderni- 
zirati, kar je cilj naše reforme, tedaj se mora amortizacija formirati funkcionalno 
in uporabljati izključno za modernizacijo. V samih skladih gospodarskih orga- 
nizacij pa naj se določi odnos med obratnimi sredstvi in sredstvi skupne porabe. 

Problemi, o katerih sem razpravljal, so za gospodarstvo zelo pereči. Ce 
želimo slediti ciljem reforme, potem je treba hitreje reševati te probleme, ki 
zavirajo izvajanje reforme. V tem smislu želimo več posluha v gospodarstvu 
in več operativnosti s strani državnih organov in njihovih institucij. 

ii» 
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Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Jelka Kajzers- 
berger. 

Inž. Jelka Kajzersberger: Tovarišice in tovariši poslanci! V mojem 
prispevku k današnji razpravi o načelih in smernicah izvajanja gospodarske 
reforme bom navedla nekaj najbolj perečih problemov v tekstilni industriji, 
do katerih prihaja kljub naporom za bolj smotrno gospodarjenje. 

Čeprav tekstilna industrija v Sloveniji ni ena od vodilnih panog, predstav- 
lja skupno z usnjarsko industrijo 16 °/o celotne slovenske proizvodnje. 80 %> 
osnovnih surovin je potrebno uvažati in to predvsem s konvertibilnega področ- 
ja. Prav na ta področja je izvoz metrskega blaga zelo otežkočen, ker je prebi- 
valstvo v glavnem orientirano na konfekcijo. Nujna je torej kooperacija s 
tekstilno konfekcijo. Ker nastopa torej konfekcija kot izvoznik in zaradi tega 
razpolaga z devizami, nastopi problem nabave surovin in drugega reprodukcij- 
skega materiala za proizvodnjo tkanin. Proizvajalec je tako vezan in odvisen 
od dobre volje in poslovne morale kooperanta. S tako komplicirano nabavo 
surovin, ki je pogojena z obstoječim deviznim režimom vezave uvoza na izvoz, 
pa še dodatno nastopajo velike težave v zvezi s kvaliteto nabavljenih surovin 
in pomožnih sredstev t&r je zato nemogoče obdržati stalno kvaliteto izdelkov, 
kar je osnovni pogoj za stabilne izvozne posle. S stalnimi improvizacijami se 
to res ne da doseči, saj vsi dobro vemo, da je standardna kvaliteta, nizki 
proizvodni stroški in elastično prilagajanje potrebam notranjega in zunanjega 
trga osnovni pogoj za dobro in uspešno gospodarjenje ter za napredek. 

Z uvajanjem sintetike v proizvodnjo nastopa dvoje: potrebna je rekon- 
strukcija strojne opreme in modernizacija, ki se ne da izvesti v tako kratkem 
času zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, hkrati pa na proizvodnjo tkanin 
iz sintetike vpliva cena, ki je visoka in povzroča pri končnem izdelku resne 
težave. Vse to vpliva na ceno izdelkov in na proizvedene količine, ter fizično 
zmanjšuje obseg proizvodnje. Jugobanka je tekstilni industriji dodelila le 40 °/o 
potrebnih deviznih sredstev, ostala sredstva pa si išče na raznovrstne načine 
in s tem pogojuje nesistematsko gospodarjenje. Čeprav se tekstilci zavedamo 
nujnosti vezave uvoza z izvozom, zlasti v pogojih reforme, so sedanji pogoji 
za tekstilno industrijo preostri ter vodijo k negotovosti glede kontinuitete 
proizvodnje, k problemom izkoriščenja kapacitet ter zaposlitve v nadaljnjem 
obdobju. Pri tem moramo proučiti vse možnosti za odpravo objektivnih pomanj- 
kljivosti v deviznem sistemu, ker to resno zavira uspešno gospodarjenje v tej 
panogi. Ni zgolj naključje, da ta panoga stagnira. Zato je nujno ustvariti boljše 
pogoje za samostojnejše poslovanje gospodarskih organizacij, boljše stimulirati 
izvozno dejavnost in dati možnosti za samostojno razpolaganje z deviznimi 
sredstvi, s čimer bi dosegli tudi pogoje za stabilnejše in bolj ekonomično 
programiranje proizvodnih načrtov. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Rado Šorli. 

Rado Sorli: Tovarišice in tovariši poslanci! Naša gradbena podjetja 
so imela že nekaj let v svojih načrtih namen, da se vključijo z delom svojih 
zmogljivosti na mednarodno tržišče. Le redka podjetja pa so ta svoj namen tudi 
realizirala. Zaradi konjunkture, ki je dovoljevala angažiranje razpoložljivih 
gradbeniških zmogljivosti na domačem tržišču, so bili poskusi prodora na tuje 
tržišče v glavnem dokaj neodločni. Z gospodarsko reformo, ki je med drugim 
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nakazala tudi orientacijo vključevanja na mednarodno tržišče, posebno pa 
zaradi občutka zmanjševanja povpraševanja po gradbenih storitvah doma, se 
je usmeritev na zunanje tržišče v zadnjem času občutno povečala. Raziskave 
zunanjega tržišča in obstoječe proizvodne zmogljivosti gradbenih podjetij so 
navedla naša gradbena podjetja, da so presežke svojih gradbenih zmogljivosti 
usmerila v Avstrijo in Zvezno republiko Nemčijo. Potrebe po gradbenih kapa- 
citetah na omenjenih tržiščih dajejo našim podjetjem v teh državah možnost 
angažiranja presežnih gradbenih zmogljivosti po razmeroma ugodnih pogojih. 
Na tako usmeritev odločilno vpliva bližina tržišča, delno poznavanje pogojev 
in jezika, dopolnjevanje tamkajšnjih potreb z našimi zmogljivostmi in možnost 
dokaj ugodnih aranžmajev tako v komercialnem kakor v ostalih ozirih. 

Čeprav tudi v omenjenih državah trenutno investicijska ekspanzija stagnira, 
so kontakti z gradbenimi podjetji teh držav pokazali, da obstojajo realne možno- 
sti za plasiranje določenega obsega naših gradbenih kapacitet na obeh omenje- 
nih tržiščih. Številna slovenska gradbena podjetja so se zaradi bližine in ostalih 
pogojev še posebej usmerila na gradbeno tržišče v Avstriji. Zaradi obojestranske 
zainteresiranosti je prišlo do številnih razgovorov z avstrijskimi gradbenimi 
podjetji, ki bi bila pripravljena posamezna dela in posamezne faze del dati v 
izvedbo našim gradbenim podjetjem. Tak način nastopanja v tujini bi upora- 
bili v prvi fazi zato, ker zagotavlja ob minimalnem riziku in minimalnih vla- 
ganjih primerne finančne in devizne učinke. 

Pri tem pa se je sprožila vrsta vprašanj, ki so pokazala, da je med obema 
državama še obilo problemov, ki jih ne more rešiti samo podjetje, ampak 
so nujno predmet dogovorov upravnih organov obeh držav. Prvi problem je v 
kontingentu delavcev iz Jugoslavije, ki jih je pripravljena Avstrija zaposliti v 
letošnjem letu. Od skupno 30 000 delavcev vseh strok, ki se lahko iz naše države 
letos zaposle v Avstriji, se jih je večina zaposlila direktno ali prek jugoslovan- 
skih posredovalnic za delo. Pri tem, odhajajo v tujino kmetje in tudi taki 
delavci, ki se sicer ne bi zaposlil doma. Mnogo takih primerov je v Prekmurju. 
Ker so v letošnjem letu naši individualni delavci skoraj izčrpali kontingent 
jugoslovanskih delavcev, ki jih je bila Avstrija pripravljena zaposliti, naša 
gradbena podjetja letos nimajo veliko ali sploh nikakršnih možnosti za prevzem 
določenih del od avstrijskih gradbenih podjetij. 

Nadaljnja in največja ovira pri razgovorih z avstrijskimi gradbenimi pod- 
jetji pa je dejstvo, da naša podjetja ne morejo niti samostojno niti prek 
avstrijskih gradbenih podjetij prevzemati gradbena dela v Avstriji, ker ne 
obstoji recipročna možnost nastopa avstrijskih gradbenih podjetij v Jugoslaviji. 
Avstrijske oblasti zato ne dovoljujejo našim gradbenim podjetjem prevzem 
del v Avstriji niti samostojno niti v poslovni skupnosti z avstrijskimi gradbe- 
nimi podjetji. Kolikor nekatera podjetja kljub temu uspejo skleniti z avstrij- 
skimi gradbenimi podjetji kakšen aranžma, je to v nasprotju z njihovimi 
veljavnimi predpisi. Zato so iluzorne želje in pripravljenost naših gradbenih 
podjetij, da se plasirajo na avstrijsko tržišče, če se poprej ne bodo uredili 
najosnovnejši pogoji, ki omogočajo tako sodelovanje med obema državama. 

Isti problem se v večji ali manjši meri odraža tudi na zahodno-nemškem 
gradbenem tržišču, ki je prav tako potencialni povpraševalec po naših gradbe- 
nih storitvah. Gradbena podjetja in njihove strokovne organizacije same niso 
v stanju rešiti nerazčiščena vprašanja z navednega področja, ker je to domena 
meddržavnih sporazumov in pogodb, brez; katerih je vsako organizirano nasto- 
panje na omenjenih tržiščih nemogoče. Kolikor ima naša družba interes za! 
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organizirano vključevanje gradbeništva na gradbeno tržišče v zahodni Nemčiji, 
zlasti pa v Avstriji, je treba sprožiti čimprejšnjo akcijo državnih organov za 
ureditev omenjenih problemov in vrste drugih vprašanj s tega področja. Številni 
gradbeni delavci, ki delajo v obeh državah in ki so sami ali pa prek posredo- 
valnic za delo odšli na delo v omenjeni državi, bi lahko z organiziranim nasto- 
pom prek gradbenih podjetij sebi in družbi ustvarili boljši ekonomski učinek, 
če bi navedena vprašanja bila ustrezno urejena. Zaradi navedenega je torej 
organizirano in legalno nastopanje v Avstriji, pa tudi v Zvezni republiki Nemčiji 
nemogoče, Kolikor pa se le najde ustrezna oblika nastopa naših gradbenih 
podjetij v tujini, ki predstavlja vsaj začasno kompromisno rešitev in pride do 
realizacije izvoza gradbenih storitev, pa so gradbena podjetja oškodovana glede 
dodelitve ustvarjenih deviz. 

Po bančnem tolmačenju se tak nastop prevzemanja posameznih del ali 
pa poslovna skupnost s tujimi podjetji ne šteje kot investicijska dejavnost ter 
se zato priznava gradbenim podjetjem namesto 100 '% samo 7 %> retencijska 
kvota. Tudi to stališče destimulativno vpliva na napore gradbenih podjetij, 
ki se žele zaposliti na omenjeni način v tujini. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Jože Lesar. 

Jože Lesar: V zvezi z razpravo o tej pomembni točki dnevnega reda 
bi želel tudi sam prispevati nekaj pogledov in stališč do obravnavanih vprašanj. 

Zelo mi je žal, da je bil sekretar za gospodarstvo tako kratek v svojih 
izvajanjih, predvsem zato, ker mi je padlo v oči, da je omenil, da so bile izdelane 
natančne analize rezultatov posameznih gospodarskih vej, čeprav v predloženem 
gradivu nisem mogel zaslediti drugega kot to, kakšna je stopnja porasta proiz- 
vodnje in pa v glavnem oceno, da so v sedanjem ekonomskem položaju skoraj 
vse zaviralne sile zgolj subjektivnega značaja, da so torej predvsem v samih 
gospodarskih organizacijah. Brez dvoma, da to do neke mere drži, vendar pa 
mislim, da je ta ocena pomanjkljiva, ker če bi ostali samo pri njej, bi to po 
mojem mnenju pomenilo, da se odmaknemo od nekaterih problemov, ki niso 
samo subjektivni in ki vendar predstavljajo nesoglasje v sočasnih prizadevanjih 
tako v gospodarskih organizacijah kakor tudi v družbenih organih. 

Primerjave v svoji razpravi delam predvsem v pohištveni stroki lesne 
industrije, kar mi je osnova za osvetlitev nekaterih problemov. Točno je, da 
zaloge finalne proizvodnje v pohištveni industriji naraščajo. Menim pa, da 
tega gibanja ni treba posploševati. Zato hočem obrazložiti, zakaj te zaloge 
naraščajo. Narasle so zaloge finalnih izdelkov gradbenega pohištva, ker se je 
stanovanjska gradnja zožila prek vseh predvidevanj. V razpravah na tem zboru 
smo razpravljali o obsegu gradbene dejavnosti in v okviru te izgradnje so tudi 
podjetja za izdelavo gradbenega pohištva sledila temu okviru in prilagodila 
svojo proizvodnjo. Ker se ta predvidevanja niso uresničila, so se omenjena 
podjetja znašla pred določenim problemom zalog. Zato menim, da vprašanje 
teh zalog ni povsem subjektivno in da sodi v sklop splošnih ekonomskih 
gibanj, zato ga je treba temeljito analizirati. 

Drugi problem v zvezi z zalogami se pojavlja zaradi stagnacije izvoza 
pohištva v Ameriko. Pred reformo je bil izvoz v Ameriko močno stimuliran z 
diferenciranimi premijami, ki so bile za Ameriko vse večje kot za evropske 
dežele. Danes je to izenačeno — 12 % premija velja za izvoz pohištva tako za 
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Trst, ko imamo 200 km daleč, ali pa za Chicago, ko imamo 15 ali pa 20 000 km 
daleč. Transportni stroški pri izvozu pohištva v Zahodno Nemčijo znašajo 1,5 
ali 2 lo/o, transportni stroški pri izvozu pohištva v Ameriko pa znašajo 20 ali pa 
celo 25 fl/o. Ta problem se postavlja pred kolektive takole: ah je v naši družbi 
še kdo zainteresiran, da izvažamo v Ameriko? Ker na tem področju danes ne 
dobi kolektiv jasnega odgovora, pomeni pri nekaterih izdelkih zmanjševanje 
izvoza v Ameriko, zmanjševanje izgube v proizvodnji. Mnenja sem, da nihče 
ni upravičen od teh kolektivov zahtevati, da gredo v ekspanzijo izvoza v Ame- 
riko, če imajo pri tem 5—10 %> izgube. Ker pa delam na tem področju, vem 
da se nam bo to še bridko maščevalo. Ameriški trg je zelo težko osvojiti, izgu- 
biti pa ga je zelo lahko. Postavlja se sedaj vprašanje: v redu, zakaj pa več ne 
izvažate v Avstrijo ah pa v Italijo. Odgovoriti moram, da so to dežele, ki 
imajo same zelo razvito pohištveno industrijo in jo zato ščitijo s pregradami, 
prek katerih gre določen volumen pohištva, ki pa ne more zajeti precej velikih 
kapacitet, ki jih imamo v pohištveni industriji. Pohištvena industrija je danes 
v položaju finalne industrije, pri tem pa se postavlja problem razvojnih kon- 
ceptov našega gospodarstva kot pohištvena industrija, tako v tržnem, izvoznem 
in kot refleks tega tudi v tehnološko-investicijskem smislu. Vzroki za to niso 
samo — to ibi hotel podčrtati — v teh kolektivih — temveč so tudi izven njih. 
To so vprašanja, na katera sam kolektiv ne more dati odgovora, ne more v 
celoti dati odgovora tudi sama panoga. Ta vprašanja smo postavljali večkrat 
že na naših strokovnih sestankih in konferencah in tudi v razpravah z nekate- 
rimi tovariši iz Izvršnega sveta, vendar odgovora na to pravzaprav ni. Mi 
tudi ne želimo — da se ne bi napak razumeli — neko- garancijo v tistem admini- 
strativnem smislu, da se nam zagotovi nekaj posebnega. Sem odločen pristaš 
izvajanja reforme in vseh njenih ukrepov, mnenja pa sem, da reševanje proble- 
mov samo v gospodarskih organizacijah ali pa celo v okviru ene same panoge, 
brez sočasnega reševanja adekvatnih problemov v ustreznih družbenih organih, 
ne more zagotoviti, da bomo reformo resničncNizpeljali. 

Zato menim, da je iz tega aspekta gledano, nevarno razglašati trenutne 
pomanjkljivosti kot izključno subjektivne, ki gredo samo na rovaš kolektivov, 
ker se v praksi pogosto postavlja vprašanje, kako so mogoče takšne ocene, ki 
se dajejo za gospodarstvo in ali ne dajejo take ocene nestrokovnjaki ali pa 
ljudje, ki delajo proti reformi itd. Tovariši, mislim, da je to vprašanje, ki je 
zelo pomembno in da se vsa stvar ne more poenostavljeno ocenjevati, ker 
imamo opravka ne samo z materialnim potencialom, ampak tudi z ljudmi, ki 
si prizadevajo, da bi v svojih gospodarskih organizacijah napravili red. 

V zadnjem obdobju sem imel v kolektivih, katerih poslanec sem, vrsto 
sestankov s političnimi aktivi in s strokovnimi kadri in vam zagotavljam, da 
je bilo v teh razpravah 90 '%> obravnavane problematike posvečene notranjim 
problemom v kolektivih. Ko pa zdaj ti ljudje berejo v časopisih in drugje, kako 
se prikazuje vsa stvar le kot njihova enostranska krivda, je razumljivo, da 
to ljudi prizadene. Zato menim, da moramo te stvari s strokovnimi analizami 
postaviti na pravo mesto tako za gospodarstvo v celoti kot za posamezne panoge. 

Vem npr., da je v drugih republikah praksa, da posamezni organi Izvršnega 
sveta vsake toliko časa skličejo ekonomiste in tehnologe iz ene ali druge 
panoge ter z. njimi temeljito obdelajo perečo problematiko. Rezultat teh kon- 
ferenc je približno tak, da se točno ve, kaj naj storijo proizvajalci, kaj pa naj 
naredijo tisti organi, ki so dolžni reševati to problematiko tako, da se ob 
sinhronizaciji vseh faktorjev problemi vendarle skušajo uspešno premagovati. 
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Strinjam se s tem, da govorimo o subjektivnih slabostih, vendar mi nekaj 
v tej zvezi ne gre v račun. Z vsakim dnem se pri nas bolj uveljavlja blagovna 
proizvodnja. Ce se pa uveljavlja blagovna proizvodnja in če trdimo, da imamo 
blagovno proizvodnjo, potem je nujno, da upoštevamo ekonomske zakonitosti, 
ki v blagovni proizvodnji veljajo. Ekonomske zakonitosti pa izgube na svoji 
veljavi samo v pogojih administrativnega vodenja gospodarstva. V blagovni 
proizvodnji pa moramo zavestno sprejemati na znanje dejstvo, da ekonomske 
zakonitosti z vsakim dnem bolj ostro vplivajo na naše gospodarstvo in nas 
držijo v določenih okvirih. 

Mnenja sem, da bi bilo treba ta vprašanja, ki so izredno pomembna, anali- 
zirati prav iz tega izhodišča. Analiza pa je izredno nevaren instrument, ker je 
od nje marsikaj odvisno'. Če je analiza objektivna, široka in kvalitetna, pO' tem 
resnično lahko služi sprejemanju stvarnih odločitev in nam pomaga usmerjati 
razvoj. Ce pa nismo pri presoji analiz objektivni, široki in kvalificirani, potem 
je nevarnost, da so naše odločitve ali enostranske ali pa pomanjkljive, skratka, 
dostikrat »trkamo« na odprta vrata. 

Ko razpravljamo o subjektivnih problemih, menim, da sodi med nje tudi 
dejstvo, da nimamo v okviru naše republike jasnih konceptov našega bodočega 
razvoja. To so poudarili že tudi govorniki pred menoj, kar lahko samo po trdim 
z izkušnjami, ki jih imamo v lesni industriji. Nam so vsem znani cilji gospo- 
darske reforme in vse kar reforma vsebuje, ni nam pa znan vertikalni razpored 
problemov, to se pravi: kaj je v danem momentu najbolj aktualno, kaj sledi 
kot drugo in kot tretje, ker razplet tretjega vprašanja služi za pristop k četrte- 
mu itd. Trdim, da glede tega ni jasnosti, čeprav tvegam, da mi lahko očitajo, 
da ne poznam problemov. Te nejasnosti so več ali manj povsod. Če zdaj to točko 
vzamemo za izhodišče — če torej ni vsaj nekaj grobih okvirov jasno začrtanih, 
kam naj se potem obrnemo z vsemi riziki, ki jih zavestno sprejemamo nase. 
Če nimamo jasnih koncepcij, potem je zelo težko s takšnih nejasnih pozicij po- 
stavljati v ospredje vprašanje integracije, kooperacije, dolgoročnih naložb itd. 
To so vprašanja, katerim jedru in njihovi globini bi bilo treba po mojem mnenju 
posvetiti več pozornosti in verjemite mi, da bi s tem dali velik prispevek k 
večji mobilizaciji vseh sil, ki delujejo v naših kolektivih. Mi pri tem rabimo 
odgovor na tista vprašanja, ki so fundamentalna. Zato ne rabimo nekih pro- 
porcev, nihče se ne puli pri nas, da se npr. poveča premija za izvoz v Ameriko, 
ne, ampak terjamo odgovor ali je naša država zainteresirana, da se še obdrži- 
mo na tem tržišču ali ne. Ponekod so se celo pojavile diskusije — kadar govorim o 
izvozu, govorim samo o izvozu na konvertabilno področje, češ, zakaj Hrvatje 
višje stojijo v izvozu finalne proizvodnje kakor mi. Odgovor je, da zato, ker 
slovenska pohištvena industrija prinaša nad 50fl/o izvoza vse pohištvene in- 
dustrije Jugoslavije na konvertibilno področje. Oni imajo' močno razširjena tržišča 
na Vzhodu, kjer se mi pojavljamo praktično samo simbolično. Izvoz na ta pod- 
ročja se seveda ne srečuje z istimi problemi, kot se srečujemo pri izvozu na ame- 
riško tržišče. To je namreč poglavitni vzrok, zakaj izvažamo iz Slovenije manj fi- 
nalnih proizvodov. Nihče pri izvozu v naši stroki ne postavlja — imeli smo 
v zadnjem obdobju v tem smislu nekaj posvetovanj — vprašanja povečanja 
premij, terjamo pa odgovor, ali je izvoz v Ameriko v naši perspektivi intere- 
santen ali ne. Ker če gremo v izvoz na ta tržišča, je to konstrukcijsko, oblikovno, 
površinsko povsem drugačno blago, ki od nas zahteva povsem drugačno tehno- 
logijo kakor npr. proizvodnja za evropski trg. Tu stojimo pred dilemo, ki je 
ne moremo sami razvozljati. Ta orientacija rezultira ic odnosov širšega merila, 
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jugoslovanskega ali republiškega. To so vprašanja, ki v kolektive vnašajo ne- 
sigurnost. Ko govorimo o našem članstvu v GATT, se marsikje to tolmači, da 
bo to delovalo kot olajšanje za naš izvoz, drugod se zopet prikazuje naš pristop 
h GATT kot oteženje pogojev gospodarjenja. Ko smo se pa s strokovnjaki 
pogovarjali, kaj pomeni za nas pristop v GATT, smo ugotovili, da to pravzaprav 
ni ne eno ne drugo, kar smo si predstavljali. 

Prav tako je znano, da tečejo razprave o deviznem režimu, znano je tudi, 
da se bodo posamezne izvozne grupacije različno obravnavale pri različnem 
izvozu itd. Vendar se ti osnutki pred nami skrivajo in ne prihajajo v razpravo 
med gospodarstveniki. Ce ne drugega, naj bi se po mojem dajale vsaj neke in- 
formacije, tako da bi vedeli, kakšna je generalna linija našega razvoja v vsem 
obdobju skozi reformo. Pomanjkanje informiranja je po mojem mnenju osnovni 
vzrok vseh teh slabosti. Tako se ustvarja psihoza, češ, reforma je nekaj, kar 
ti ne daje perspektive, kajti tisto, kar naj odmre naj odmre. Ne vem, če si 
lahko dovolimo to, da prekrižanih rok čakamo, misleč, češ kar bo pa bo. 

Mnenja sem, da so to vse aktualni problemi, ki jih je treba čimprej začeti 
obravnavati. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Milan Ritonja. 

Milan Ritonja: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da izra- 
zim določeno zaskrbljenost glede razprav, ki jih lahko danes poslušamo. 

Razmeroma kratek čas sodelujem v delu zbora in naj povem, da danes že 
tretjič ali pa četrtič poslušam problematiko, ki je izredno pomembna za proizvod- 
njo. Malo pa je v teh razpravah in materialih povedano o tem, kaj je bilo 
ukrenjeno potem, ko smo na tem zboru obravnavali problematiko bančništva, 
preskrbo s surovinami itd. 

Prepričan sem da poslanci našega zbora najbolje poznajo razmere v 
proizvodnji. Zato tudi menim, da bi kazalo bolj prisluhniti našim razpravam. 
Namreč, ko sem malo prej poslušal tovariša iz TOMOS, ko je navezal svojo 
razpravo na razmere v kovinski proizvodnji oziroma na odnose med finalistom 
in kooperantom, me je spomnil na razpravo, ki smo jo sprožili ob nastopu re- 
forme in potem, ko smo ocenjevali izvajanje reforme. Ta problematika je bila 
že takrat obravnavana na našem zboru, vendar lahko trdimo, da je do danes 
le majhen del takrat danih predlogov realiziran. Naj dodam, da je ob tej 
priložnosti direktor slovenske podružnice Jugobanke na pereče vprašanje pri- 
znavanja indirektnega izvoza kooperantov odgovoril, da je ta problematika 
rešena s tem, da bodo osnovane skupne izvozne pogodbe. To je bila namreč 
ena od glavnih tez, o kateri sem diskutiral ob nastopu reforme in povedal, da 
so v tem smislu zlasti v kovinsko predelovalni industriji izredno kritične raz- 
mere. Vendar tudi danes nihče ne priznava indirektnega izvoza, čeprav je 
direktor Jugobanke takrat zatrjeval, da je ta problematika rešena. Zastonj 
so bih vsi naši zahtevki, izkazovanje naših potreb po surovinah, polizdelkih itd. 
pri Jugobanki ter dokazovanja, da zaviramo proizvodnjo finalistov. Iz tega tudi 
izhaja tako skromen porast, ponekod celo stagnacija kovinske proizvodnje, kot 
je bilo danes uvodoma omenjeno, vendar ni bilo konkretno povedano, zakaj. 
V razpravi ob reformi sem govoril o razmerah TAM-ovih kooperantov, ki jih 
je približno 140. Devizni priliv, ki ga TAM ustvarja s svojim izvozom, je takšen, 
da komaj zadostuje za preskrbo s surovinami za tiste dele, ki jih TAM sam 
proizvaja. Cela vrsta kooperantov v tem primeru ni v stanju, da pravočasno in 
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sočasno proizvaja za finalizacijo tega podjetja. Podatki nam kažejo, da je TAM 
v prvem četrtletju lanskega leta izdelal okoli 800 ton rezervnih delov, medtem 
ko jih je letos le 200 ton. Vendar nikjer ne najdemo analize, zakaj je do* tega 
prišlo. Na to mislim, ko trdim, da je eden od osnovnih razlogov za slabosti 
v kooperaciji v tem, da kooperacija sploh ni nikjer zajeta in naši zahtevki po 
surovinah za kooperacij sko proizvodnjo naletijo še kar naprej na gluha ušesa 
na vseh mogočih forumih, kjer se ti problemi lahko rešujejo. 

Naj povem, da smo ob takratnih razpravah tudi opozorili na slabo iz- 
polnjevanje pogodbenih obveznosti. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti je v 
tesni zvezi s finalizacijo kooperantske proizvodnje. Izkazalo se je namreč, da so 
uzance skrajno šibek element, ki bi lahko reguliral odnos med končnim 
proizvajalcem in kooperantom. Preganjanje neizpolnitve pogodbene obveznosti je 
skoraj nemogoče, zlasti, ker izvira neizpolnjevanje pogodb iz nemogočih proiz- 
vodnih pogojev, to je preskrbe s surovinami. 

Kovinsko-predelovalna industrija, zlasti manjša industrija, katero je omenil 
tovariš iz TOMOS, doživlja danes še drugo spremembo. Svojo proizvodnjo 
usmerja na druge surovine, zlasti plastične snovi. Ugotovljeno je namreč, da 
se mnoge zahtevne barvne kovine lahko učinkovito zamenjajo s plastičnimi 
masami. To verjetno ne vpliva na padec proizvodnje v kovinsko-predelovalni 
industriji, ima pa določen vpliv na tehnične elemente kooperacije. 

Polivinilklorid v prahu proizvaja Jugovinil v Splitu. Vsa leta po vojni 
smo govorili o tem, da je ta tovarna za jugoslovanske potrebe izrednega pomena 
in da moramo vsi podpreti graditev te tovarne. Danes ta tovarna skrbi pred- 
vsem za izvoz svojih proizvodov, medtem ko moramo vsi tisti proizvajalci v 
kovinsko-predelovalni industriji, ki smo barvne kovine zamenjali s plastičnimi 
masami, surovine za plastične mase uvažati. Ko se pojavljamo v Splitu, nam pri- 
povedujejo o svojih izvoznih obveznostih, tako da te mine volja ali te odpravijo 
s skromnima dvema tonama izdelka. Ista situacija je tudi pri drugih surovinah 
za plastične mase. 

Sekretariat za gospodarstvo, tovariš Kobal je v svoji razpravi navedel, 
da je situacija glede oskrbe s surovinami mnogo boljša kot je bila. To je delno 
res, vendar pa v celoti ne bo držalo, ker so se predelovalci kovin morah usmeriti 
na koriščanje plastičnih mas. Na trgu se čuti izredno pomanjkanje dekapirane 
pločevine, nadalje ni dobiti pokromane pločevine do 1,5 mm, varilne žice in 
drugih surovin, ki so navidez nepomembne, v strukturi nekega sklopa pa izred- 
no važne, zato iščemo nadomestila za te surovine, kar pa očitno močno vpliva 
na kvaliteto naših izdelkov. Prosil bi, da Gospodarska zbornica SRS podvzame 
korake za boljšo oskrbo s surovinami, ki so na trgu deficitarne, zlasti pa da se 
zavzema za priznavanje indirektnega izvoza. 

Tovariši in tovarišice! Rad bi opozoril še na nekaj. Verjetno boste soglašali 
z menoj, da težišče kritike glede sprejetih zakonov oziroma odlokov zveznega 
ali republiškega značaja pada na nas, ki živimo v dejanski operativi. T'o poudar- 
jam zato, ker opažamo, da je postopek ob sprejemanju, pretežne večine zveznih 
zakonov takšnega značaja, da nam prinaša dolžnosti pojasnjevanja, medtem 
ko je zelo skromna možnost, da v kakršnikoli obliki vplivamo na sprejem teh 
zakonov. Obenem si upam trditi, da se naši kolegi — zvezni poslanci — zelo 
spretno izogibajo diskusijam na terenu. V istih razpravah smo izpostavljeni 
javni kritiki, bodisi ugodni ali neugodni samo mi, ki smo dejansko tudi vezani 
na operativo. Tako je na nas prenesena kopica vprašanj in obveznosti do vo- 
livcev, da pojasnjujemo, kakšni so naši vplivi ob sprejemanju zakonskih in 
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drugih predpisov, ki ne morejo vsakokrat zadovoljiti množice ljudi, ker je jasno, 
da zakoni niso za vse enako ugodni. Zato bi apeliral, da na pristojnem mestu 
povemo, da naj bi zvezni predpisi imeli več tolerance, kar bi omogočilo naše 
sodelovanje v njihovi pripravi ah vsaj delni vpliv na njihovo spremembo glede 

•na specifičnost republiških in čisto pokojninskih razmer. 

Predsednik Leopold Krese: Prekinjam sejo za 15 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.30 in se je nadaljevala ob 17.55.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo. Besedo ima tovariš 
Peter Vujec. 

Peter Vujec: Tovarišice in tovariši poslanci! Za gospodarska gibanja 
po reformi je izrednega pomena, kako so spremenjeni ekonomski pogoji vplivali 
na kmetijsko proizvodnjo, kakšno je gibanje te proizvodnje, kakšna je založe- 
nost tržišča, gibanje cen kmetijskih proizvodov, kakor tudi da obravnavamo 
nekatere druge probleme, ki so s prednjimi pogojeni in povezani. Navedena 
vprašanja so sicer širšega pomena in zaradi svoje pomembnosti zaslužijo' po- 
sebno razpravo. Vendar se bom ob tej priložnosti zadržal samo pri nekaterih 
pomembnejših ugotovitvah, predvsem pri ugotovitvah, ki so v zvezi z živinorejo 
kot najpomembnejšo kmetijsko panogo na območju naše republike. 

Takoj v začetku razprave moram ugotoviti, da se je ekonomski položaj 
po reformi tako za kmetijska gospodarstva kot za kmetijstvo v celoti izboljšal. 
To kažejo podatki zaključnih računov družbenih kmetijskih gospodarstev za 
leto 1965 in to, da je prejšnja razmeroma visoka izguba družbenih posestev 
postala konec leta 1965 malenkostna, oziroma je, razen le pri nekaterih manjših 
kmetijskih organizacijah sploh ni. To je sicer pozitivna ugotovitev, vendar pa 
velja tudi za kmetijske organizacije enako kot za ostalo gospodarstvo-, da tudi 
one podvzemajo vse ukrepe za večjo in cenejšo proizvodnjo, za boljšo tehnolo- 
gijo, predvsem pa, kar posebno velja za območje naše republike, da v večji meri 
skrbijo za povečanje lastne krmske osnove in za boljše izkoriščanje svojih 
kapacitet. Glede tega so tudi v kmetijstvu še velike rezerve in objektivne 
možnosti zniževanja proizvodnih stroškov. Vendar se kmetijski proizvajalci po- 
gosto orientirajo na to, da naj se problemi v kmetijstvu rešujejo s stalnim 
zviševanjem cen. Menim, da taka orientacija — reševanje problemov v kme- 
tijski proizvodnji samo preko višjih cen — najbrž ni perspektivna, niti raz- 
vojna. S tem nikakor ne mislimo podcenjevati problema cen v kmetijstvu, kot 
izredno pomembnega faktorja, ker se zavedamo, da glede cen obstajajo tudi 
na tem področju še določeni nerešeni problemi. Ce pa hočemo odgovoriti na vpra- 
šanje, ki se pogosto postavlja tako v javnosti kakor tudi v dnevnem tisku, kako 
se namreč giblje živinorejska proizvodnja v prvih štirih mesecih letošnjega 
leta, potem moramo ugotoviti naslednje: 

Število goveje živine, tako plemenske kot pitane je v porastu. Na družbenih 
posestvih se povečuje število živine, ki se pita. V mesecu aprilu so* imela druž- 
bena posestva v pitanju okrog 50 000 glav, kar je za približno 6000 glav več 
kot lani v istem času. Zasebni proizvajalci povečujejo število krav in delno 
tudi pitano živino. Pozitivno je povečanje število krav, kar je gotovo 
posledica stimulativnih odkupnih cen za mleko. Takšno gibanje proizvodnje 
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je omogočilo tudi večjo prodajo v prvih štirih mesecih tega leta. Tako 
so npr. družbena posestva v teh štirih mesecih letošnjega leta prodala za 26 %> 
več goveje živine, kooperanti in zasebni proizvajalci pa za 43 fl/o več. Večja 
prodaja goveje živine je bila v tem času usmerjena predvsem v izvoz, ki se je 
povečal po vrednosti za 75 fl/o nasproti istemu razdobju lanskega leta. Tako smo 
v štirih mesecih izpolnili 54 °/» letnega plana izvoza goveje živine. Ta izvoz pa 
je v mesecu maju nekoliko manjši. 

V obdobju po reformi je v stalnem porastu tudi proizvodnja mleka. To 
velja predvsem za zasebne proizvajalce. Tako je npr. bilo v prvih štirih mesecih 
leta 1965 odkupljenih 26 milijonov litrov mleka, v istem obdobju letošnjega 
leta pa 33 milijonov litrov, kar pomeni sedem milijonov litrov več. Na takšno 
gibanje proizvodnje in prodaje mleka je vplivala minimalna odkupna cena 
mleka, ki je bila uvedena 26. julija 1965. Ta cena znaša sedaj 28 S din po 
maščobni enoti, medtem ko je pred tem znašala okrog 15 S dinarjev. Proizvod- 
njo mleka družba tudi po refomi stimulira s premijami. Kot pogoj za koriščenje 
premije za mleko je bilo v kontrolo proizvodnosti zajeto 76 000 krav, kar pred- 
stavlja okrog 30 "/o od celotnega staleža krav v Sloveniji, to pa je prav gotovo 
tudi pozitiven dosežek. 

Proizvodnja perutninskega mesa je tudi v porastu. Ocenjuje se, da bodo 
v tem letu do konca leta večji družbeni proizvajalci kot so na primer perutnin- 
ska farma Neverke, »Pomurka« Murska Sobota, Agrokombinat Emona Ljub- 
ljana, Perutnina Ptuj, proizvedli okrog 7 200 000 piščancev »brojlerjev« za 
prodajo. Če upoštevamo še proizvodnjo in kooperacije, lahko računamo, da bo 
ta proizvodnja dala letos za potrebe domačega tržišča okrog 9 do 10 milijonov 
piščancev. To pomeni v primerjavi z lansko proizvodnjo velik korak naprej. 

Nekoliko slabša je proizvodnja svinjskega mesa. Število prašičev je pri za- 
sebnih proizvajalcih v upadanju, medtem ko je število prašičev na družbenih 
posestvih, na nivoju lanskega leta. 

Konec leta 1965 se je skupno število prašičev v Sloveniji zmanjšalo na- 
sproti stanju v začetku leta za okrog 14 °/o, na območju Jugoslavije pa za okrog 
27 »/o. Število plemenskih svinj se je v tem času zmanjšalo v Jugoslaviji za 
17'°/o, v Sloveniji pa za 9%. Takšno stanje v prašičereji je bilo obravnavano 
na raznih posvetovanjih in razgovorih s predstavniki proizvajalcev, klavniške 
industrije in trgovskih podjetij, pri čemer so bile navedene določene pripombe 
in predlogi, katere ob tej priložnosti posredujemo Gospodarskemu zboru Skup- 
ščine SR Slovenije, da se z njimi seznani. V glavnem so v prišičereji odprta 
naslednja vprašanja: 

Cena koruze se je v predreformnem obdobju oblikovala na višjem 
nivoju kot pa je bila predvidena z. reformo. Ob reformi je bilo predvideno, 
da bo cena koruze znašala 63 S din za kg, danes pa se cena koruze skupaj s 
prevozom giblje v Sloveniji od 90 do 95 S din. Zato se navaja, da je cena koruze 
eden od glavnih faktorjev manjše rentabilnosti v reji prašičev in zato tudi 
manjše proizvodnje prašičev. 

Nadaljnje pripombe proizvajalcev prašičev se nanašajo na to, da je malo- 
prodajna cena svežega svinjskega mesa, ki znaša v povprečju 950 S din za kg, 
prenizko določena. Ta cena je bila določena na podlagi garantirane cene koruze, 
ki pa je bila v poreformnem obdobju kot sem že omenil, v stalnem porastu. 
Na omenjenih razgovorih so opozorili, da je posledica takšnih odnosov tudi ta, 
da v prodaji primanjkuje sveže svinjsko meso, da se je klavniška industrija 
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v Sloveniji pretežno usmerila v izvoz in v predelavo prašičev za razne suho- 
mesnate izdelke in na ta način išče boljše ekonomske učinke. 

Takšne so v glavnem pripombe proizvajalcev, ki na to problematiko opozar- 
jajo in prosijo ustreznih rešitev. Predvideno je, da bo Gospodarski zbor Zvezne 
skupščine o tem tudi razpravljal in zavzel stališče do teh vprašanj. Republiški 
sekretariat za gospodarstva, ki to stanje tekoče spremlja in analizira, meni, da 
so glede proizvodnje svinjskega mesa določene težave, katere je treba reševati. 
Pri tem pa se nam zdi umestno opozoriti, >da je vzrokov, ki vplivajo na zmanj- 
šanje prašičerejske proizvodnje, več. Če te vzroke skušamo analizirati po do- 
ločenem redu, tako na zasebnem kot na družbenem sektorju, potem pri zasebnih 
proizvajalcih ugotavljamo predvsem to, da ugodnejša prodaja ostalih kme- 
tijskih pridelkov, zlasti goveje živine, krompirja in mleka vpliva na pre- 
usmerjanje proizvodnje. To dokazuje tudi povečano število govedi, zlasti pa 
krav. Povečanje števila govedi pa po naši oceni celo odtehta zmanjšanje števila 
prašičev. Menimo, da je tak razvoj zaradi sedanjih pogojev razumljiv. Praši- 
čereja je bila v Sloveniji in bo tudi v bodoče le dopolnilna proizvodnja, prek 
katere lahko zasebna kmečka gospodarstva izkoriščajo stranske proizvode. Prav 
tako ni mogoče mimo dejstva, da tradicionalno oskrbovanje prašičev npr. ku- 
hanje in pripravljanje krme, zahteva mnogo več časa, kot pa vzreja pitanih 
govedi, kar je še posebno pomembno glede na stalno zmanjševanje aktivne 
delovne sile v kmečkih gospodarstvih. Tudi slabša letina, predvsem krompirja, 
v lanskem letu je razlog za manjšo prašičerejsko proizvodnjo. 

Tako vidimo, da se proizvodnja prašičev v zasebnem kmetijskem sektorju 
usmerja in razvija več ali manj v okvirih danih ekonomskih pogojev in s takim 
razvojem je tudi računati. Za proizvodnjo prašičev na družbenih posestvih pa 
je treba ugotoviti, da ni v upadanju, kot sem že omenil, temveč je število pra- 
šičev približno na ravni lanskega leta. Težave, s katerimi se družbeni sektor 
pri vzreji prašičev srečuje, so povezane tudi s tem, da so se zmogljivosti pra- 
šičerejskih farm na družbenih posestvih na območju Slovenije razvijale tako, 
da niso bile povsod v zadostni meri usklajene s potrebami surovinske baze 
oziroma z možnostmi čimvečje proizvodnje lastne krme. Sedanja neusklajenost 
med cenami krmil in odkupnimi cenami prašičev povzroča zato težave pred- 
vsem pri tistih družbenih posestvih, ki so v pretežni meri ali pa v celoti vezane 
glede krme na nakup drugod oziroma na uvoz. 

Kot vidite, sem vprašanje vzreje prašičev oz. proizvodnje svinjskega mesa 
nekoliko podrobneje obravnaval. Pri tem sem navedel pripombe, ki jih imajo 
k sedanjemu stanju v prašičereji proizvajalci, nakazal sem gibanje te proiz- 
vodnje v zasebnem kmetijskem sektorju, omenil orientacijo klavniške industrije 
ter nekatere probleme te proizvodnje na družbenih posestvih itd. Pri obravna- 
vanju pogojev prašičereje sem se zadržal nekoliko dalj zaradi tega, ker pri 
takih pogojih, kot so bili navedeni, ni pričakovati večje proizvo'dnje svinine 
in s tem boljše preskrbe domačega tržišča s svinjskim svežim mesom, vsaj ne 
v krajšem času. Res pa je, da je naša republika bila glede preskrbe s svinjskim 
mesom vedno navezana na določene nakupe iz sosednjih republik, s čimer je 
treba računati tudi v bodoče. Menim pa, da je treba omogočiti proizvajalcem 
svinjskega mesa take pogoje, da se bo lahko ta proizvodnja predvsem na druž- 
benem sektorju razvijala v skladu z našimi možnostmi. To pa lahko dosežemo 
le s pravilnim razmerjem med ceno krmil in ceno prašičev. Pri tem pa moramo 
paziti, da se ne bo proizvodnja koruze zmanjšala ah pa čezmerno usmerila v 
izvoz. 
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Politika maloprodajnih cen svežega mesa je v pristojnosti zveznega zavoda 
za cene in vse kaže, vsaj tako smo informirani, da bo sedanja povprečna cena 
za sveže svinjsko meso v višini 950 S din ostala še vnaprej. 

Gibanje agrarne proizvodnje pa je zelo pomembno tudi iz vidika založenosti 
domačega tržišča. Kljub porastu proizvodnje mesa, kar sem že omenil, pa ugo- 
tavljamo, da tržišče ni zadovoljivo založeno z mesom. Ponudba ne krije v za- 
dostni meri vedno večjih potreb domačega tržišča. Zategadelj je potrebno pou- 
dariti naslednje: 

Orientacija na večjo kmetijsko proizvodnjo mora biti osrednje vprašanje 
vseh kmetijskih proizvajalcev. Tako1 lahko, kolikor ne bo v letošnjem letu 
večjih elementarnih nesreč na podlagi ocen, pričakujemo dobro letino. 

Založenost tržišča je odvisna tudi od organizacije in poslovanja trgovske 
mreže. Zato predlagamo, da je podpirati vse tiste težnje, ki se potegujejo proti 
zapiranju tržišč, proti monopolnim oblikam trgovanja, proti raznim lokalnim 
interesom in drugim negativnim pojavom na področju trgovine, ker ocenjujemo, 
da so tudi to negativni pojavi, ki prispevajo določen delež k temu, da tržišče ni 
bolje založeno. 

Pomanjkanje svinjskega in nekaterih vrst govejega mesa je mogoče nado- 
mestiti z večjo proizvodnjo perutnine. Za to proizvodnjo imamo vse potrebne 
pogoje. Ta proizvodnja je zelo elastična, kar kaže tudi praksa in lahko v veliki 
meri olajša pomanjkanje svinjskega mesa, kot tudi nekaterih vrst govejega 
mesa. 

Podpirati je pogodbeno in dolgoročno sodelovanje med kmetijskimi pro- 
izvajalci na eni strani in med živilsko industrijo ter trgovskimi podjetji na drugi 
strani. Pogodbe naj postanejo čvrste in dolgoletne, ker menimo, da lahko prav 
prek tega instrumenta zagotovimo stabilnejše pogoje proizvodnje in stabil- 
nejše pogoje tržišča. To poudarjamo predvsem zato, ker imamo pojave, da tudi 
ob dobri proizvodnji mesa tržišče ni dobro oskrbljeno in da imamo take motnje 
kot so primeri zadrževanja blaga, zaradi čakanja in pritiska na višje cene, 
čakanje na višje izvozne premije itd. Ob tem ko se potegujemo, da postanejo 
pogodbe v našem gospodarstvu osnovni instrument stabilnih odnosov med 
kmetijsko proizvodnjo in predelovalno industrijo ter trgovino, lahko kot po- 
zitivno omenim, da je pri krompirju, sadju in zelenjavi za potrebe slovenskega 
tržišča za 1966 leto 60 % potrebnih količin zagotovljeno na podlagi sklenjenih 
pogodb. 

Glede reševanja problema proizvodnje svinjskega mesa pa menimo, da je 
njegova proizvodnja odvisna predvsem od naporov za povečanje proizvodnje 
živinske krme, predvsem koruze in od ustrezne ureditve odnosov cen med 
cenami krme in cenami prašičev oziroma svežega mesa na drugi strani. 

Navedel sem le nekaj podatkov in problemov s področja kmetijstva. Re- 
publiški sekretariat za gospodarstvo pripravlja o teh vprašanjih podrobnejšo 
informacijo, ki naj z objektivnimi analizami podrobneje'obdela situacijo, ki 
je nastala v zvezi z nekaterimi problemi v kmetijstvu. Prav tako se pripravlja 
osnutek republiškega zakona o pospeševanju živinoreje. Pripravlja se tudi 
podrobnejša analiza obdavčitve traktorjev kot proizvajalnih sredstev v kmetij- 
stvu. Podvzemajo se ukrepi za reševanje vprašanja nabave drobne kmečke me- 
hanizacije itd. Vse to se pripravlja zato, da bi tudi na podlagi ukrepov podprli 
nadaljnji razvoj kmetijske proizvodnje ter čimprej odpravili tudi zaviralne 
faktorje, s katerimi se v tej zvezi srečujemo. 
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Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Matko Kavtičnik. 

Matko Kavtičnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker nimam na- 
pisanega referata, ibom s svojimi besedami povedal to, kar slišimo v proizvodnji, 
ker smo predstavniki proizvodnje in je gradivo, ki ga dobimo tu, predloženo 
marsikdaj precej drugačno od dejanskega stanja. Strinjal bi se z oceno, ki jo 
je dal tovariš iz Ormoža glede navedb v predloženem poročilu. Mislim namreč 
na tisto poročilo, ki navaja, da je letos oskrba z reprodukcijskim materialom 
precej boljša in da na tem področju ni več velikih težav. To v praksi ne drži* 
zato navajam, da ima ravno kovinsko predelovalna industrija pri nas največ 
težav zaradi pomanjkanja reprodukcijskega materiala. Manjših profilov, to 
je raznih kotnikov itd. sploh ni, prav tako ni pločevine do 2 mm debeline, o 
pocinkani pločevini sploh ni govora itd. Kovinsko predelovalna industrija do- 
stikrat ravno zaradi tega pomanjkanja materiala kasni s svojimi dobavami, 
naročniki pa nas krivijo, da smo nesposobni za proizvodnjo itd. 

Naše železarne so se usmerile predvsem v proizvodnjo takih proizvodov, ki 
jim dajejo večjo količino' in zagotavljajo večji dohodek, manjše profile pa so 
povsem izločile iz svojih programov zaradi manjšega dohodka, ne glede na 
gospodarske težave in potrebe pri nas. Če pa delajo te izdelke, pa stalno spre- 
minjajo kvaliteto jekel in zvišujejo ceno materiala, ker se pogodbenih cen sploh 
ne držijo. Seveda v tem primeru predelovalna industrija mora delati z izgubo. 

Pred leti se je naše podjetje odločilo, da bo proizvajalo na tržišče zelo iskane 
pocinkane cevi in ostale kleparske proizvode. V ta namen smo pred leti uvozili 
iz Zahodne Nemčije in doma izdelali stroje za proizvodnjo teh proizvodov. Ven- 
dar vse do danes ti stroji stojijo neizkoriščeni, pri čemer letno izgubimo okrog 
1 milijardo S dinarjev bruto produkta, ker primanjkuje pocinkane pločevine. 
Pocinkano pločevino pobere Cinkarna Celje, ki pravzaprav ni poklicana, da te 
proizvode proizvaja. 

Ko razpravljamo o mednarodni delitvi dela, naj navedem primer, da je naše 
podjetje imelo namen, da začne izvažati žične stebre v sosednjo Avstrijo. Cena 
bi nam nekako ustrezala, ker je bila približno ista kot pri nas in sicer 8 šilingov 
za kilogram konstrukcije. Seveda v Jugoslaviji nismo našli nobenega podjetja, 
ki bi nam lahko zagotovilo dobavo osnovnega materiala, zaradi česar smo mo- 
rali odstopiti od pogodbe, ker bi že ob prvem prodoru na inozemsko tržišče 
kasnili in s tem osmešili naše podjetje pa tudi državo. 

Ce pogledamo' še cene osnovnega materiala, vidimo, da stane v Avstriji 
osnovni material 3 šilinge, pri nas pa 5 šilingov. Ce je 8 šilingov prodajna cena, 
pomeni to, da ostane pri nas za stroške proizvodnje 3 šilinge v Avstriji pa 
ostane 5 šilingov. Tu je sedaj ta produktivnost dela, o kateri stalno govorimo, 
kako v sosednjih državah nenehno narašča in da imajo delavci dobre osebne 
dohodke. Osnovni material je v sosednji Avstriji cenejši, prodajna cena enaka 
in seveda proizvajalcu ostane več, četudi plača delavcu več kot pri nas. Ce 
hočemo torej izvažati v zahodne države oziroma z njimi kooperirati, potem 
moramo doseči enaka merila pri nabavi osnovnih surovin, pri dajatvah itd. 

Zadržal bi se še pri problemu uvoza za vsako ceno. Pri nas uvažamo vse, 
kar se da, kdorkoli pač ima devizna sredstva. Naše podjetje se je specializiralo 
za izdelavo opreme za kokošje farme. Pred dvemi leti smo pa za Agrokombinat 
Emona izdelali krmilno napravo, ki pa zaradi tega, ker je to bil prvi tovrstni 
izdelek, ni najbolje uspel. Preteklo' leto smo izdelali krmilno napravo za ko- 
košjo farmo Ptuj, ki se je zelo dobro obnesla, tako da se zanjo zanimajo farme 
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iz Srbije in Hrvatske. Navezali smo tudi stike s kokošjo farmo v Pivki, kateri 
naj bi tudi dobavili podobno opremo. Pred nekaj dnevi pa smo dobili obvestilo, 
da naše opreme ne rabijo, ker jo bodo uvozili iz inozemstva. Mnenja sem, da 
tisti, ki imajo devizna sredstva, radi potujejo, zato kupujejo zunaj, pri tem pa 
govorijo, da naši proizvodi ne veljajo. Mnenja sem, da je treba posvetiti već 
pozornosti vprašanju porabe deviznih sredstev. Ni še dolgo tega, ko nismo v 
bolnicah imeli rentgenskih filmov, ker je zmanjkalo deviznih sredstev. Za take 
opreme pa, ki jo v Jugoslaviji imamo oziroma, ki jo lahko izdelamo doma, pa 
imamo devizna sredstva. Sodim, da bi temu vprašanju Gospodarska zbornica 
morala posvetiti več pozornosti, ker se da pri nas marsikaj izdelati, včasih tudi 
bolje kot v tujini. Ravno to opremo, ki jo mi izdelujemo. Amerikanci že nekaj 
let propagirajo na zagrebškem velesejmu. 

Na sestankih z volivci so le-ti kritično načeli delitev deviznih sredstev med 
posameznimi republikami, še posebej pa delitev deviz med Slovenijo in osta- 
limi republikami. Poudarili so, da Slovenija dobiva veliko manj deviz kot 
ostale republike. Mnenja sem, da to ni prav, kajti to tudi ni v skladu s so- 
cialističnim načelom, po katerem naj tisti, ki več daje, tudi več dobi. V primeru 
Slovenije pa je ravno obratno: tisti, ki več daje, manj dobi, to pa seveda desti- 
mulativno vpliva na izvoz naših gospodarskih organizacij. Znano nam je, da v 
gospodarskih organizacijah delovna storilnost pada ali stagnira, če intenzivno 
in dobro gospodarjenje ne prinese boljših rezultatov. Mnenja sem, da bi glede 
tega morah več podvzeti in da bi morali naši zvezni poslanci v Zvezni skupščini 
ostreje nastopiti. Verjetno so zaradi svoje maloštevilnosti preglasovani. V po- 
ročilu smo zasledili, da gospodarstvo v Sloveniji stagnira oziroma da pravzaprav 
zaostajamo za razvojem ostalih republik, kar ni normalno. Zato moramo najti 
način, kako nadalje stimulirati proizvodnjo v naši republiki. Vsi mi živimo v 
Jugoslaviji. Zato ni važno, katero področje se bo hitreje razvijalo, prav tako 
ni važno, kje bo stala kakšna tovarna. Mnenja sem, da moramo vendar že 
nehati razpravljati o gospodarstvu po republikah in po krajih in začeti raz- 
pravljati o sposobnostih posameznih tovarn ali področij glede na naravne pred- 
nosti. Imamo primere, ko se osnovni material prevaža kilometne in kilometre 
iz enega kraja v drugi, zato ni čudno če potem ugotavljamo, da je ta tovarna 
nerentabilna. Na drugi strani pa, če že imamo neko tovarno, ki nam že nekaj 
deviz prinaša, potem je treba tej tovarni dati še nekaj deviznih in finančnih 
sredstev in bo proizvodnja kmalu za 100 °/o večja. 

Ko že govorimo o problematiki uvoza, pa mi dovolite, da se nekoliko za- 
držim še pri uvozu nogavic. Hkrati ko nismo imeli nogavic, tovarna nogavic v 
Polzeli ni imela osnovnih surovin za njihovo proizvodnjo. Vendar smo rajši 
uvozili nogavice ne pa surovine za njihovo izdelavo. Ali ne bi bilo boljše, da bi 
uvozili osnovni reprodukcijski material, tovarna bi izdelovala nogavice, ljudje bi 
bili zaposleni, bruto produkt bi narastel itd. Te probleme načenjam zato, ker 
nam volilci to oporekajo. Predvsem pa menijo, da preveč samo pritrjujemo, 
premalo pa diskutiramo o teh naših problemih. Mnenja sem, da je prav naš 
Gospodarski zbor poklican za to, da razpravlja o gospodarstvu in da bi se 
Gospodarski zbor moral večkrat sestati. Da me ne bi napačno razumeli, nisem 
za sestanke zaradi sestankov. Tisti sestanki, za katere smo zainteresirani, pa 
naj bodo pogosteje in morda v manjšem merilu. 

Oglasil bi se še z eno stvarjo, ki jo večkrat slišim na terenu. Število naših 
delegacij, ki potujejo v inozemstvo1, je izredno veliko pa tudi število članov 
delegacij ni vedno majhno. Mislim, da bi tudi tu morali po liniji reforme 
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začeti varčevati, kajti reforma bo le takrat učinkovita, kadar bo segla na vsa 
področja. V podjetjih je tako, da če direktor zamuja, potem nima moralne 
pravice zahtevati od svojega podrejenega, da ta točno prihaja na delo. Ravno 
tako je v našem gospodarstvu. Če bodo naši vodilni ljudje potegnili pasove, 
potem jih bodo tudi drugi, če pa tu ne bo razumevanja, ga potem tudi drugod 
ne moremo pričakovati. Tudi gospodarsko reformo so ljudje sprejeli zelo po- 
zitivno, negativno pa vpliva to, da se že slišijo in vidijo> razne mahinacije, 
za zaščito določenih podjetij. Vsi smo za to, naj tisti, ki ni sposoben, ugasne. 
Toda treba je analizirati, zakaj kdo ni sposoben za življenje, ali ni morda zato, 
ker ni uspel dobiti reprodukcijskega materiala in zato tudi stroji že več let 
stojijo. 

Zato menim, da bi morali v našem zboru o teh problemih konkretneje go- 
voriti. Načelnih ugotovitev imamo dovolj v raznih referatih, ki često kažejo na 
to, da avtorji teh referatov verjetno ne poznajo gospodarstva tako kot ga 
poznamo mi, česar jim tudi ne moremo zameriti. Zato pa smo tu, da konkreti- 
ziramo stvari in popravimo tudi to, kar ni v redu. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Vladimir Klavs. 

Inž. Vladimir Klavs: Ttovarišice in tovariši poslanci! 
V Jugoslaviji smo razmeroma pozno prišli do spoznanja, da v avtarktično 

zaprtih jugoslovanskih okvirih ne bomo uspešno zgradili socializma. Rezultat 
tega spoznanja je bila gospodarska reforma. Vsi smo se je razveselili in bili 
prepričani, da nam bo reševala vsa vprašanja, ki v gospodarstvu niso bila 
pravilno oziroma v zadostni meri rešena. Normalno je, da so takim preveč 
optimističnim pričakovanjem sledila razočaranja v raznih oblikah, nekje upra- 
vičena, nekje neupravičena. 

Osnovni cilj gospodarske reforme je bil vključitev v mednarodno delitev 
dela. O njenem pomenu je bilo že veliko govorjeno in pojasnjevano, tako da ne 
mislim o tem izgubljati besed. 

Osnova za vključitev v mednarodno delitev dela je bil prehod iz tako 
imenovanega ekstenzivnega gospodarstva v intenzivno gospodarstvo. S tem 
v zvezi se je pojavila vrsta vprašanj, kako iz ekstenzivnega preiti na intenzivni 
način gospodarjenja. Eden od prvih pogojev vključitve v mednarodno delitev 
dela je spričo tega, da je zahodno tržišče svobodno tržišče, kjer v celoti delu- 
jejo ekonomske zakonitosti, tudi doma v celoti sproščen tržni mehanizem. O 
tem smo razpravljali že preteklo leto, pri čemer je bilo obljubljeno, da se bo 
tržni mehanizem čimprej sprostil in da so trenutno zamrznjene cene samo 
prehodnega značaja. 

Nekaj podobnega kot z režimom cen je z deviznim režimom. Brez deviz 
se ni mogoče vključevati v mednarodno tržišče. Ne mislim ponavljati lanskoletne 
razprave, ker smo lani o tem dosti razpravljali. Pričakovali smo, da bo v tem 
času devizni režim ustrezno spremenjen, in da bomo v letu 1966 že uporabljali 
nov devizni režim. Ugotoviti pa moram, da ta vprašanja danes še niso rešena. 
Zato v imenu volivcev moje volilne enote postavljam Skupščini oziroma Iz- 
vršnemu svetu zahtevo, da se z vsemi silami prizadevajo za izpolnitev obljub, 
ki so bile dane lani. 

Ob prebiranju elaboratov o problematiki deviznega režima se namreč 
vsiljuje občutek, da tisti, ki te elaborate pišejo in dokazujejo, kako je ta mate- 
rija komplicirana, imajo predvsem namen zavlačevati sprejetje novega deviz- 

12 



178 Gospodarski zbor 

nega režima. Toda če smo se postavili na stališče in se strinjali, da je ureditev 
teh vprašanj osnova za izvedbo gospodarske reforme, se mi zdi, da vsi tisti, ki 
zdaj zavlačujejo ureditev teh vprašanj, dejansko sabotirajo in onemogočajo 
izvajanje gospodarske reforme tako kot je bila zamišljena. 

Mnenja sem, da velja gornja ugotovitev predvsem za režim cen, za spro- 
stitev delovanja tržnega mehanizma doma in za devizni sistem, ki je osnova 
za vključevanje v mednarodno delitev dela. 

Razen teh pa bi želel obravnavati še nekaj drugih vprašanj. Znano je, 
da je vsa teža reforme padla predvsem na nekatere panoge industrije, to je na 
tiste panoge, ki jih zajema predelovalna industrija. Predelovalna industrija 
bi morala bistveno zvišati delovno storilnost, če bi se hotela vključiti v korak 
z ostalimi panogami, pred katere gospodarska reforma ni postavila tako težkih 
nalog. Če sodimo po osebnih dohodkih, vidimo, da so nekatera področja, čeprav 
ne poznam točnih odnosov, kot npr. trgovina, precej zmanjšala obseg svojega 
prometa, osebni dohodki in dohodki takih podjetij pa so bistveno porasli. 

Mnenja sem, da bi bilo prav, če bi lahko dobili temeljito analizo, kako so 
se v obdobju po uveljavitvi gospodarske reforme gibali osebni dohodki v od- 
visnosti od dviga delovne storilnosti. Po moji oceni bi videli, čeprav dopuščam, 
da se motim, ker nimam pri roki ustreznih podatkov, da so mnoge gospodarske 
organizacije sicer znatno dvignile delovno storilnost, ni se pa to odrazilo v dvigu 
osebnih dohodkov in celotnega dohodka gospodarske organizacije. 

Zato se ne strinjam popolnoma z oceno v predloženem gradivu, da leži vsa 
odgovornost za dosežene slabše rezultate na subjektivnih faktorjih. Oproščam 
se, da pred našim zborom diskutiram o objektivnih faktorjih. S tem seveda ni 
rečeno, da v delovnih organizacijah ne razpravljamo o subjektivnih slabostih, 
sodim pa, da je predvsem tam mesto, kjer naj obravnavamo lastne slabosti, 
Skupščina pa je forum, ki je pristojen, da razpravlja tudi o objektivnih pogojih. 
To povem zato, da ne bi bilo napačnega vtisa, da razpravljam samo o objektiv- 
nih faktorjih. V delovnih organizacijah, predvsem v predelovalni industriji, 
se močno trudimo, da bi vse subjektivne slabosti odpravili. Pri, tem sodim, 
da objektivni pogoji v približno enakem deležu kot subjektivni faktorji so- 
delujejo v zvišanju produktivnosti, da je torej njen odnos 50 : 50, oziroma, če 
že ta številka ni točna, da je velik del subjektivnih slabosti v tovarnah povezan 
in pogojen z objektivnimi pogoji. Navedel bi samo en primer. 

Slišali smo oceno tovariša sekretarja za gospodarstvo, da je situacija z 
reprodukcijskim materialom več ali manj zadovoljiva. S tem se ne bi strinjal, 
kot se tudi prejšnji govorniki niso. Mnenja sem, da je trenutno osnovni ne- 
rešeni problem v industriji pomanjkanje reprodukcijskega materiala. 

Laiku se mogoče zdi absurdno, da pomanjkanje surovin povzroča ogromne 
zaloge materiala v industriji. Vendar bo strokovnjaku iz industrije to jasno, 
ker drugače ne more biti. Dovoljujem si trditi, da če bi bilo jugoslovansko 
tržišče reprodukcijskega materiala urejeno, bi bilo tega materiala zadosti in 
da bi bile vse odvečne, nepotrebne zaloge eliminirane ter bi bila hkrati elimi- 
nirana tudi nedokončana proizvodnja. Odvečne zaloge in nedokončana pro- 
izvodnja sta dve skupini sredstev, ki najbolj obremenjujeta naša obratna sred- 
stva. Trdim, da je skrčenje teh dveh skupin predvsem odvisno od ureditve 
tržišča reprodukcijskega materiala. Mnenja sem, da je vsakemu, kdor se količ- 
kaj na to razume, to povsem jasno. Če namreč planiram 100 milijonov dinarjev 
neke proizvodnje, katero začnem proizvajati 1. aprila in poprej naročim za to 
proizvodnjo tudi ves reprodukcijski material, potem zadostuje, da samo v eni 
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postavki ne pride do pravočasne izpolnitve, bodisi zaradi našega deviznega 
sistema, bodisi zaradi neurejenosti našega tržišča pa bo ves prispeli material 
obležal v skladišču ali pa kot nedokončana proizvodnja. 

Jasno je, da so v takem primeru krive tudi naše planske službe, ki spričo 
težav, ki so, ne upoštevajo dovolj pogojev na našem tržišču. Vendar trdim, 
da je to neke vrste začaran krog, kjer je eno pogojeno z drugim. Zato je ne- 
mogoče rešiti probleme samo na ta način, da trdimo, da obstajajo samo sub- 
jektivne slabosti, objektivnih težav pa ne priznamo. 

Veliko je govora o tem, da je pri nas kooperacija eden od osnovnih proble- 
mov, ki niso urejeni. Vprašam pa se, zakaj je kooperacija povsod na Zahodu 
v redu, pri nas pa nikakor ne more steči. Mnenja sem, da bi bilo potrebno, 
da grupa ekonomistov in tistih, ki se na to spoznajo, izdela poglobljeno analizo. 
Pogosto dajemo pavšalne ocene, zakaj kooperacija ne gre. Dejansko pa pri 
tem ne obstojajo samo subjektivni razlogi, prav gotovo da obstojajo tudi 
objektivni pogoji, ki to pogojujejo. Menim, da bi bilo prav, da bi se neka resna 
institucija lotila raziskave vprašanja, zakaj kooperacija v Jugoslaviji ne steče. 
Na podlagi ugotovitev te raziskave naj bi se tudi ustrezno ukrepalo, da se bodo 
objektivni pogoji spremenili v takem smislu, da bodo kooperacije začele v 
redu teči. Moje mnenje je, da je kooperacija funkcija stabilnega gospodarstva 
in da je to tudi funkcija kapitala; mogoče je beseda kapital za nekoga idiozen 
izraz, ker se ga bojimo uporabljati oziroma raje uporabljamo izraz družbena 
sredstva, vendar je 'objektivno vzeto kooperacija funkcija kapitala, in ne 
nazadnje funkcija svobodnega delovanja tržnega mehanizma. 

Tovariš iz TOMOS je pred menoj že govoril o uvozu kapitala. Jaz bi 
samo nekaj besed dodal. Mnenja sem, da je sprostitev zakonodaje za uvoz 
kapitala v tem smislu, da ne bomo prišli do tujega kapitala samo prek držav- 
nih aranžmajev, temveč z direktnimi odnosi med proizvajalnimi organizacijami, 
nujen. Sodim, da za to obstajata dva pogoja: nujnost, da se s pomočjo> tega 
kapitala kot enakopravni partnerji vključimo v mednarodno delitev dela, prav 
tako pa tudi vrsta inozemskih proizvajalnih organizacij oziroma grupacij ponuja 
kapital našim gospodarskim organizacijam, seveda pod določenimi pogoji. Nuj- 
nost angažmaja tujega kapitala utemeljujem z naslednjim: znano nam je, da 
Jugoslavijo delimo na razvita in nerazvita področja. Prav tako vemo, da če 
hočemo nerazvita področja vključiti v normalni tok gospodarjenja, da jih 
moramo razviti, zato pa so potrebna finančna sredstva, zato je potreben kapi- 
tal. Ta kapital v določenem odstotku z družbenimi instrumenti izločamo iz 
ustvarjenega narodnega dohodka bolj razvitih področij. Ta kapital potem pre- 
livamo v nerazvita področja. To je popolnoma v redu in drugače ne gre. 
Toda, če si zastavljamo nalogo, da se vključimo v mednarodno delitev dela 
in se primerjamo z razvitimi deželami na zahodu, lahko ugotovimo, da smo v 
Sloveniji nasproti zahodni Nemčiji morda bolj nerazviti kot je Kosmet nasproti 
Sloveniji. In če je za razvitje Kosmeta potreben kapital, je potreben kapital 
tudi za razvitejša področja Jugoslavije, bodisi da je to Slovenija, Hrvatska, 
Srbija ali katerokoli drugo razvito področje. To pomeni, da se ne bomo mogli 
v celoti vključevati v mednarodno delitev dela kot enakopravni partnerji, če 
ne bomo sprejeli tega kapitala. Poudarjam, da ponudbe tujih partnerjev imamo, 
vendar naša zakonodaja ne omogoča takih aranžmajev, ki bi zadovoljili tako 
tuje partnerje kot nas same. Naša ustava namreč v svojih določilih predvideva, 
da se samo z delom ustvarja presežna vrednost, oziroma narodni dohodek. 
Zaradi tega nam trenutno še ni mogoče angažirati tuji kapital, čeprav slišimo, 

12* 



180 Gospodarski zbor 

da se predvsem v turizmu že angažirajo tuja sredstva. Vprašujem pa se, zakaj 
je potem mogoče, da tisoči naših ljudi, velikokrat tudi strokovni kadri, za 
katere smo žrtvovali velika sredstva, da smo jih izšolali, odhajajo v inozemstvo 
služit tujemu kapitalu. Zakaj ne bi raje z delno udeležbo tega kapitala doma 
ustvarjali bistveno večji dohodek, kot pa ga ustvarjamo danes. Hvala lepa! 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Elka Grilc. 

Elka Grilc: Na željo volivcev moje volilne enote bi želela postaviti 
sestavljalcem predloženega poročia o gibanju gospodarstva naslednje vprašanje: 

Na strani 33. je navedeno za proračunsko potrošnjo, da bo potrebno skrajno 
varčevanje pri izdatkih, da se omogoči pravočasno vrnitev najetih kreditov, 
ki znašajo 40 milijonov N dinarjev in zberejo rezervna sredstva za prihodnje 
leto. Ko smo sprejemali republiški proračun, smo v njem zajeli samo najnuj- 
nejše izdatke •— vsaj tako so bili ti izdatki utemeljeni. Zato prosim za pojasnilo, 
koliko izdatkov bomo lahko zmanjšali z nakapanim varčevanjem oziroma ali 
so predvidene težave ob zmanjševanju nujnih proračunskih izdatkov. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Ivan Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Nameravam 
razpravljati o srednjeročnem planu razvoja našega gospodarstva do leta 1970. 
Dosedanja razprava, ki se v precejšnji meri dotika preskrbljenosti naše indu- 
strije z reproducijskim materialom, pri čemer je bila predvsem mišljena pre- 
delovalna industrija, me je spodbudila, da prispevam nekaj misli k temu 
vprašanju. Ker so! osnova za smotrn razvoj naše predelovalne industrije ravno 
proizvodi črne metalurgije, mi dovolite nekaj besed za oris situacije v tej 
bazični industriji, še posebej zato, ker sem pred kratkim zvedel, kaj pred- 
videva zvezni srednjeročni plan o razvoju te panoge in seveda s- tem tudi 
o razvoju celotne predelovalne industrije. Pri tem moramo upoštevati, da so 
proizvodi črne metalurgije pri nas močno deficitarni in da moramo letno uvažati 
600 do 700 tisoč ton proizvodov te vrste. 

2e danes znaša potreba po letnem uvozu teh proizvodov 800 do 900 tisoč ton. 
Letno proizvajamo okoli 1 600 000 do 1 700 000 ton surovega jekla. Porast 

te proizvodnje in s tem v zvezi tudi proizvodov iz jekla je bil v zadnjih letih 
zelo počasen. Tako smo povećavali proizvodnjo jekla le za 100 do 150 tisoč ton 
letno. Vemo tudi kje so vzroki, da smo se danes znašli v tej bazični panogi — 
črni metalurgiji •— v tako kritičnem položaju. Pred leti, ko smo sprejemali 
prve petletne plane, kakor tudi v obdobju od leta 1952—1957, so bili točno 
izdelani plani razvoja črne metalurgije, ki so predvidevali določen porast, 
skladno z našimi potrebami in seveda skladno s predvidenimi kapacitetami v 

■naši celotni predelovalni industriji. Takrat se je grupi strokovnjakov na zvez- 
nem nivoju posrečilo prepričati določene organe, da je bazična industrija 
oziroma črna metalurgija nerentabilna in da je zato bolje usmerjati investicij- 
ska sredstva v druge veje gospodarstva. Tako smo v prejšnjem desetletju 
doživeli stagnacijo v razvoju črne metalurgije, ki je trajala skoraj do leta 1960. 

Komaj v zadnjih letih smo v črni metalurgiji napravili korak naprej. Znano 
vam je, da smo tudi v Sloveniji začeli z rekonstrukcijo železarn, ki so ravno 
sredi pol poti in bodo v nadaljnjem razvoju še zahtevale precejšnja sredstva. Ta 
sredstva so nujna, če hočemo dograditi naše železarne in zagotoviti predelovalni 
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industriji osnovni material, in da bo lahko izkoristila obstoječe kapacitete ozi- 
roma kolikor se bo zmogljivost povečala, naj bi pospešena izgradnja železarn 
zadostila tudi tem potrebam. 

Osnutek zveznega srednjeročnega plana predvideva, da bomo v letu 1970 
poleg domače proizvodnje surovega jekla v višini 3 do 3,2 milijona ton, uvažali 
okoli 1,1 milijona ton proizvodov črne metalurgije za potrebe naše predelovalne 
industrije. Osebno zelo dvomim, da bomo v letu 1970 v tako dobri situaciji, 
da si bomo lahko privoščili uvoz 1,1 milijona ton proizvodov črne metalurgije 
za našo predelovalno industrijo. Zaključek je torej lahko samo ta, da je nujno 
v okviru pričetih rekonstrukcij dovršiti to, kar je začeto, in jih usposobiti za 
proizvodnjo vsaj tiste minimalne količine surovega jekla oziroma valjanih pro- 
izvodov, ki jih že sedanje kapacitete naše predelovalne industrije nujno rabijo. 

Izredno interesantno in pomembno je tudi vprašanje cen proizvodov črne 
metalurgije. Logično je, da so te cene plafonirane in da tudi v perspektivi ni 
govora o sprostitvi cen za te proizvode. Cene v črni metalurgiji bodo lahko 
v bodoče pod kontrolo — to so tako imenovane kontrolirane cene. Tudi dru- 
god po svetu ne dopuščajo prosto oblikovanje cen jeklu, ampak imajo pri 
določanju cen odločilno besedo državni organi. To zato, ker se cene teh proiz- 
vodov bistveno odražajo v celotni naši industriji. 

Ob reformi, ko je šlo za določitev cen proizvodov črne metalurgije, smo 
zavzeli stališče, da naj se naše cene določijo na osnovi domicilnih svetovnih 
cen sosednjih držav Italije in Avstrije. 

Mnenja smo, da bi bila taka določitev cene proizvodov črne metalurgije 
pravilna, kljub temu, da imamo v primerjavi z industrijo v teh državah slabše 
pogoje. Zvezna komisija, ki je določala cene proizvodov črne metalurgije in 
v kateri so bih sicer tudi naši predstavniki, je zavzela drugačno stališče in sicer, 
da se naše cene oblikujejo na osnovi eksportnih cen in to FOB, neocarinjeno. 
Pri eksportnih cenah je poudariti, da v celotni svetovni proizvodnji jekla znaša 
izvoz le približno okoli 6% svetovne proizvodnje. To pomeni, da je izvozna 
cena jekla vprašanje poslovne politike na tem področju, ki je občasnega in 
trenutnega značaja. Razen tega so kot osnova vzete izvozne cene leta 1964, ki 
so do danes padle za 10 do 15 ®/o, naše cene pa so ostale na ravni eksportnih 
cen iz leta 1964. 

Ob določanju cen proizvodom črne metalurgije pa so bili zelo kritizirani 
neenotni kriteriji pri določanju novih cen. Ne moremo se namreč strinjati z 
načinom, da se za proizvode neke panoge določa cene na osnovi eksportnih 
cen, osnovnim surovinam, ki služijo tej panogi kot osnovni material — to 
so koks, železna ruda itd., pa na stroškovnem principu. Cene teh materialov, 
so se oblikovale tako, da so k takratnim cenam prišteli znesek, ki omogoča 
podjetjem, ki proizvajajo te surovine, da lahko tu-di po reformi uspevajo. Npr. 
za koks je določena osnovna cena 35 000 S din/tono. Uvozni koks iz CSSR fco 
jugomeja pa nas stane 30 000 S din/tono, nekoliko cenejši pa je celo koks iz 
Italije. Pri tem pa nastopa tudi faktor kvalitete. Pri rudi je ta razlika v ceni 
nekoliko manjša, da ne govorim o kvaliteti rude in vrsti drugih faktorjev,' 
ki tudi vplivajo na razliko med našimi in inozemskimi surovinami. Razen tega' 
pa naše zastarele in male proizvodne enote povzročajo visoke proizvodne stroške, 
kar vpliva na to, da je proizvodna cena našega jekla povprečno za 20 do 
30 S din/kg višja od zunanjih cen. Vse te faktorje moramo upoštevati, ko ' 
obravnavamo cene proizvodov črne metalurgije. Kolikor bomo v prihodnosti'' 
uspeli znižati ceno surovinam in kolikor bomo uspeli z uvedbo sodobnih' 



182 Gospodarski zbor 

postopkov in z mehanizacijo dvigniti našo proizvodnjo do take višine kakor 
je zunaj, potem bomo tudi mi naši predelovalni industriji lahko nudili proizvode 
po cenah, ki veljajo danes v svetu. Kljub taki situaciji, pa smo pri sedanjih 
prodajnih cenah, to je pri določenih vrstah pločevine, pri navadnem trgovskem 
jeklu po ceni v glavnem enaki zunanjim proizvajalcem, imamo pa res višje 
cene od uvoznih pri hladnovalj anih trakovih, pri določenih kvalitetnih vrstah 
vlečenega jekla t. j. pri določenih kvalitetah hladne predelave. Glavni regulator 
cen valjanih in vlečenih proizvodov bo v bodoče vsekakor tuje in domače 
tržišče in temu se bo moral podrediti sleherni naš proizvajalec. 

Predsednik Leopold Krese : Se še kdo javlja k besedi? (Nihče.) Pre- 
den bi zaključil to točko, bi želel spregovoriti nekaj besed za zaključek. 

Pred to sejo našega zbora smo imeli razgovore na terenu, na katerih so 
sodelovali poslanci našega zbora in nekateri predstavniki komun ter delovnih 
organizacij s področij, kjer so bili razgovori. Tega smo se lotili zaradi tega, 
da bi lahko bolj temeljito zajeli nekatere stvari in. jih analizirali ravno s 
stališča notranjih problemov gospodarskih organizacij. Na teh razgovorih, na 
katerih se je dosti samokritično razpravljalo o slabostih v delovnih organiza- 
cijah, je bilo precej enodušno ugotovljeno, da bo razne subjektivne slabosti, 
ki so podedovane iz časa nastajanja slovenskega gospodarstva z obrtniško men- 
talitete in obrtniško osnovo, mogoče spremeniti in odpraviti samo s hitrejšim 
izvajanjem načel, ki jih zastavlja v praksi reforma. Ne da se sicer zanikati 
dejstva, da bi se že sedaj ne dalo marsikaj storiti na področju kooperacije med 
podjetji, na področju skupnega vlaganja sredstev v panogo ali v različne panoge, 
kar bi temeljilo na skupnih interesih in kar bi prispevalo k razvoju velikih 
močnih podjetij v Sloveniji. Razdrobljenost, ki jo občutimo v slovenskem 
gospodarstvu, je bolna točka Slovenije, ki bi se že v sedanjih pogojih s skup- 
nim prizadevanjem dala odpraviti, toda iz prakse vemo, da z govorjenjem 
in aktivizmom nikakor ne bomo naredili bistvenega premika, temveč da bodo 
ekonomske zakonitosti tista sila, ki bo v dnevni praksi in v borbi za življenje, 
za obstanek i gospodarske panoge i posameznega proizvajalca prisilila, da se bo 
gospodarstvo hitreje povezovalo med seboj. 

Na teh razgovorih smo se poslanci prav tako enodušno kot danes izrekli 
za reformo, zavedajoč se vseh posledič, ki jih bo nekaterim podjetjem njeno 
uveljavljanje prineslo. Vendar je objektivna rešitev samo v tem, da resnično 
gradimo in razvijamo naše gospodarstvo ob sproščanju ekonomskih zakonito- 
sti in odpravljanju vseh ostankov administrativnega urejanja. Ugotovljeno 
je bilo ravno tako, da podatek o tem, da smo v letošnjem letu in konec lanskega 
leta izdali veliko več sredstev za reprodukcijski material, kar bi površnega 
opazovalca zavedlo, da je z reprodukcijskim materialom vse v redu, ne drži, 
kajti ravno nasprotno vidimo, da so cele panoge neoskrbljene z reprodukcijskim 
materialom, oziroma kar je še huje, oskrbljene so z nekvalitetnim materialom. Tb 
pomeni, da smo zapravili več denarja, situacija pa je slabša, je jasen dokaz, 
da se na distribucijski način gospodarstva ne da več oskrbovati, zato je prav, 
da se zavzamemo za to, da se na tem področju napravi odločen korak naprej, 
katerega v Jugoslaviji nihče načelno ne odklanja. Nihče v Jugoslaviji vključno 
z najvišjimi organi, nima pomislekov k temu, da se devizni režim temeljito 
spremeni ter postavi na ekonomsko osnovo in osvobodi administrativnih spon. 
Vendar gre vse to po našem mnenju prepočasi. Mi se lahko zedinimo s tem, 
da trenutno ni pogojev za spremembo deviznega režima, ker to objektivni 
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razlogi, ki se jih da dokazati, ne dopuščajo-. Če je temu tako in bi to pomenilo 
škodo za gospodarstvo, je treba to javno povedati in naše gospodarske probleme 
reševati na drug način. Atmosfera za reformo je ustvarjena, tudi naše gospo- 
darstvo je pripravljeno na težave, ki jih bo nedvomno prineslo izvajanje 
reforme, toda čimprej bodo te težave prišle, toliko prej bo lahko rešena sedanja 
situacija. Čim dalj pa bomo zadrževali izvajanje reforme zaradi ozira na 
posamezna podjetja, tem večja škoda bo zlasti za Slovenijo in slovensko 
gospodarstvo. 

V današnji razpravi je bila dana splošna pripomba, da je gradivo za 
današnjo sejo premalo kritično, preveč optimistično in preveč propagandno. 
Menim, da v sedanji situaciji, ko smo se odločili za reformo in smo odkrito 
pogledali nerešenim problemom v oči, taki materiali pred Skupščino ne bi smeli 
več prihajati. Tov. sekretar Kobal je skušal to v svoji razpravi nekoliko popra- 
viti, ker se zaveda, da to niso ustrezni materiali za sedanjo situacijo; mnenja 
sem tudi, da bi gradivo imelo veliko večji učinek, če bi bilo bolj kritično 
obdelano. Toda tudi tako napisan material, kdor ga pazljivo in prav prebere, 
ne daje nikakršnih razlogov za optimizem, za samozadovoljstvo, ampak je 
prej opozorilo na zaskrbljujočo situacijo, posebno spričo tega, ker tako v jugo- 
slovanskem merilu kot nasproti inozemstvu vse bolj kopni naša gospodarska 
prednost, na katero smo tako ponosni. Ta prednost bo toliko bolj hitro zgine- 
vala, kolikor bolj počasi se bo' odvijala reforma, čeprav bi na nekaterih področjih 
kot je to npr. konkretno devizni režim, njeno izvajanje v prvem času našo 
republiko bolj prizadelo kot druga področja Jugoslavije. 

Naša današnja razprava in poprejšnje razprave so odločno pokazale, da 
naše gospodarstvo želi dosledno izvajanje reforme. Hkrati pa moramo naše 
gospodarstvo pripraviti do zavestnega odrekanja raznih administrativnih pred- 
nosti, kot so regresi, carine itd., ki še danes četudi trenutno, obstojajo. Gospo- 
darske organizacije pri tem niso dosledne, pogostokrat omahujejo in poskušajo 
izkoristiti trenutni položaj. Prav zato sem mnenja, da moramo v izvajanju 
reforme biti dosledni in načelni. Na omenjenih sestankih smo se odločno zavzeli 
za takšen devizni režim, ki naj delovni organizaciji omogoči, da si sama ustvarja 
devize in jih uporablja ter da sama odgovarja za uvoz reprodukcijskega mate- 
riala in si tako ustvarja objektivne pogoje za trajnejše nastopanje na velikih 
tržiščih. 

Prav tako- smo se na sestankih zavzeli za maksimalno liberalizacijo cen. 
V zvezi s predloženimi materiali menim, da je treba pred Gospodarski zbor 

v bodoče prihajati s kritično obdelanimi materiali, podprtimi z ekonomskimi 
analizami in zaključki. Mnenja sem, da se potem ne bo težko dogovarjati v 
tem zboru in se izogibati pavšalnim ocenam. V gospodarstvu pa vsako ustvar- 
janje nesporazumov zaradi neobdelanih materialov, zaradi nedokazanih mate- 
rialov itd., ustvarja veliko škodo. 

Na že omenjenih razgovorih smo prav tako ugotovili, da je treba reformi- 
rati tudi celotni naš sistem upravljanja, vodenja, nadziranja itd., da je treba 
osposobiti institucije kot so zbornice, združenja in organi pri Izvršnem svetu, 
da bodo sposobni na sodobni ravni spremljati gospodarstvo. To spremljanje 
mora biti tako učinkovito, da bo mogoče ob pravem času intervenirati, četudi 
včasih z administrativnimi ukrepi, katerih se ne odrekamo, dokler bo obstojala 
država. 

Ker je bilo danes na naši razpravi izrečenih toliko raznih sugestij, predlo- 
gov in je prišlo celo do nesporazumov v nekaterih stvareh in ker niti Izvršni 
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svet niti sekretariat za gospodarstvo, nista predložila nobenih ukrepov za to, 
da se ugotovljene slabosti odpravijo, niti ni od naše strani tu kaj podobnega 
pripravljeno, predlagam na iniciativo tov. sekretarja Kobala, da iz naših vrst 
izberemo komisijo, katero bomo dopolnili še s predstavniki sekretariata za 
gospodarstvo oziroma Izvršnega sveta in Gospodarske zbornice SR Slovenije, 
ki naj do prihodnje seje pripravi predlog sklepov za ukrepe, da se bodo stvari 
v gospodarstvu odvijale tako, kot si želimo in kot bi bilo prav za nadaljnji 
razvoj našega gospodarstva. 

Dajem to sugestijo v razpravo. Se kdo javlja k besedi? (Nihče.) Če se nihče 
ne javi k besedi, potem dajem predlog za formiranje predlagane komisije na 
glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je predlog za formiranje komisije sprejet. 
Predlagam komisijo, v kateri naj bi bili naslednji tovariši: Jože Lesar, Milan 

Ritonja, Ivan Arzenšek, Franc Rupreht, Miloš Kobe, Riko Jerman, Milovan 
Zidar, Vladimir Klavs in Janez Stegu ter tovariši, ki jih bo imenovala Gospo- 
darska zbornica SR Slovenije oziroma Republiški sekretariat za gospodarstvo. 

Ima kdo pripombo k temu predlogu? Ima kdo kak predlog za spremembo 
ali dodatek? (Ne javi se nihče.) Če ne, potem dajem predlog komisije na glaso- 
vanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagana komisija izvoljena. 
Zaključujem to točko dnevnega reda. Na dnevnem redu seje so še tri točke. 

Jutri bomo skupno z Republiškim zborom razpravljali o smernicah srednje- 
ročnega družbenega plana do leta 1970 in nam torej ostane za ločeno obravnavo 
še razprava o zaključnem računu sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetij- 
stva za leto 1965 in poslanska vprašanja. 

Zato vprašam zbor, ali se strinja, da sedaj nadaljujemo z obravnavo preosta- 
lih dveh točk ali pa bomo z njihovo obravnavo nadaljevali jutri ob osmi uri. 
(Večina poslancev se je izrekla za nadaljevanje razprave naslednji dan.) 

Prekinjam sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob osmi uri zjutraj. 

(Seja je bila prekinjena 26. 5. 1966 ob 19.20 in se je nadaljevala dne 
27. maja 1966 ob 8. uri.) 

Predsednik Leopold Krese: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključ- 
nega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva za leto 1965'. 

Gradivo za to točko, to je poročilo o opravljeni likvidaciji sklada, predlog 
odloka o potrditvi zaključnega računa, poročilo odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov našega zbora ter poročilo zakonodajno-pravne komisije, ste 
prejeli z ostalim gradivom za današnjo sejo. 

Izvršni svet Skupščine SRS zastopa Sveto Kobal, republiški sekretar za 
gospodarstvo. V razpravi sodeluje tudi predstavnik upravnega odbora sklada 
inž. Vel j ko Križnik. Ali želi tovariš Kobal dati še ustno poročilo o likvidaciji 
sklada? (Ne želi.) Ker tovariša Križnika še ni, želi morda predstavnik oziroma 
poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov besedo? (Ne 
želi.) Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne.) 
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Pričenjam razpravo o predlogu odloka. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce se nihče ne javi k besedi, potem zaključujem razpravo in dajem predlog 

odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim, dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roke.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor soglasno sprejel predlog odloka o 
potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva 
za leto 1965. Hkrati obveščam zbor, da je ta odlok že sprejel v enakem besedilu 
tudi Republiški zbor. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na 31. seji zbora so poslanci Miran Glušič, Dragica Rome in Ivan Kočevar 
postavili vprašanje Izvršnemu svetu in prosili za pismen odgovor. Izvršni svet 
je na ta vprašanja pismeno odgovoril. 

Se poslanci s tem odgovorom strinjajo? Zeli kdo besedo? Prosim, besedo 
ima tovariš Ivan Kočevar. 

Ivan Kočevar: Na prvo vprašanje, ki sem ga postavil skupaj s tova- 
rišem Glušičem in tov a ris i co Rometovo, sem v zvezi z obveznostmi bivših stano- 
vanjskih skladov prejel 8. t. 1. odgovor, ki ga je pripravil republiški sekretariat za 
urbanizem. Z odgovorom se ne morem zadovoljiti, ker ne nakazuje rešitve 
tega vprašanja, čeprav priznam, da je bilo storjeno veliko naporov za likvida- 
cijo obveznosti bivših stanovanjskih skladov do izvajalcev del. Še vedno pa 
zaradi nadaljevanja del nastajajo tudi pri zelo zmanjšanem obsegu stanovanj- 
ske graditve nove obveznosti s strani naslednikov bivših stanovanjskih skladov, 
ki niso prav nič manjše od prenesenih terjatev iz leta 1965. 

V ilustracijo navajam le nekaj primerov: gradbenemu podjetju Tehnika 
Ljubljana dolguje po zadnjih podatkih bivši stanovanjski sklad občine Ljublja- 
na-Center 250 milijonov starih dinarjev, bivši stanovanjski sklad Ljubljana-Siška 
350 milijonov S din, bivši stanovanjski sklad občin Ljubljana-Bežigrad pa 
50 milijonov S din; skupaj torej 650 milijonov starih dinarjev, kar pomeni 
nasproti stanju konec lanskega leta povečanje skoraj za 100 °/o. Pri podjetju 
Tehnograd Ljubljana so terjatve narastle na 343 milijonov S din, porast pa 
izhaja v celoti s strani bivšega stanovanjskega sklada občine L j ubijana-Vič. 
Podjetju Stavbenik Izola so terjatve narastle na 131 milijonov S din, v glavnem 
po naslednikih bivšega stanovanjskega sklada občine Ljubljana Šiška. Pri 
gradbenem podjetju Pionir Novo mesto znašajo te terjatve 527 milijonov S din, 
pri Dolenjskem gradbenem podjetju Grosuplje 153 milijonov S din, pri podjetju 
Ingrad Celje 204 milijone S din itd. Navedeni podatki kažejo, da nasledniki 
bivših stanovanjskih skladov dolgujejo gradbenim podjetjem znatne zneske, 
zaradi česar nastajajo velike težave v rednem poslovanju gradbenih podjetij. 

Za večino teh obveznosti so virmanski nalogi že predloženi banki, vendar 
ker ni bilo dotoka sredstev, jih banke niso mogle izplačati. Nasledniki bivših sta- 
novanjskih skladov skušajo nezmožnost plačila nadomestiti s tem, da banke odo- 
brijo gradbenim podjetjem premostitvene kredite. Ti krediti so za gradbena 
podjetja izredno neugodni, saj morajo, namesto da bi dobila zamudne obresti, 
plačati za te kredite redne obresti v višini 8 %>. Tudi vračilo teh kreditov je 
problem, saj mora npr. podjetje Tehnika Ljubljana do konca junija v najbolj 
kritičnem obdobju gradbene sezone vrniti 200 milijonov S din takšnega premo- 
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stitvenega kredita, gradbeno podjetje Pionir Novo mesto pa 100 milijonov S din 
kredita. 

Na drugo vprašanje, kaj je podvzeto za likvidacijo obveznosti investitorjev 
za dela, ki so jih gradbena podjetja odpravila na objektih, katerih izgradnja 
je ustavljena, sploh nisem prejel nikakršnega odgovora. Pripominjam, da so 
obveznosti iz tega naslova, ki sem jih navedel, ko sem postavil prednje vpra- 
šanje, ostale še vedno nepojasnjene in nerazčiščene. To velja npr. za ustavljene 
gradnje na Trgu revolucije, za ustavljene gradnje fakultet in za druge takrat 
navedene objekte. Na podlagi te obrazložitve prosim, da naš zbor sproži temelji- 
tejšo obravnavo teh vprašanj, ki zelo hromita že tako in tako zaradi restrikcij 
pri gradnjah otežkočeno poslovanje gradbenih podjetij. 

Predlagam, da pri tem angažiramo začasni odbor za gradbeništvo našega 
zbora in pristojna republiška sekretariata. 

Predsednik Leopold Krese: Seznaniti moram zbor, da po poslovniku 
lahko pri posameznem poslanskem vprašanju dajejo izjave samo tisti, ki so 
vprašanje postavili in da sedaj po dnevnem redu ni predvidena razprava o 
tem vprašanju. Lahko pa še ostala dva poslanca, ki sta skupaj s tov. Kočevar- 
jem postavila vprašanje oziroma predstavnik Izvršnega sveta dajo svoje pri- 
pombe. Dvomim pa, da je tovariš Kržičnik pripravljen sedaj dati odgovor. 
Ce ni več pripomb, menim, da bi vprašanje in odgovor preložili na prihod- 
njo sejo. 

Prosim še ostala dva poslanca, da se izrečeta, če se strinjata s to ugoto- 
vitvijo? (Da.) 

Na 31. seji zbora si je poslanec inž. Vladimir Klavs pridržal pravico, da se 
na današnji seji izjavi glede odgovora Izvršliega sveta na svoje vprašanje in o 
podatkih, objavljenih v Gospodarskem vestniku. 

Inž. Vladimir Klavs: Na vprašanje, ki sem jih postavil glede razpo- 
reditve finančnih sredstev v Jugoslaviji, sem sicer dobil odgovor, s katerim se 
v celoti ne zadovoljujem, vendar pa ne bom vztrajal na tem, da bi še naprej 
razpravljali o teh vprašanjih. 

Pripomnil bi samo, da sem pričakoval, da bom dobil jasnejši odgovor glede 
tega, kaj bo s pretežnim delom finančnega kapitala, ki se ie doslej koncentriral 
v treh zveznih bankah. V vsej naši politiki, je namreč govora o decentralizaciji 
sredstev, ki naj jih dobijo v upravljanje tisti, ki jih ustvarijo, vendar si iz 
danega odgovora ne morem ustvariti jasne slike o tem procesu. Tudi pri 
razpravi o srednjeročnem planu, ki bo na vrsti na eni izmed naslednjih sej 
našega zbora, se mi zdi, da manjkajo finančni kazalci v zvezi z izvajanjem 
srednjeročnega plana. 

Predsednik Leopold Krese: Na 31. seji je inž. Franc Tesovnik 
zahteval od Izvršnega sveta, da na današnji seji zbora odgovori glede situacije 
v zvezi z izgradnjo energetsko-kemičnega kombinata v Velenju. Prosim pred- 
stavnika Izvršnega sveta, da odgovori na to vprašanje. 

Sveto K o b a 1 : Vprašanje se nanaša na problematiko izgradnje oziroma 
likvidacijo energetsko-kemičnega kombinata Velenje. 

Ze ob uveljavitvi gospodarske reforme je zaradi nujnosti stabilizacije 
gospodarstva in zmanjšanja investicijske fronte bilo jasno, da za izgradnjo 
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energetsko-kemičnega kombinata Velenje ne bo mogoče zagotoviti potrebna 
sredstva. S spremembami v delitvi narodnega dohodka ostajajo večja sredstva 
samim delovnim organizacijam, ki naj služijo za modernizacijo proizvodnje, na 
drugi strani pa tudi ni mogoče, da se sredstva republike uporabijo izključno na 
enem mestu. V novi situaciji bi nadaljevanje izgradnje energetsko-kemičnega 
kombinata Velenje pomenilo, da se za nekaj let iz celotnega gospodarstva, 
zlasti pa iz bančnega kreditnega potenciala, odliva dobršen del sredstev, ki 
bi svoje rezultate dala šele v kasnejšem obdobju. To bi bistveno obremenjevalo 
celotne investicije naše republike za daljše oibdobje in poslabšalo v tem smislu 
že tako neugodno strukturo investicij v Sloveniji v naslednjih letih. Usmeritev 
tako pomembnega dela investicijskih sredstev v tako obsežen objekt bi 
nedvomno imela težke posledice za celotno gospodarstvo, ker bi popolnoma 
onesposobila republiko, da s svojimi sredstvi kakorkoli sodeluje pri prema- 
govanju težav v ostalem gospodarstvu, ki jih povzroča prilagajanje novim 
pogojem gospodarjenja. To bi v najbolj kritičnem obdobju po reformi imelo 
za posledico nižjo stopnjo rasti z vsemi konsekvencami, ki jih taka nizka rast 
povzroča. 

Ne glede na to pa bi bilo tudi v primeru, da bi bila sredstva za izgradnjo 
energetsko-kemičnega kombinata zagotovljena, potrebno ponovno proučiti ren- 
tabilnost celotne investicije, ker je reforma bistveno vplivala na spremembo 
odnosov v cenah zaradi spremembe v pariteti dinarja. To pomeni, da so spreme- 
njene vse osnove, ki so bile uporabljene pri planiranju navedenega kombinata. 

V zvezi z zgoraj omenjeno finančno situacijo je Splošna gospodarska banka 
sprejela sklep, da investitorja Energetsko-kemični kombinat Velenje uradno 
obvesti, da za nadaljevanje izgradnje kombinata ni razpoložljivih sredstev. Po 
sprejemu bančnega sklepa je občinska skupščina Velenje v skladu z zakoni in 
sporazumno z investitorjem imenovala likvidacijsko komisijo z nalogo, da izvede 
likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energetsko-kemičnega kombinata 
Velenje. Likvidacijska komisija je storila potrebne korake in so bila nadaljnja 
dela na izgradnji komfoinata ustavljena. Skupno s Splošno gospodarsko banko 
SR Slovenije in Jugoslovansko investicijsko banko vodi na podlagi omenjenega 
sklepa likvidacijska komisija intenzivne razgovore z dobavitelji opreme kakor 
tudi z morebitnimi kupci, ki bi lahko že dobavljeno opremo uporabili. V 
dosedanjih kontaktih z dobavitelji opreme je likvidacijska komisija naletela na 
razumevanje in se skupno iščejo rešitve za prodajo še nedobavljene opreme 
oziroma za realizacijo pogodb. Iščejo se skupne rešitve tudi za prodajo že 
dobavljene opreme in njeno uporabo na drugem mestu. Vsa oprema je namreč 
v glavnem takšna, da se lahko uporabi na raznih lokacijah, tako doma kot 
tudi zunaj. Napori, da bi čim gospodarne je rešili likvidacijo navedene investi- 
cije, so potekali doslej uspešno in lahko pričakujemo, da ob pravilnem poslov- 
nem reševanju likvidacija kombinata ne bo povzročila nepremostljivih finančnih 
problemov. Likvidacijska komisija občinske skupščine Velenje bo spričo 
obsežnosti tega problema skupno s Splošno gospodarsko banko dala Skupščini 
SR Slovenije posebno informacijo takoj, ko bo reševanje vprašanj v zvezi z 
likvidacijo kombinata v taki fazi, da bo s konkretnimi podatki omogočeno 
poročanje o rezultatih razgovorov z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji. 

Predsednik Leopold Krese: Ah se tovariš Tesovnik strinja z odgo- 
vorom? 
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Inž. Franc Tesovnik: S poslanci, s katerimi sem skupaj zastavil 
vprašanje, smo se dogovorili, da bomo na prihodnjem zboru povedali, ali se 
z odgovorom zadovoljujemo ali ne. Prosim pa še za pismeni odgovor. 

Predsednik Leopold Krese: Ima še kdo kakšno poslansko vprašanje 
pri tej točki dnevnega reda? Besedo ima tovariš Riko Rižnar. 

Riko Rižnar: Tovarišice in tovariši poslanci! Že v poročilu, ki smo 
ga dobili o stanju gospodarstva v prvem četrtletju leta 1966, je v zaključnem 
odstavku ugotovljeno, da stanovanjska izgradnja v letošnjem letu nazaduje in 
da se bo letos gradilo za 20—30 ®/o manj stanovanj kot lani in da ni rešen način 
financiranja in varčevanja. 

V teh dneh sem bil v Ljubljani priča razburjanju nekaterih varčevalcev, ki 
so pred štirimi leti začeli v okviru stanovanjskih skladov varčevati, uspeh 
zadostiti pogojem razpisa in sklenili ustrezne izpolnitvene pogodbe s stanovanj- 
skimi skladi. Pred desetimi dnevi pa so dobili od Kreditne banke in hranilnice 
v Ljubljani obvestilo, da se jim prvotno določeni pogodbeni znesek 50% ude- 
ležbe kredita zmanjšuje na 17 lo/o in da morajo razliko 33°/o plačati banki v 
roku 8 dni, če hočejo, da bodo njihova stanovanja dograjena. Ista banka pa je 
hkrati izdelala zelo lepe prospekte in tabele, s katerimi vabi nove varčevalce k 
stanovanjskemu varčevanju in jim obljublja, da jim bo v 10 mesecih odobrila 
150 '%> kredita na privarčevani znesek. 

Postavljam vprašanje, kako to, da se lahko sklepajo taki novi aranžmaji, 
preden se izpolnijo stare obveznosti in kako, da so lahko varčevalce, ki imajo 
fiksne pogodbe in že 4 leta varčujejo, tako grobo izigrali. Prosim, da bi Izvršni 
svet to vprašanje proučil in sporočil, kaj bo storjeno, da se zaščitijo varčevalci 
za stanovanjsko gradnjo? S tem bi tudi utrdili ugled stanovanjskega varčevanja 
vnaprej, da bi tako lahko dosegli pričakovane rezultate. 

Predsednik Leopold Krese: Predlagaš torej poznejši odgovor? 

Riko Rižnar: Verjetno ni mogoče takoj odgovoriti, če pa je, prosim, 
da se mi v desetih dneh pismeno odgovori. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Kržičnik, se strinjaš s tem ah 
pa bi želel odgovoriti sedaj? 

Ermin Kržičnik: Želim odgovoriti pozneje. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo, prosim, besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce ni več nobenih vprašanj, potem zaključujem to točko dnevnega 
reda in s tem sejo našega zbora. 

Skupna seja z Republiškim zborom bo ob 9.30 v veliki dvorani Skup- 
ščine SR Slovenije. 

(Seja je bila zaključena ob 8.30.) 



PROSVETNO - KULTURNI 2B0R 

28. seja 

(12. aprila 1966) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 28. sejo Prosvetno-kulturnega 
zbora. 

Opravičili so se naslednji poslanci: Dane Debič, Miro Stiplovšek in Danilo 
Zavadlav. Ker se pogosto dogaja, da se posamezni poslanci vnaprej ne opra- 
vičijo, prosim poslance, da čutijo tolikšno odgovornost do zbora, katerega člani 
so, da to v prihodnje brez odlašanja narede. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 27. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uskladitvi republiških aktov 

o ustanovitvi znanstvenih zavodov z: zakonom o znanstvenih zavodih; 
4. obravnava predloga za spremembo predmetnika in učnega načrta osnov- 

ne šole; 
5. obravnava zaključnega računa za leto 1965 in finančnega načrta za 

leto 1966 sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja 
filmov; 

6. obravnava zaključnega računa za leto 1965 in finančnega načrta za leto 
1966 Prešernovega sklada; 

7. razprava o položaju in nadaljnjem razvoju radia in televizije v SR Slo- 
veniji; 

8. razprava o perečih vprašanjih telesne kulture in njenem nadaljnjem 
razvoju v SR Sloveniji; 

9. razprava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi in sestavi za- 
časnega odbora Prosvetno-kulturnega zbora. 

Ima kdo kakšen dodaten predlog k današnjemu dnevnemu redu? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, menim, da je dnevni red sprejet. Hkrati vas obveščam, da sem 
na današnjo sejo povabil še predstavnike prizadetih organizacij, da se hkrati 
z nami udeleže razprave o posameznih točkah. Tako so bili povabljeni na 
današnjo sejo, razen predstavnikov Izvršnega sveta, Republiškega sekretariata 
za prosveto in kulturo, Komisije za telesno kulturo in Pedagoškega sveta še 
predstavniki Socialistične zveze, Zveze sindikatov, Gospodarske zbornice, Pe- 
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dagoškega inštituta, Zavoda za šolstvo, Zveze pedagoških društev, Zveze mla- 
dine, zavoda SRS za planiranje, mestnih svetov Ljubljane in Maribora, občinske 
skupščine Koper in Zveze za telesno kulturo ter Visoke šole za telesno kulturo. 

Vsi ti predstavniki — menim, da soglašate — lahko tudi sodelujejo v 
razpravi. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika zadnje seje. Ima kdo k osnutku zapisnika 27. seje našega zbora kakšno 
pripombo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je osnutek zapisnika 
odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je, na poslanska vpra- 
šanja. Poslanke Breda Moschel, Vanda Škodnik in Dora Jelenko ter poslanec 
Slavko Tihec so zastavili vprašanja, na katera bo odgovoril republiški se- 
kretar za prosveto in kulturo Tomo Martelanc, razen na vprašanje poslanca 
Slavka Tihca, na katerega bo odgovoril pomočnik republiškega sekretarja za 
finance Jože Tepina. 

Besedo ima tovariš Tomo Martelanc, republiški sekretar za prosveto in 
kulturo. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Vprašanje poslanke Brede Moschl ste prejeli že v gradivu; zato ga z dovolje- 
njem zbora in tovariša predsednika ne bi bral v celoti. 

Poslanka je glede na zakon o osnovni šoli, ki predvideva določene izvršilne 
predpise, ki naj jih predpiše republiški sekretar za prosveto in kulturo, po- 
stavlja vprašanje, kakšne predpise z navedenega področja pripravlja Republi- 
ški sekretariat za prosveto in kulturo in kdaj bodo izdani. 

Odgovor na vprašanje: Doslej sta bila izdana in objavljena dva izvršilna 
predpisa k zakonu o osnovni šoli, in sicer: odredba o šolskem koledarju za 
osnovno šolo (Uradni list SRS št. 15/65) in pravilnik o organizaciji in izobra- 
ževanju odraslih, objavljen v Uradnem listu SRS št. 3/66. 

Pravilnik o vzgojnih ukrepih v osnovni šoli je Republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo že pripravil in bo objavljen v enem mesecu. Ker sta v pri- 
pravi zakon o gimnaziji in zakon o strokovnem izobraževanju oziroma skupni 
zakon o šolah druge stopnje, je Republiški sekretariat za prosveto- in kul- 
turo mnenja, da se skupaj za osnovne šole in za šole druge stopnje uredijo 
predpisi glede potrjevanja učbenikov, priporočnikov in učil, glede ocenjevanja 
učencev, glede izpitov za izredne učence ter glede vsebine in oblike spričeval, 
knjig in evidence. Zato je potrebno za izdajo navedenih predpisov počakati 
toliko časa, da bosta sprejeta prej navedena zakona oziroma skupni zakon o šo- 
lah druge stopnje. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo proučuje normative za 
gradnjo osnovnih šol, higiensko zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
osnovne šole in normative za opremo in učna sredstva. Potrebna je daljša doba 
za proučitev tega gradiva in za izdajo ustreznih predpisov. Predvideno je, da 
bi bili ti predpisi izdani v prihodnjem šolskem letu. 

Tretji odstavek 62. člena zakona o osnovni šoli, s katerim je določeno, da 
republiški sekretar predpiše pedagoške normative glede učne obveznosti uči- 
teljev, je derogiran z 38. členom temeljnega zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list SFRJ št. 17/65). Po določbah tega člena je treba z republiškim 
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zakonom in statuti šol določiti, kateri za pripravo potrebni čas se šteje uči- 
teljem v delovno dobo. Predmetnik in učni načrt za osnovno šolo je pedagoški 
svet SR Slovenije že večkrat obravnaval ter ju je pred dokončnim sprejetjem 
predložil na vpogled v skladu z 6. členom zakona o Pedagoškem svetu SR Slo- 
venije (Uradni list SRS, št. 10/65) Prosvetno-kulturnemu zboru Skupščine 
SR Slovenije, kjer sta prav danes v obravnavi. 

Predpis o pedagoških normativih o številu učencev v oddelkih in oddalje- 
nost osnovne šole od učenčevega doma bo Republiški sekretariat pripravil do 
začetka šolskega leta 1966/67. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ali ima poslanka kakšno pripombo k od- 
govoru? (Nima.) 

Tomo Martelanc: Drugo je vprašanje poslanke Vande Škodnik. Gre 
za spor med občinskima skupščinama Ribnica in Kočevje glede sofinanciranja 
kočevske gimnazije. Poslanka terja pojasnilo, po kakšnih kriterijih dobivata 
obe občini republiško pomoč za kritje svojih proračunskih obveznosti in ali 
so pri tej republiški pomoči upoštevana sredstva, ki so kočevski občini po- 
trebna za vzdrževanje gimnazije. Ob koncu daje še pripombo, ki pravi, da je, 
najsi je ribniška občinska skupščina dolžna ali ne sofinancirati gimnazijo v 
Kočevju, skrajno nepedagoško in družbeno škodljivo, če učno-vzgojno osebje 
na kočevski gimnaziji finančne težave očita dijakom z ribniške občine in jih 
celo spodbuja, naj gredo zaradi tega demonstrirat pred ribniško občinsko skup- 
ščino. 

Odgovor na vprašanje: Do leta 1965 je bilo financiranje gimnazij urejeno 
s temeljnim zakonom o financiranju šolstva (Uradni list FLRJ št. 35/61). Po 
določilih tega zakona je bila dolžna financirati gimnazijo občina — ustano- 
viteljica. Vendar pa je lahko zahtevala sredstva za sofinanciranje od tiste 
občine, s katere območja je obiskovalo gimnazijo toliko učencev, da je to 
znatno zvišalo stroške dejavnosti gimnazije. Ker z območja ribniške občine 
obiskuje gimnazijo v Kočevju približno tretjina vseh učencev gimnazije v 
Kočevju, je občina Kočevje postavila zahtevo po sofinanciranju gimnazije. 

Pogodba o sofinanciranju je bila prvič podpisana leta 1963, vendar je občina 
Ribnica sprejete pogodbene obveznosti izpolnjevala le delno. Leta 1963 je bil 
pogodbeni znesek podpisan za 3 400 000 starih dinarjev, izpolnjen pa le za 
600 000 starih dinarjev. Leta 1964 pogodba ni bila podpisana, občina Ribnica 
pa je prispevala 2 000 000 starih dinarjev. Leta 1965 je bil pogodbeni znesek 
7,8 milijona starih dinarjev, izpolnjen pa le s 5 000 000 starih dinarjev. 

Leta 1965 je bil z uveljavitvijo temeljnega zakona o zavodih razveljavljen 
temeljni zakon o financiranju šolstva, tako da financiranje vzgojno-izobraže- 
valnih zavodov ni urejeno s pravnimi predpisi. To je privedlo do različnih na- 
činov financiranja šol druge stopnje, ki jih obiskujejo učenci iz različnih občin. 
Gimnazije so ponekod financirali iz medobčinskih skladov — npr. Celje, Ma- 
ribor, Murska Sobota — drugod jih financirajo same občine — ustanoviteljice 
— večina gimnazij bivšega okraja Ljubljana — ali pa se dogovorijo za so- 
financiranje z drugimi občinami, kot na primer v Novi Gorici. Medsebojne 
obveznosti občine pri sofinanciranju so pogodbeno urejene. 

Celotni problem financiranja'šolstva, zlasti druge stopnje, bo na dnevnem 
redu pri obravnavi novega republiškega zakona o financiranju vzgoje in izo- 
braževanja. Ta je že dalj časa v pripravi, sprejeli pa ga bomo lahko, ko bo 
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začel veljati ustrezni splošni zvezni zakon. Do takrat pa se je treba prizadevati, 
da bodo družbeno-politične skupnosti in delovne organizacije sporazumno za- 
gotovile potrebna sredstva tistim šolam, za katere so neposredno zainteresirane. 

Glede sofinanciranja gimnazije v Kočevju je Republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo dne 4. marca t. 1. dal pobudo za sestanek s predstavniki 
občinskih skupščin Kočevje Ribnica. Na sestanku je bilo doseženo načelno so- 
glasje glede tega, da sta obe občini zainteresirani za nadaljnji obstoj kočevske 
gimnazije in da bosta še nadalje skupno financirali njeno osnovno dejavnost. 
Dogovorjeno je bilo tudi, da bosta o višini prispevka občine Ribnica in o 
sklenitvi pogodbe za leto 1966 obe občinski skupščini sklepali na svojih pri- 
hodnjih sejah. 

Po našem mnenju je taka rešitev pravilna, če upoštevamo, da dobivata 
obe občini dopolnilna proračunska sredstva za kritje svojih obveznosti. Ker 
sta namreč občini sofinancirali gimnazijo Kočevje že lani, je bilo to obema 
upoštevano pri izračunavanju osnov za dopolnilna sredstva v letu 1966. 

Kriteriji za določitev teh sredstev pa so splošnejši. Zato ni mogoče kon- 
kretno navesti, do kakšne višine so bile potrebe za vzdrževanje kočevske gimna- 
zije pri obeh občinah upoštevane. Dopolnilna sredstva so dana v globalu in niso 
razdeljena po posameznih področjih potrošnje. Na omenjenem sestanku, skli- 
canem na pobudo Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, je zastopnik 
gimnazije Kočevje zanikal, da bi se člani učiteljskega zbora kakorkoli vmeša- 
vali v spore glede sofinanciranja gimnazije, oziroma da bi zaradi tega proti 
učencem nepedagoško postopali. Soglasno pa je bilo sprejeto stališče, da neure- 
jeno financiranje katerekoli šole in spori med posameznimi občinami glede tega, 
ne smejo negativno vplivati na vzgojno-izobraževalno delo in notranje življenje 
v šolah, še zlasti pa ne smejo biti kakorkoli prizadeti učenci iz občin, ki iz 
kakršnih koli razlogov ne izpolnjujejo svojih pogodbenih obveznosti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Je poslanka zadovoljna z odgovorom? (Da.) 

Tomo Martelanc: Še tretje vprašanje, ki ga je zastavila poslanka 
Dora Jelenko. Ker menda vprašanja niste prejeli z vabilom na sejo, ga bom v 
celoti prebral: 

»Tehniške šole dajejo naši industriji srednje strokovne kadre, ki so po- 
trebni pri proizvodnem delu, deloma pri praktičnih, deloma pri teoretičnih 
nalogah. 

Te šole so nastale na osnovi določenih potreb v proizvodnem delu in je 
njihov globalni učni načrt predpisal Republiški svet za šolstvo. 

V zvezi s potrebami naše industrije pa se že dalj časa čuti nujnost po 
reformi učnih programov na strokovnih šolah, kar je popolnoma v skladu z 
razvojem tehnike in našega gospodarstva sploh. Srednje strokovne šole 
se tega zavedajo in so že tudi marsikaj storile v zvezi s prilagajanjem učnih 
načrtov potrebam proizvodnje. 

Na enkrat pa slišim, da se pripravlja ustanovitev večjega števila tehniških 
šol strojne stroke, ki so bile pri poklicnih šolah večjih gospodarskih organizacij 
(na Jesenicah, v Litostroju, TAM). Vprašanje je, ali je smotrno odpirati 
toliko novih šol take vrste, in to v času gospodarske reforme, ko naj bo sleherna 
investicija še toliko bolj premišljena; saj že absolventi že obstoječih tehniških 
šol ne morejo dobiti služb v proizvodnji. 
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Nadalje je vprašanje, kako bodo te poklicne šole reševale probleme kadrov, 
ko že za sedanji nivo' nimajo po večini primerne kadrovske zasedbe? Opremiti 
bo treba številne nove laboratorije in kabinete, da o drugih učilih ne govorimo. 
Od kod bodo tem šolam na razpolago tolikšna materialna sredstva? 

Hkrati s tem se odpira vprašanje, kakšna bo usoda obstoječih tehniških šol, 
v katere je naša družba že vložila velika finančna sredstva? Res je, da ob- 
stoječe tehnične šole še zdaleč nimajo dovolj sredstev, ki bi jim omogočila 
pouk po sodobnih metodah, nasprotno, boriti se morajo z materialnimi in 
kadrovskimi vprašanji. 

Ali ne bi kazalo prej — kot ustanavljati nove šole take vrste — obstoječim 
tehničnim šolam okrepiti temelje, da bi se lahko uspešno razvile v sodobnejše 
šolske zavode? V okviru financiranja srednjih šol, ki se bo moralo urediti, 
je družba poklicana, da o tem razsodi in ubere takšno pot pri izobraževanju 
srednjih strokovnih kadrov, ki bo uspešnejša, učinkovitejša in "predvsem v 
duhu gospodarske reforme ter v duhu smotrnega investiranja. 

Pri tem pa govori gotovo mnogo dejstev za to, da dosedanjih delovnih 
izkušenj zavodov za srednjo strokovno izobrazbo ne gre zametavati, ampak 
prav te temelje krepiti in na njih graditi šolske zavode, ki ustrezajo potrebam 
sodobne proizvodnje.« 

Odgovor na vprašanje: Navedbe, da se pripravlja ustanovitev večjega šte- 
vila tehničnih šol strojne stroke pri večjih gospodarskih organizacijah kot že- 
lezarni Jesenice, Litostroju v Ljubljani, TAM v Mariboru, niso utemeljene. 

Izobraževalni center Litostroj v Ljubljani ima v svojem sestavu dislociran 
oddelek tehniške šole za strojno stroko v Ljubljani. V ta oddelek se vpisujejo 
samo. odrasli, in sicer v pretežni večini absolventi industrijske kovinarske šole 
Litostroj, delno pa tudi delavci z večletno prakso na delovnih mestih. Šolanje 
traja štiri leta, oddelek pa deluje že pet let in je dal prve absolvente že v 
šolskem letu 1964/65. To izobraževalno dejavnost financira v celoti gospodarska 
organizacija sama; nekatere strokovne predmete predavajo strokovnjaki — 
inženirji tega podjetja. 

Pri tehnični šoli za metalurško stroko na Jesenicah, ki je vključena v že- 
lezarski izobraževalni center, je bil že v šolskem letu 1964/65 ustanovljen 
odsek za strojno stroko. V letošnjem šolskem letu so vpisali že drugi letnik. 
Potrebna finančna sredstva daje medobčinski sklad v Ljubljani. 

Šolski center pri tovarni TAM v Maribor ima v svojem sestavu oddelek za 
odrasle — šolo za industrijske tehnike. Šola je začela delo v šolskem letu 
1962/63. Učni program je delno prirejen potrebam tovarne, v glavnem pa je 
usklajen z učnimi programi rednih tehniških šol za strojno stroko. Šolanje za 
ta poklic traja tri leta. Stroške krijejo delno slušatelji sami, mesečna šolnina 
znaša 8000 S din, delno pa izobraževalni center iz sredstev, ki jih ustvarja z 
lastno dejavnostjo v delavnicah. 

Iz tega je razvidno, da tehniške šole, ki jih navaja tovarišica poslanka, 
delujejo že dalj časa. Ni nam znano, da bi bila sedaj v pripravi ustanovitev 
kakšne nove šole. 

V zvezi s tem omenjamo, da po določbah splošnega zakona o šolstvu 
(Ur. 1. SFRJ št. 4/64) ustanovijo šole družbeno-politične skupnosti ter delovne 
in druge organizacije in to z zakonom ali v skladu s pogoji, ki jih določa zakon. 
Po teh določbah je šolo možno odpraviti samo ob pogojih, ki so z zakonom 
določeni za posamezne vrste šol. Zakoni ah drugi predpisi, ki naj bi določali 
te pogoje, pa še niso bih sprejeti. Zato tudi še ni določen organ, ki bi mogel 
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preprečiti ustanovitev kake šole oziroma šolo odpraviti, zlasti če jo ustanovi 
gospodarska organizacija za svoje potrebe in jo tudi sama financira. 

Strinjamo se z zahtevkom poslanke, da je treba smotrno in ekonomsko upo- 
rabljati finančna in druga materialna sredstva, namenjena za šolstvo. 
Zato je republiški sekretariat za prosveto in kulturo pripravil obsežno analizo 
sedanje šolske mreže z ustreznimi predlogi. Ta analiza bo še ta mesec predlo- 
žena Skupščini SR Slovenije. 

Strinjamo se z ugotovitvijo, da je treba uskladiti učne programe strokovnih 
šol z razvojem tehnike in našega gospodarstva sploh. V ta namen so Gospodar- 
ska zbornica, gospodarska združenja ter posamezne gospodarske organizacije 
v sodelovanju z Zavodom za šolstvo SR Slovenije izdelale okoli 120 profilov 
poklicev. Od teh so jih sveti pri Gospodarski Zbornici 42 že potrdili, ostali 
pa so v obravnavi. Večje število profilov je še v pripravi, med njimi tudi za 
tehnične in njim ustrezne šole. Na podlagi izdelanih profilov so bih pripravljeni 
učni načrti, ki jih že od leta 1963 postopoma poskusno uvajamo v šole. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka inž. Dora Jelenko. 

Dora Jelenko: Nekoliko bolje sem poučena, kako je s stanjem v 
industrijski šoli. Tovariš Bertoncelj je na sestanku, približno pred 14 dnevi, 
povedal, da je namen odpreti nove tehnične šole. V TAM je že obstajala šola 
za odrasle, vendar naj bi v bodoče kot je tovariš Bertoncelj povedal, bila to 
tehnična šola, v kateri bi se lahko šolali vajenci, ki so opravili zaključni izpit. 
Sredstva bi zbirala šola v raznih gospodarskih organizacijah — vem za tri ma- 
riborska podjetja — na ta račun pa bi seveda sklad dobil manj sredstev in 
s tem seveda vse srednje šole. 

Mogoče bi lahko tovariš Bertoncelj povedal kaj več o tem. 

Predsednik Ivo Tavčar: Čeprav ni v navadi, da bi se začela razprava 
ob vprašanju poslanca, pa napravimo to izjemo. Prosim, poslanec Ivan Ber- 
toncelj . 

Ivan Bertoncelj: Pred nekaj dnevi je bila sklicana konferenca 
direktorjev tehničnih šol. Razprava je tekla o tem, kako začeti z obravnavanjem 
profilov tehnikov. Mislim, da je tovarišica poslanka napačno razumela razpravo, 
ki ni bila usmerjena v to, koliko tehničnih šol naj 'bo. 

Gre za naslednjo stvar: vpis v tehnične šole je na osnovi osemletke. Predlog 
podjetij in ne samo predlog, ampak celo zelo močna zahteva pa je, naj se 
pripravi tudi profil za tiste kadre, ki bi imeli možnost po poklicni šoli preiti 
na tehniško šolo. Kako dolgo bo taka šola trajala, je drugo vprašanje. Taki 
kadri so potrebni — trdi proizvodnja — in tudi analize so tako' pokazale. 

Zaključek na tej konferenci je bil, da mora iti vsak profil svojo redno 
pot na svet zbornice in naj se izdelata dva profila: profil na osnovi osemletke 
in profil na osnovi poklicne šole. 

Izrecno moram poudariti, da nikakor ni rečeno, da mora biti taka šola v 
podjetju, ampak da je to lahko sestavni del šole, ki vpisuje učence na osnovi 
osemletne šole. Gre torej le za to, da se v bodočem sistemu, in taka je tudi 
zahteva podjetij, odpre pot, ki naj omogoča vpis na tehnično šolo preko poklicne 
šole. To ni pravzaprav nič novega in so takšna že priporočila bivše Ljudske 
skupščine. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Menim, da bi lahko o tem vprašanju ob- 
širneje razpravljali, ko bo republiški sekretariat predložil gradivo o omrežju 
drugostopenjskega šolstva, pa tudi ob obravnavi zakona o financiranju šolstva 
in zakona o drugostopenjskem šolstvu oziroma zakona o gimnazijah in zakona 
o strokovnem šolstvu. 

Prosim še za odgovor na vprašanje poslanca Slavka Tihca. Odgovor bo dal 
tovariš Jože Tepina, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Jože Tepina: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da odgo- 
vorim na vprašanje poslanca Slavka Tihca, ki želi pojasnilo na naslednje 
vprašanje: 

»Ali so obdavčitve plodov umetniškega dela, posebej na likovnem pod- 
ročju, v skladu s temeljnimi načeli 45. člena ustave SFR Jugoslavije in 42. 
člena ustave SR Slovenije, ki izražajo pojmovanje, da naj bi bili plodovi 
umetniškega dela čimbolj dostopni občanom in kakšno pospeševalno funkcijo 
ima 20'% prometni 'davek na prodajo umetniških del?« 

Odgovor: Avtorji umetniških del so zavezani, da plačujejo' prispevek od 
avtorskih pravic po skupni stopnji, ki je skoraj dosledno 12,5% od avtorskega 
honorarja. To je stopnja, ki ustreza stopnji, po kateri se plača prispevek od 
osebnega dohodka zaposlenih v rednem delovnem razmerju. Tako ni osnove, 
da bi bila višina prispevka od avtorskih pravic v nasprotju s temeljnimi načeli 
tako 45. člena zvezne kot 42. člena republiške ustave. 

Prometni davek je v veliki meri fiskalni instrument brez pospeševalne 
funkcije. Za vse prodano blago v trgovini je davčni obvezanec trgovina sama. 
Ce pa se umetniška dela prodajajo preko zato kvalificiranih institucij, galerij, 
posebnih razstavnih prostorov itd., potem se od takšne prodaje ne plača pro- 
metni davek. 

Višina vseh drugih dajatev, ki jih prodajalec umetniških del mora plačati, 
pa ni odvisna od zakonskih določil ali drugih predpisov, ampak je odvisna le 
od medsebojnega dogovora vseh zainteresiranih činiteljev. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli morda kdo zastaviti ustno poslansko 
vprašanje ali želi kakšno pojasnilo? Prosim, poslanka Marija Urbančič. 

Marija Urbančič: Mislim, da je bil v septembru v Prosvetno-kul- 
turnem zboru obravnavan položaj naših osnovnih, srednjih in strokovnih šol 
ter sploh vsega šolstva po reformi. Takrat je bilo ob zaključku zasedanja rečeno, 
naj poslanci budno spremljajo položaj šolstva. 

Zanima me predvsem to, ker smo na začetku novega finančnega leta, 
ali bo zbor še v tem letu razpravljal o situaciji, v kakršni so naše šole? 

Predsednik Ivo Tavčar: V zvezi z vprašanjem moram dati pojasnilo 
sam. Smo pred tem, da sprejemamo republiški zakon o financiranju šolstva in 
čakamo le, da bo sprejet najprej v zvezni skupščini splošni zakon. Po časo- 
pisnih novicah bi že morala teči razprava v zvezni skupščini, vendar zakon 
še ni v razpravi, čeprav je menda že pripravljen za razpravo. Ce ne bo izšel 
zvezni zakon, bo treba tudi naš zakon odložiti na jesensko dobo. 

Ce pa smatrate, da bi ne mogli počakati te razprave, da bi sočasno, ko bi 
sprejeli zakon o financiranju, tudi natančneje in podrobneje pregledali, kakšen 
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je zdajšnji položaj našega šolstva, bi lahko na željo dali na dnevni red to 
vprašanje. 

Položaj šolstva je že dolgo kritičen in bi najbrž tega ne mogli dosti spre- 
meniti, dokler ne spremenimo zakonske ureditve. Zato bi bilo najbrž smotrno, 
da počakamo na to, da sočasno z razpravo o zakonu razpravljamo tudi o vseh 
tekočih vprašanjih. 

Besedo ima poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: Rad bi postavil vprašanje glede strokovnih izpitov 
pedagoških delavcev. Ali je republiški sekretariat za prosveto in kulturo že 
kaj ukrepal glede na to, da se situacija v zvezi s strokovnimi izpiti nekoliko 
spreminj a. 

Ti izpiti se opravljajo bolj ali manj formalno, medtem ko dobro vemo, 
da bi cela vrsta zavodov raje imela strokovne izpite, ki bi bili konkretneje 
vezani na delo na zavodu, kajti vse šole niso enakega tipa. Zato se pojavlja na 
terenu vprašanje, ali so taki strokovni izpiti sploh potrebni in ali ne bi ta 
sistem nekoliko spremenili? 

Prosim za odgovor, če se v zvezi s strokovnimi izpiti že pripravlja kakšna 
novost. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ali lahko predstavnik republiškega se- 
kretariata v zvezi s tem takoj odgovori? Prosim, tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Kar zadeva strokovne izpite in obvezno strokovno 
usposabljanje prosvetnih delavcev, mislim, da bi o tem lahko govorili pri 
sprejemanju zakona o šolah druge stopnje oziroma o gimnaziji in o strokovnem 
šolstvu. 

Ce sem prav razumel, ima poslanec že napisano vprašanje, tako da bo 
odgovor lahko dobil na prihodnji seji zbora. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prehajamo na 3. t o č k o dnevnega re- 
da, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o uskladitvi republiških 
'aktov o ustanovitvi znanstvenih zavodov z zakonom o znanstvenih zavodih. 

Predlog zakona je predložil Skupščini v obravnavo Izvršni svet,-ki je za 
predstavnika določil člana Izvršnega sveta tovariša Rudija Cačinoviča. Ali želi 
predstavnik Izvršnega sveta predlog še ustrezno obrazložiti? (Ne.) 

Zakonski predlog sta obravnavala naš stalni odbor in zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine in predložila poročili. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: V imenu odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov izjavljam, da se odbor s predlogi zakonodajno-pravne komisije za 
spremembo 2. in 5. člena zakonskega predloga strinja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, bi rad opozoril na trditev, ki je zapisana v poročilu zakonodajno- 
pravne komisije in v kateri je povzeta izjava predlagatelja, češ da je zamudila 
pri predložitvi zakona opravičljiva, ker je bilo treba ob pripravljanju zakon- 
skega predloga temeljito pregledati in proučiti ustrezne ustanovitvene akte ter 
dejanski status in delovno področje vseh prizadetih znanstvenih zavodov. 
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Ta trditev predlagatelja namreč ni v skladu z lastno obrazložitvijo zakona, 
kjer predlagatelj ugotavlja, da bi vse to bilo treba šele napraviti. Zato je seveda 
tudi zamuda neopravičljiva, saj opravičilo ne ustreza dejanskemu stanju. 

Sicer, če ne želi nihče razpravljati o zakonskem predlogu, ga dajem hkrati 
s spremembama, ki ju je predložila zakonodajno-pravna komisija in s katerima 
soglaša tudi naš stalni odbor, na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je zbor predloženi zakon soglasno sprejel. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga za spremembo predmetnika in učnega načrta osnovne šole. 

Predlog sprememb je v skladu z določilom 6. člena zakona o Pedagoškem 
svetu SRS predložil našemu zboru na vpogled Pedagoški svet. Ali želi pred- 
sednik Pedagoškega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) 

K predlogu je dal poročilo naš stalni odbor, Izvršni svet pa je obvestil 
zbor, da bosta pri tej točki dnevnega reda sodelovala v razpravi republiški 
sekretar Tomo Martelanc in njegov namestnik Boris Lipužič. 

Začenjam razpravo. Prva se je pismeno prijavila k razpravi poslanka 
Breda Moschl. Prosim. 

Breda Moschl: V svojem razmišljanju o popravljenem predmetniku in 
učnem načrtu nameravam izhajati iz nekaterih ugotovitev obeh sej skupine 
poslancev, ki je obravnavala predlagane spremembe. 

Predvsem se želim ustaviti ob osnovni ugotovitvi o značaju naše osnovne 
šole, ki postavlja alternativo: ali naj daje osnovna šola predvsem osnovo za 
nadaljnje šolanje, skrbi torej zlasti za tiste učence, ki se želijo šolati naprej, 
ali pa naj bo samobitna in daje zaokroženo celotno znanje ne glede na to ali 
se bo učenec šolal naprej ali ne. 

Mislim, da naše šole danes, take kot je, ne moremo uvrstiti docela niti v eno 
niti v drugo skupino. Naj navedem nekaj primerov za to trditev. 

Sole II. stopnje zopet in zopet očitajo osnovni šoli, da prihajajo otroci iz' 
8. razreda v srednjo šolo z nepopolnim znanjem, brez delovnih navad, skratka 
za šolanje na II. stopnji nepripravljeni in to zlasti v matematiki, slovenskem in 
tujem jeziku. Na drugi strani pa učenci, ki so se odločili npr. za izučitev obrti 
v poklicnih, v vajenskih šolah, pri matematiki vrnejo nazaj k ulomkom, čeprav 
so se v 8. razredu že dovolj namučili z enačbami in problemi. Ni čudno, da 
se učenec in vedno tudi učitelj osnovne šole sprašujeta, čemu vse muke in 
v mnogih primerih celo popravni izpit iz matematike, ko pa učenec potem 
znova prične sistematično obdelovati snov 6. ali celo 5. razreda. Za ene daje 
torej osnovna šola premalo, za druge pa preveč. In vendar za to ni kriva le 
osnovna šola, nista kriva le njen učni načrt in predmetnik, temveč je treba 
iskati vzroke zato tudi v neusklajenem sistemu nadaljnjega šolanja sploh. 

Trdimo, naj bi osnovna šola dajala zaokroženo osnovno znanje iz naj- 
različnejših področij, hkrati pa neprestano ugotavljamo in si očitamo, da le 
okrog 60 fl/o slovenskih otrok uspešno konča obvezno šolanje. 40'°/o Slovencev 
torej ne dobi niti osnovnega in zaokroženega znanja, niti se ne more vključiti 
v kakršnokoli obliko nadaljnjega šolanja. Vključi pa se vsaj v veliki večini 
v delovni proces, ki pa bi moral biti vedno bolj kvaliteten. Vprašujemo se, 
ali bo teh 40 *Vo Slovencev ob zares minimalnem znanju, mnogi končajo šolanje 
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v petem ali šestem razredu, lahko uspešno opravljalo svoje delovne dolžnosti, ko 
pa hkrati vse analize ugotavljajo in dokazujejo, kako se skladno z večanjem 
izobrazbene ravni veča tudi produktivnost dela. 

Na drugi strani pa velika večina otrok, mislim, da okrog 90 "/o, ki osnovno 
šolanje uspešno konča, nadaljuje šolanje na šolah druge stopnje. Tem bi osnovna 
šola morala dati zares solidno osnovo za nadaljnje šolanje. 

Nasprotja so torej očitna. Mnogi laično mislijo, da bosta nov predmetnik 
in nov učni načrt zdaj končno razrešila ta naš šolski gordijski vozel, ali pa vsaj 
prispevala dobršen del k njegovi razrešitvi. Zanimanje javnosti za izboljšanje 
stanja šolstva je razumljivo. Novinarji tehtajo torbice šolskih otrok z vsem 
potrebnim in nepotrebnim inventarjem, v pismih bralcev se krešejo mnenja 
o preobremenjenosti otrok, starši se pritožujejo nad tem in onim. 

Toda predmetnik in učni načrt sta le člen v verigi faktorjev, ki pogojujejo 
uspešnost naše šole. Taka kot sta nam sedaj predložena, bosta na izboljšanje 
le malo vplivala, če se ne bodo spremenili in uredili tudi drugi faktorji, ki 
jih vsi dobro poznamo in jih ni potrebno menda znova omenjati. Vendar bi se 
le rada ustavila ob enem izmed njih, in sicer ob strokovnem, bodisi predmetnem 
ali pedagoškem izpopolnjevanju prosvetnih delavcev. 

O tem govori tudi zakon o osnovni šoli v 63. členu, ko navaja obvezno 
občasno izpopolnjevanje učiteljev v skladu s posebnimi predpisi. Sedaj nimamo 
še posebnih predpisov, niti obveznega občasnega izpopolnjevanja, potrebe pa 
so več kot očitne. Pedagoška znanost nenehno napreduje, naši učitelji pa ne- 
malokrat poučujejo tako, kot so jih pred tolikimi in tolikimi leti naučili na 
učiteljišču ali višji pedagoški šoli. Izpopolnjevanje poteka sicer bolj ali manj 
organizirano pr^ko zavodov za prosvetno-pedagoško službo, predvsem so to 
seminarji ali predavanja na strokovnih aktivih, toda zdi se mi, da je tega 
premalo, da ni dovolj načrtno in predvsem, da ne zajema vseh učiteljev. Go- 
voriti o samoizobraževanju pa se mi zdi bolj podobno zastavljanju pobožnih 
želja kot ugotavljanju kakih oprijemljivih dejstev ali celo rezultatov, saj 
prinaša feminizacija našega poklica s seboj obilico problemov in težav, pred- 
vsem pa čezmerno obremenitev prosvetne delavke, žene in matere, ki ji ra- 
zumljivo, za lastno izobraževanje, za odkrivanje novega znanja iz obstoječe 
literature, ostane zelo, zelo malo časa. 

Organizirano, predvsem pa obvezno občasno izpopolnjevanje pa bi zamašilo 
marsikatero vrzel in prineslo svežine in novih pobud v naše šole, kajti kri- 
vično bi bilo trditi, da naši prosvetni delavci niso dovzetni za smelejša in 
novejša pota, le, da jim marsikdaj moramo pokazati, če jih sami ne iščejo. Pri 
tem naj bi tudi naše najvišje republiške znanstvene institucije s pedagoško- 
psihološkega področja prispevale znaten delež in naj bi njihova dognanja prišla 
v večji meri do potrošnikov, da jih tako imenujem, to je, do pedagogov na naših 
šolah. 

Menim tudi, da bi morali resneje razmišljati o pedagoški usposobi j enoti 
vsaj tistih strokovnjakov, ki redno poučujejo na strokovnih in poklicnih šolah, 
če že drugih ne. 

In slednjič, ne vem kakšna je sedanja pedagoška priprava študentov fi- 
lozofske fakultete, bodočih profesorjev na naših šolah II. stopnje, pa tudi na 
osnovnih šolah, toda pred leti je bila pedagoško-metodična izobrazba, vsaj v 
nekaterih skupinah, zelo pomanjkljiva in ni čudno, če so se tudi zaradi tega 
osnovne šole, aH bolje rečeno, učitelji na osnovnih šolah branili kvalitetno izo- 
braževalnih predavateljev, češ da je njihova pedagoška izobrazba slaba. 
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Če hočemo torej naš učni načrt uspešno izvajati, potem je nujno potrebno, 
da so njegovi izvajalci za to delo tudi kar najbolje usposobljeni. Pri tem pa naj 
ne obvelja misel, da smo si enkrat za vselej z veliko žlico prisvojili vse peda- 
goško znanje, temveč si ga osvajamo tudi naprej, vztrajno in načrtno! 

Še nekaj besed o gospodinjstvu. Zdi se mi, da ta predmet le ni zaslužil 
tolikšne obravnave, toliko razpravljanja in toliko besed za in proti, kolikor 
smo jih slišali in brali o njem. Mislim, da je povsem umestna naslednja ugo- 
tovitev: tam, kjer je ta predmet poučevala oseba, ki ga je z zadostnim stro- 
kovnim znanjem in predvsem z osebno zavzetostjo znala približati učencem, 
tam je predmet izpolnil pričakovanja, ki smo jih zastavljali takrat, ko smo ga 
uvedli v osnovno šolo. Kajti brez dvoma so bile njegove naloge, ki jih je za 
gospodinjski pouk postavljal učni načrt, zelo življenjske. Naj omenim samo 
osvajanje delovnih navad, pravično delitev dela v družini, smotrno gospodar- 
jenje, potrebe sodobnega načina življenja, ekonomiko časa, osnove sodobne 
prehrane itd. Zlasti v socialno in ekonomsko zaostalih in zanemarjenih predelih 
je pouk gospodinjstva imel zelo velik pomen, ne le za učenca, ampak marsi- 
kdaj tudi za njegovo družino, saj je preko otroka družina spoznala to ali ono 
koristno in potrebno življenjsko stvar. 

Vključevanje elementov gospodinjstva v druge predmete najbrž ne bi bilo 
posebno uspešno in bi bil predmet vsekakor še bolj potisnjen v ozadje. Tudi 
namera, naj bi se snov predelovala v okviru prostovoljne dejavnosti, torej v 
krožkih, prinaša s seboj marsikaj negativnega. Na ta način bi zajeli le del 
otrok, tistih najpotrebnejših pa verjetno ne. Predvsem pa je tak način otežko- 
čen tam, kjer stanujejo otroci daleč od doma, bodisi da so vozači ali pa, da 
pešačijo do šole po eno uro ali dve. 

Z enakim pogumom, kot skušamo zdaj odpraviti gospodinjstvo, da bi re- 
ševali število ur za druge predmete, bi se lahko lotili tudi tehničnega pouka, 
ki mu je odmerjeno skupaj 8 ur. Tudi tu pouk ni vedno kvaliteten. Marsikje 
ni delavnic, namesto otrok izdelujejo izdelke starši, izdelki, ki jih šola zahteva, 
so komplicirani in vprašanje je, koliko so marsikdaj smotrni. Tudi tu se snov 
včasih duplira, npr. mikroskop, projektor, daljnogled in fotografski aparat se 
obravnavajo pri fiziki in tehničnem pouku, le da enkrat teoretično, drugič pa 
praktično. 

Starši se mnogokrat sprašujejo o smotrnosti takega tehničnega pouka. Citi- 
ram pismo bralca, objavljeno v »Večeru« 9. aprila: 

»Zanima me, kako dolgo bodo po naših osemletkah še tako poučevali 
tehnični poUk. Nimam nič proti temu predmetu, saj je prav, da je v učnem 
programu, toda njegova sedanja vsebina ne koristi niti petim odstotkom učen- 
cev. Zakaj se ne bi pri tehničnem pouku učili otroci pletenja, kvačkanja, šiva- 
nja in podobnega. To bi moral znati vsak človek, ker v vsakodnevnem življenju 
to potrebuje, ne glede na spol. Danes izdelujejo po osemletkah razne predmete, 
ki nikomur ne koristijo, npr. lesene škatle iz vezanih plošč, kjer morajo samo 
za to izrezovanje imeti otroci celo kolekcijo orodja. Marsikateri tega orodja 
ne more kupiti, zato ne more predmeta tako izdelati in dobi tudi temu primerno 
slabo oceno, ki mu kvari spričevalo.« 

Na podeželju si starši želijo več praktičnega dela s področja kmetijstva, 
npr. cepljenje sadnega drevja. Predloženi učni načrt pa izključuje iz programa 
celo poglavje o vrtu. 

Skratka, zahtev zunaj šole je mnogo in najbrž ne bi bilo slabo, glasneje 
prisluhniti sicer laičnim, a dobronamernim pripombam. Vsekakor podpiram 
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stališče našega odbora, da je treba takoj pričeti z. znanstvenim proučevanjem 
večjih sprememb, ki so potrebne na področju vzgojno-izobraževalnega dela. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka Truda Zoher-Durjava. 

Truda Zoher-Durjava: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Želim prispevati nekaj misli k revidiranemu predmetniku, ki ga je 
predložil Pedagoški svet, izdelal pa Zavod SRS za šolstvo, ker menim, da je 
vredno o tem razpravljati, preden bo dokončno sprejet. 

Nimam namena predmetnika obravnavati celovito: izvzela bom samo do- 
ločeno problematiko, in sicer: gospodinjstvo, moralno vzgojo in matematiko. 

Začenjam s predmetom »gospodinjstvo« oziroma »gospodarna potrošnja«, 
kot naj bi se predmet imenoval v 8. razredu osnovne šole. Želijo predlagatelji 
tega predloga ovreči veščinski značaj tega predmeta in namesto tega razviti 
vedo o racionalni potrošnji? Mislim, da taka namera daleč prekoračuje dimen- 
zije sprejemanja osnovnošolskih otrok. 

V predlogu je omenjeno, da je dosedanji učni načrt obsegaj pet področij: 
obleka in obutev, stanovanje, prehrana, ekonomika in vrt. Redigirani učni 
načrt pa naj bi obsegal tri področja: obleka in obutev, stanovanje in oprema 
ter prehrana. Tudi v taki osnovi sem proti predmetniku gospodinjstva v osnovni 
šoli. 

Svoje stališče utemeljujem z naslednjim: kako se bo naš človek oblačil, 
obuval in kako bo opremljal svoje stanovanje, diktira že sam razvoj naše pre- 
delovalne industrije, založenost našega domačega tržišča in osebni okus. Pre- 
pustimo določeno vzgojno nalogo tudi naši trgovini, saj njena naloga ni le v tem, 
da izvršuje golo posredovanje med proizvodnjo in potrošnjo, ampak naj na- 
šega potrošnika tudi vzgaja, ga priučuje in ga uvaja k uporabi novih sodobnih 
vrst blaga. Menim, da je naša trgovina sposobna opraviti to vzgojno nalogo. 

Kar zadeva vprašanja sodobne prehrane, bi omenila naslednje: strinjam 
se, da je za jugoslovanske razmere še vedno značilna relativno nizka potrošnja 
določenih proizvodov prehrane, zlasti beljakovin živalskega izvora in vitaminov, 
ki danes sodijo v nujen obseg sodobne prehrane. Po podatkih FAO se računa, 
da je potrošnja beljakovin za prehrano prebivalstva v naši državi okoli 50 °/o 
pod potrebami, čeprav je kalorična vrednost količine hrane,, ki jo Jugoslovan 
potroši, na zadovoljivi ravni: dnevno 3000 kalorij, kar zadovoljuje normalni 
fiziološki potrebi človekovega organizma. 

Taka bilanca prehrane za Jugoslovana je posledica tega, da so kalorije 
proizvodov živalskega izvora dražje od kalorij rastlinskega izvora in da je po- 
večanje deleža proizvodnje sodobne zdrave prehrane v strukturi prehrambene 
potrošnje prvenstveno pogojeno s povečanjem domače kmetijske proizvodnje, 
z večjim uvozom tovrstnih izdelkov in s povečanjem osebnih dohodkov do take 
višine, da bodo dopuščali kvalitetno strukturo prehrambene potrošnje. In če- 
tudi bi danes imeli vse pogoje, da se sodobno prehranjujemo, sem mnenja, 
da je sistematično pridobivanje znanja sodobne prehrane v obliki redno orga- 
niziranega pouka v osnovnih šolah odveč. Zadošča, da mladega človeka o tej 
problematiki poučimo v okviru svobodnih dejavnosti na šoli, v okviru mladin- 
skih ur in podobno. Zato je pametneje, če te ure, ki smo jih v 7. in 8. razredu 
namenili za gospodinjstvo, rajši primaknemo matematiki ali katerikoli drugi 
eksaktni vedi ali športu, torej takim uram, kjer gre za resnično duševno in 
telesno rast mladega človeka. 
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Nadalje postavljam vprašanje predmeta »temelji socialistične morale«. To 
vprašanje je postavljeno tudi v poročilu stalnega odbora, in sicer, v tem 
smislu, ali sploh lahko socialistično moralo obravnavamo kot posebni predmet 
v osnovni šoli? Tudi jaz se vprašujem, kaj želijo doseči predlagatelji s tem 
predmetom? Ali želijo imeti moralni katekizem, zbirko moralnih norm, ali 
želijo teoretizirati o morali? Ne eno, ne drugoi ni sprejemljivo. Moralno vzgojo, 
predvsem pa moralno vzgojo v osnovni šoli, je treba izvajati zelo kon- 
kretno. Vsak učitelj mora biti hkrati tudi vzgojitelj, kar pomeni, da mora znati 
ob konkretni izobrazbeni tvarini izločiti moralno vzgojni moment. Samo tako, 
ob konkretni tvarini predmetov, grajena vzgoja bo bolj dojemljiva in pedago- 
ško učinkovita. Časovno in predmetno ločena moralna vzgoja pa je za učenca 
po mojem mnenju dikcija brez pomena.in predstave. 

Predlog, ki je pred nami, ne prinaša bistvenih sprememb v matematiki. 
Sprašujem se, zakaj v tem predmetu ni bistvenih sprememb? Menim, da bi bile 
nujne, kajti vse dosedanje analize učnih uspehov kažejo na slabe uspehe v ma- 
tematiki. Razlogov za to je prav gotovo več, morebiti je le eden med njimi 
tudi premajhno število ur. Kdor misli, da je matematika danes samo trening 
za logično mišljenje in predmet, ki dominira in je praktično uporabljen le 
v tehničnih vedah, je v krepki zmoti in ne dojema potreb današnjega, še manj 
pa bodočega razvoja družbe. Brez obvladanja matematike si danes ne moremo 
več zamisliti eksaktne analize nobenega pojava, kot metoda raziskovanja, tudi 
aplikativnih analiz, pa je že nepogrešljiva tudi na obširnem področju družbenih 
dejavnosti in ne samo v tehniki. 

Vprašam se torej, ali naj osnovna šola še naprej dobavlja šolam druge 
stopnje učence s tako slabim temeljnim znanjem matematike in jih s tem ovira 
pri izvajanju programa, ki je glede na potrebe po mojem mnenju že tako ali 
tako preskromen? Mislim, da ne in se zato odločno zavzemam za to, da ima 
v predmetniku osnovnih šol kakor v šolah druge stopnje matematika pomemb- 
nejše mesto. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Boris Lipužič, namestnik 
republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ob obravnavi predloga 
revidiranega predmetnika in učnega načrta za osnovno šolo se v zadnjem času 
vedno bolj pogosto zastavlja tudi vprašanje ustreznosti vzgojno-izobraževalnega 
programa reformirane osnovne šole in njenih rezultatov. To vprašanje želim 
obravnavati ne le zato, ker je o tem vedno več različnih mnenj, marveč tudi 
zato, ker je ustreznost vzgojno izobraževalnega programa v neposredni zvezi 
z racionalizacijo izobraževalnega dela v osnovni šoli. 

Predlog Pedagoškega sveta ima vsekakor namen, da v okviru sedanjih 
možnosti ter strokovnih ugotovitev na podlagi večletnega sistematičnega sprem- 
ljanja in proučevanja odpravi nekatere očitne pomanjkljivosti in napake do- 
sedanjega predmetnika in učnega načrta. Ob tem pa se zavedamo, da je to le 
skromna, prehodna rešitev, ki je možna v dani situaciji ter se z njo trajno 
ne moremo zadovoljiti. Zato bo bržkone slej ko prej potrebno sprejeti dolgo- 
ročnejšo zahtevnejšo nalogo in temeljito znova proučiti današnje in prihodnje 
naloge osnovne šole v vzgojno izobraževalnem sistemu. 

V današnji dinamični dobi se mora šolstvo nenehno razvijati. To bo ne- 
dvomno terjalo izpopolnitev pred leti zastavljene koncepcije. Na podlagi peda- 
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goških znanstvenih raziskav bo treba verjetno korigirati tudi nekatera strokovna 
stališča glede funkcije in vloge obvezne splošne izobraževalne šole, če bodo take 
odločitve narekovala naša družbeno-politična izhodišča glede nadaljnjega razvoja 
osnovne šole. Za sedaj pa se vsiljuje več dilem, ki se nujno pojavljajo v naših 
razmišljanjih o nalogah in rezultatih današnje osnovne šole. 

Pri ugotavljanju vzrokov za dosežene rezultate ter določene neuspehe v 
osnovnem šolstvu najpogosteje zvračamo krivdo predvsem na neustrezno ma- 
terialno finančno stanje ter na občutno pomanjkanje pedagoško ustreznih 
učiteljev. Deloma za tako stanje krivimo tudi neracionalen predmetnik in 
učni načrt, ki mu očitamo zlasti prenatrpanost in preveliko zahtevnost. Če 
pustimo oba prva vzroka trenutno ob strani, ker smo o njiju že dovolj razprav- 
ljali in ugotavljali vzroke za to, potem si pobliže oglejmo še tretji vzrok. 

Današnja osnovna šola je po svojem programu kompromis med nekdanjo 
osnovno šolo z nižjo gimnazijo in družbenimi zahtevami po sodobni enotni 
splošno izobraževalni šoli za vso mladino. V osemletno obvezno šolstvo smo 
vključili učni program nekdanje nižje gimnazije, ki je bila nekoč kot sestavni 
del osemletne gimnazije selektivna šola, seveda ne le po nagnjenjih in sposob- 
nostih, pač pa zlasti po socialnem in premoženjskem vidiku. Ta šola je bila 
razmeroma zahtevna in če smo hoteli zagotoviti kontinuiteto vzgojno-izobraže- 
valnega procesa, smo nenadoma pred vse osnovne šole, za vso generacijo, tako 
rekoč čez noč postavili neupravičene zahteve, ki jim šole, zlasti na podeželju, 
kjer ni bilo prej nižjih gimnazij, niso bile kos. Tako se deklarirano načelo o 
izenačevanju osnovnega šolanja v mestih in na vasi po večini ni moglo v praksi 
uresničiti, ker hkrati z izvajanjem šolske reforme nismo začeli pospešeno 
zagotavljati tudi adekvatnih materialnih in kadrovskih pogojev za delo, saj 
smo šele pred nekaj leti začeli z intenzivnejšo izgradnjo šolskega prostora, 
sistem vzgoje učiteljev za osnovne šole pa smo prav tako poenotili in zvišali 
zahtevnost s pedagoško akademijo šele pred dvema letoma. 

S tem seveda ne mislim reči, da v letu 1958 ne bi smeli začeti s postopno 
reformo osnovne šole in da bi morali čakati nanjo vse dotlej, dokler ne bi 
ustvarili ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev. Reforma osnovnih šol 
je bila tako zahtevna in kompleksna naloga, stanje pred njo pa je bilo v tolikš- 
nem nasprotju z našo družbeno politično ureditvijo, da smo bili dolžni pričeti 
z reformo že pred osmimi leti. 

Tudi v drugih državah, kjer so tako rekoč v permanentnem reformnem pro- 
cesu vzgojno izobraževalnih sistemov, se odločajo za radikalne rešitve, katerih 
uresničitev predvidevajo v daljšem obdobju. Mislim da tudi pri nas ni opravič- 
ljiva pretirana neučakanost in nestrpnost, ker se pozitivni oziroma negativni 
rezultati ne pokažejo takoj, marveč je ustreznost in smotrnost določene šolske 
reformne koncepcije mogoče dovolj objektivno ovrednotiti šele v daljšem ob- 
dobju. Zato se zavzemam za večjo zmernost pri presoji doseženih rezultatov 
reformirane osnovne šole, pri čemer moramo upoštevati vse vzroke in dejav- 
nike, ki pogojujejo današnje stanje v osnovnem šolstvu. 

Če je torej morala reformirana osnovna šola prevzeti tako zahtevno nalogo, 
da slej ko prej zagotovi bolj ali manj enoten vzgojno-izobraževalni minimum 
vsem učencem kot startno osnovo za nadaljnje poklicno izobraževanje, je ob 
možnostih, ki jih je imela osnovna šola za uresničenje te naloge, moralo priti 
do konflikta med družbenimi zahtevami in pričakovanji na eni strani ter med 
dejansko osnovnošolsko prakso in njenimi rezultati na drugi strani. 
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Glede na dognanja in prizadevanja v obveznem osnovnem šolstvu drugod 
po svetu pa se nujno postavlja vprašanje, ali lahko kljub optimalnim material- 
nim in kadrovskim pogojem za delo osnovnih šol, ki se jim skušamo približati, 
dosežemo v bližnji ali daljni perspektivi, da večina učencev osnovnih šol v osmih 
letih uspešno konča osnovno šolo? AH ni vzrok za določen zastoj v normalnem 
napredovanju povprečnih učencev tudi v neustrezni strukturi in vsebini osnov- 
nošolskega učnega programa, pri čemer mislim na predmetnik in učni načrt 
hkrati? Ob tem se zastavlja vprašanje, ah sta predmetnik in učni načrt dovolj 
racionalno koncipirana glede na temeljne naloge osnovne šole, in ali nismo 
dali prevelike koncesije ekstenzivnemu širjenju nekaterih predmetnih področij 
v škodo ključnih predmetov? Ali resnično zagotavlja tako zasnovan učni pro- 
gram posredovanje poglavitnih spoznanj o naravi in družbi? Ali posredovana 
snov v večini predmetov, ki se po sistematiki in podrobnosti obravnavanja učne 
snovi skoraj ne razlikujejo od predmetov v šolah druge stopnje, to je v nasled- 
njem ciklu, ne poraja opravičenih očitkov o preobsežnosti in preveliki podrob- 
nosti, pretiranem obremenjevanju spomina, pozitivizmu, enciklopedičnosti in 
historicizmu, kar bržkone ne prispeva k ustreznejšemu razvoju učenčevega 
mišljenja, k trajni osvojitvi nujno potrebnega znanja, k ustrezni delovni tehniki? 
Ali lahko rečemo, da kljub zahtevnosti in obsežnosti učnega programa daje 
osnovna šola dovolj življenjsko uporabnega znanja, ki bi bilo zadostna osnova 
za nadaljnje izobraževanje na drugi stopnji oziroma za vključitev na delovnem 
mestu ožjih profilov v gospodarstvu in drugih družbenih dejavnostih? 

Prepogosto žal ugotavljamo, da takih ciljev, ki smo jih deklarirali, ne dose- 
gamo v zadovoljivi meri. Zato želim postaviti odkrito vprašanje, ali lahko brez 
predsodkov, ki jim botruje tradicija, proučimo možnosti za racionalnejši vzgojno 
izobraževalni program osnovne šole in intenzivnejši učni proces, ki bo tudi 
dovolj elastičen in dojemljiv za trajno aktualiziranje učne snovi z najnovejšimi 
znanstvenimi dogajanji, ki ne bo bolehal na kopičenju učne snovi in histori- 
cizmu ter bo zadovoljiva osnova za nadaljnje izobraževanje. 

Ob vsem tem se moram vprašati, ali res mora osnovna šola posredovati 
tako rekoč vsa spoznanja, ko imamo danes v okolju, v katerem ta šola deluje, 
vedno več drugih vplivnih vzgojnih in izobraževalnih faktorjev, kot so televi- 
zija, radio, film, tisk in popotovanja, česar vsega včasih ni bilo? Vsega osnovna 
šola sama v moderni dobi ne more več dati. Ali mora danes osnovna šola zares 
dati celovito in vsestransko izobrazbo, ko večina absolventov osmega razreda 
osnovne šole nadaljuje šolanje na drugi stopnji, kjer se v novem ciklu znova 
pojavljajo določeni isti predmeti, ne le v gimnazijah, temveč tudi v strokovnih 
šolah? Del nalog pa bo morala predvidoma na tem področju prevzeti tudi pred- 
šolska vzgoja. 

Če bi imeli nekoliko skromnejše ambicije in zahteve do današnje osnovne 
šole, pri katerih pa bi bih bolj dosledni, bi bržkone lahko tudi v sedanjih po- 
gojih dosegli nekoliko več. Če bomo kritično brez predsodkov premotrih tudi 
ta vprašanja, bomo lahko, upoštevajoč komparativne analize o nalogah in re- 
zultatih osnovnega šolstva v drugih državah verjetno prišli do določenih ustrez- 
nejših rešitev. 

Naj znova poudarim, da razrešitev tega problema ni zgolj v boljših materi- 
alnih pogojih in bolje strokovno usposobljenem učitelju, temveč tudi v učnem 
programu, učnih obhkah in metodah, smiselni in ustrezni odbiri učne snovi, 
v posredovanju bistvenih spoznanj, v razvijanju mišljenja in sposobnosti mla- 
dega človeka za lastno individualno izobraževanje. Tako bomo lahko najbrž 
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hitreje realizirali reformno načelo, naj bo učenec subjekt v vzgojno-izobraževal- 
nem procesu, ki bo imel aktiven in konstruktiven odnos do življenja in dela 
v šoli. 

Pomanjkljivo in premalo poglobljeno programiranje in često tudi slaba 
organizacija vzgojno-izobraževalnega dela pogojuje ekstenzivnost pouka na na- 
ših šolah. Značilnosti takega ekstenzivnega pouka so zlasti: slaba izkoriščenost 
učnega časa zaradi površne učne priprave, nepotrebno ponavljanje učne snovi 
zaradi slabih vertikalnih in horizontalnih korelacij učne snovi, majhna učinko- 
vitost učnih ur zaradi premajhne aktivnosti učencev, ki je posledica neustreznih 
učnih metod, slabi rezultati vzgojno-izobraževalnega dela zaradi neustrezne me- 
todologije ponavljanja, utrjevanja in preverjanja znanja in še drugi razlogi. 
Z racionalizacijo vzgojno-izobraževalnega dela smo se pri nas šele začeli ukvar- 
jati, vendar pa bi bil naš pouk veliko racionalnejši, če bi upoštevali zahteve, 
ki jih postavlja didaktika. 

Tako pojmovana racionalizacija in intenzifikacija vzgojnoizobraževalnega 
procesi pa hkrati nalaga osnovni šoli, naj slej ko prej prevzame tudi osnovno 
skrb in odgovornost za izobrazbo ter za učni uspeh učencev, ker bomo le tako 
odpravili diskriminacijo nad učenci tistih staršev, ki ne zmorejo nuditi svojim 
otrokom dodatne pomoči. To skrb bo morala prevzeti osnovna šola. Uresničiti 
pa jo bo mogoče postopoma z uvajanjem celodnevnega delovnega programa v 
osnovnih šolah. Tako koncipirana osnovna šola je nujen cilj v moderni družbi. V 
taki šoli seveda varstvo učencev ne more biti neka posebna kategorija dejavnosti 
šole, nekakšna dodatna ali razširjena naloga, marveč izraz sodobno organizirane 
osnovne šole, kakršno terja družbenoekonomski razvoj. Takšni osnovni šoli 
bo mogoče uresničevati racionalnejši vzgojno-izobraževalni program in inten- 
zivnejši vzgojno-izobraževalni'proces, kar moramo s prehodnimi oblikami, kot 
so dodatni pouk in varstvo v popoldanskem času, v okviru možnosti že sedaj 
postopoma uveljavljati. Pri tem je nujna ustvarjalna pobuda tudi naših stro- 
kovnih služb, zlasti prosvetno-pedagoške službe, ki naj bolj kot doslej hudi 
strokovno pomoč pri uresničevanju nalog pri otroškem varstvu. 

Ob vsem tem bo potrebno^ temeljito proučiti tudi kriterije za vrednotenje zna- 
nja in napredka učencev ter zagotoviti, kaj naj obsega nujni minimum izbrazbe, ki 
jo mora učenec dobiti, če želi nadaljevati šolanje na tej ali oni vrsti šole druge 
stopnje. Dosedanji vzgojno-izobraževalni rezultati v osnovni šoli v Sloveniji, 
izraženi v številkah, nam povedo, da je v preteklem šolskem letu končalo osmi 
razred osnovne šole v osmih letih 64'% učencev iste generacije. Pred osmimi 
leti je bil ta odstotek 37 "Vt». Ta podatek je seveda republiško povprečje, ki ne 
pove, da v nekaterih razvitejših občinah dosegajo že 80 lo/o, medtem ko v drugih 
občinah uspešno konča osnovno šolo v normalnem času le 40 do 50 '%> učencev. 

Razen ustreznejših materialnih in kadrovskih pogojev ter smotrnejšega 
vzgojno-izobraževalnega programa osnovnih šol je treba med pogoji za hi- 
trejše izboljšanje učnega uspeha opozoriti tudi na nadaljnje izpopolnjevanje 
mreže normalno razvitih osnovnih šol, na prevoz učencev v šole, na več kot 
50 lo/o duševno in telesno prizadetih otrok, ki so že kategorizirani in zanje še 
ni organizirano posebno šolanje, na nerazvito varstvo učencev, katerih oba 
starša sta zaposlena, na prešibko dodatno pomoč učencev, ki napredujejo 
z negativno oceno, na premalo učinkovite oblike in metode, na nezadostno 
strokovno izpopolnjevanje učiteljev in na nekatere učbenike, ki niso prilagojeni 
razvojni stopnji učencev in številu razpoložljivih učnih ur, na pomanjkanje 
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priročnikov za učitelje in raznih učnih pripomočkov za učence. Razen tega pa 
je treba opozoriti še na posebno zanemarjeno predšolsko vzgojo mladine nepo- 
sredno pred vstopom v šolo. 

Ne nazadnje je treba ob tej priliki spregovoriti tudi o nalogah prosvetno- 
pedagoške službe, ki bo morala še bolj usmerjati svoje delo v izboljšanje pouka. 
V zvezi s tem se zastavljajo zlasti tale vprašanja: ali ta služba spremlja v za- 
dostni meri vzgojno-izobraževalno delo po enotnih vidikih; kako in v kolikšni 
meri pomaga učiteljem pri interpretaciji učnih načrtov; kaj stori za izboljšanje 
programiranja in racionalizacije pouka, koliko prispeva k usklajevanju učbe- 
nikov s potrebami vzgojno-izobraževalne prakse, ki jo spremlja, in ali posplo- 
šuje njene izkušnje ter kakšna gradiva na temelju proučevanja prakse priprav- 
lja za sestavo priročnikov za učitelje. 

Pridružujem se mnenju odbora Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov, da je dovolj razlogov, da vključimo v delovni 
program naših pedagoških raziskovalnih in proučevalnih ustanov smotrno za- 
črtane raziskave o strukturi in vsebini vzgojno-Aobraževalnega programa 
osnovne šole, o njegovi racionalizaciji in intenzifikaciji, ker je to eden izmed 
bistvenih pogojev za to, da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Ciril Jelovšek. 

Ciril Jelovšek: Tovariši poslanci! Razpravljal bi rad o opravljanju 
predpisanega števila ur, matematiki in o drugih stvareh. 

Predmetnik vsekakor po posameznih predmetih dovolj jasno predpisuje 
obveznost, ki jo mora opraviti vsak učitelj v razredu med letom, glede pred- 
pisanega števila učnih ur. Smatram, da so tisti, ki so predmetnik izdelovali, 
vsekakor izhajali iz kritičnih umskih in ostalih zmogljivosti učencev in da so 
tudi na osnovi tega razdelili celotni fond ur na posamezne predmete, glede na 
težo posameznih predmetov. Iz prakse in kolikor sem imel v tem času priložnost 
razgovarjati se s prosvetnimi delavci, je znano, da je iz različnih vzrokov otež- 
kočeno opraviti predpisano število ur za posamezni predmet. Sola, oziroma vsak 
predmetni ali razredni učitelj se trudita, da opravita število ur, kot je predpisano 
za posamezni predmet, vendar nam praksa v zadnjem času kaže, da opravljanje 
števila učnih ur po posameznih predmetih ni odvisno samo od jx>samezne šole, 
ampak še od neštetih zunanjih činiteljev, ki vplivajo, da se fond ur za posa- 
mezni predmet skoraj v vseh šolah med letom zmanjša. Tako se med šolskim 
letom prirejajo v šolskem času razni seminarji, simpoziji, posveti, kar vse 
vpliva, da ure posameznih predmetov odpadejo. To prihaja do izraza zlasti 
v višjih razredih, kjer je predmetni pouk. Te ure se delno nadomeščajo, vendar 
pa vemo, da nadomeščanje nikdar nima potrebne kvalitete in če poleg tega 
še upoštevamo, da pride spomladi še do raznih bolezni in da učitelji izostajajo 
od šolskega dela, se ta fond ur še bistveno zmanjša. 

Smatram, da bi bilo treba tudi to vprašanje s spremembo predmetnika bolj 
zaostriti in da se ure, ki so predpisane za posamezni predmet, tudi v resnici 
opravijo. To naj ne bo odvisno samo od šole, ampak tudi od Zavoda za šolstvo 
SR Slovenije, od Pedagoškega sveta in od zavodov za prosvetno pedagoško 
službo ter tudi od posameznih aktivov. Mislim, da bi bilo treba v bodoče stre- 
meti za tem, da se seminarji prirejajo v času, ko ni obveznega pouka ali pa 
v popoldanskem času, lahko pa tudi v polletnih počitnicah ali v času 1. maja 
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ko so prosti dnevi 27., 28. in 29. april. Vsekakor naj bi seminarji, ki so potrebni 
in koristni za strokovno izpopolnjevanje naših prosvetnih delavcev, ne bili 
v škodo naših učencev, s tem, da bi jim manjšali število ur. 

Vprašanje pouka matematike, o čemer je razpravljal tudi odbor za prou- 
čevanje zakonskih in drugih predlogov, je dejansko zelo aktualno. Kjerkoli teče 
o tem beseda, najsi s predmetnimi učitelji ali učitelji razrednega pouka v 5. raz- 
redu, se ugotavlja, da je fond števila učnih ur za matematiko premajhen. To so 
ugotavljali tudi na seminarju v Kranju, ko so se sestali vsi učitelji 5. razreda; 
zato bi. bilo nujno, glede na težo in pomembnost matematike v današnjem času, 
fond učnih ur za matematiko v 5. razredu in ostalih višjih razredih povečati. 
Prosvetni delavci ugotavljajo, da zato iščejo dopolnilne ure na račun drugih 
predmetov, ne glede na to, da so vsi predmeti enakovredni. V glavnem gre to 
na račun telesne vzgoje, zlasti še zato, ker ni dovolj telovadnic, tehničnega in 
likovnega pouka itd. 

To bi bilo rhorda nekoliko laže, če ne bi imeli pouka v izmenah. Vemo pa, 
da ima skoraj sleherna šola pouk v dveh izmenah, tako da dodatnih ur ni mo- 
goče dobiti. Vemo, da je pouk v 5. razredu in v ostalih višjih razredih glede 
matematike dokaj zahteven; zato vedno zmanjka ur pri utrjevanju in obvlado- 
vanju celotne snovi. 

Nekoliko lažje je to vprašanje za 5. razrede, kjer so razredni učitelji, težje 
pa za ostale razrede, kjer je predmetni pouk in kjer predmetni učitelj ne more 
na račun drugih predmetov povečati ur v korist matematike. Zato sem prepričan, 
če bo ostalo pri starem, da bodo jemali ure za matematiko. 

Še vprašanje srbohrvaščine. Meni se zdi, da je utemeljitev, ki je navedena 
glede srbohrvaščine v gradivu, nesigurna in pomanjkljiva. Nobene koristi ne 
bomo imeli od prestavljanja matematike in srbohrvaščine iz razreda v razred, 
ker smatram, da je to formalna rešitev. Dejanske rešitve tu ni, zlasti če ugo- 
tavljamo še to, da imajo učenci, ki gredo pozneje v srednje šole in nato še na 
univerzo, zlasti v začetku težave s srbohrvatsko literaturo, ki pa jo morajo 
uporabljati, ker slovenske literature za posamezne fakultete ni dovolj na raz- 
polago. 

Se vprašanje glede samega učnega načrta. Če bo sprejet predmetnik, ki je 
pred nami in če ne ibo prišlo do določenih sprememb, je potrebno, da bodo učni 
načrti v zvezi z revidiranimi predmetnikom izdelani pravočasno in tudi pravo- 
časno dotiskani, če hočemo, da bodo prosvetni delavci, ki poučujejo v osnovni 
šoli, lahko vse potrebno pripravili do novega šolskega leta. Najkrajši rok, da 
šole dobijo nov učni načrt, je vsaj do začetku junija. Do konca šolskega leta 
se bodo lahko o predmetniku temeljito porazgovorili, pripravili in med letnimi 
počitnicami že tudi izdelali podrobne učne načrte za svoje bodoče delo v na- 
slednjem šolskem letu. 

Predsednik Ivo Tavčar: Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.15.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo razpravo o predlogu za spre- 
membo predmetnika in učnega načrta osnovne šole. Besedo ima poslanka Da- 
rinka Šušteršič. 
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Darinka Sušteršič: Ker so govorniki pred menoj že dali pripombe 
glede drugih predmetov in je zadnji, ki je govoril, povedal nekaj o srbohrva- 
škem jeziku, bi rada še jaz povedala nekaj s tem v zvezi. 

V učiteljskem krogu, kjer smo obravnavali novi predmetnik in spremembe 
v učnem načrtu, je bilo največ pripomb glede tega predmeta. V predlogu, ki 
smo ga dobili, je rečeno takole: »Smoter pouka pa ni le opismenitev v cirilici, 
marveč predvsem navajanje "učencev na razumevanje jezika, na bogatenje bese- 
dišča in na poskuse govorjenja in delno tudi pisanja v srbohrvatskem jeziku,« 

Ob tem smo ugotovili, da bo v četrtem razredu skoraj nemogoče uvesti 
srbohrvaški jezik, ker imamo le na centralnih šolah predmetne učitelje, ki so 
sposobni kvalitetno poučevati ta jezik. Na zunanjih oddelkih pa se večina uči- 
teljev ni učila jezika na srednjih šolah in ne bodo mogli bogatiti besedišča in 
navajati učence na poskuse govorjenja, saj so sami potrebni takega pouka. Ako 
bi sprejeli tak predmetnik, potem se bodo morali učitelji še posebno skrbno 
pripraviti na pouk srbohrvatskega jezika; pa še tako skrbna priprava ne bo 
mogla zamašiti vrzeli v znanju tega jezika. Nikdar pa ne bomo mogli doseči 
kvalitetnega pouka v četrtem razredu, kjer bi bilo potrebno graditi na dobrem 
poznavanju jezika in doseči največ z lepim jezikom in razgovorom. Tudi učitelji 
petih razredov bi bili v podobnih težavah, če bi zaradi pomanjkanja predmetnih 
učiteljev morah poučevati ta jezik. Razlogi bi bili isti, kot sem jih prej omenila. 

Ob tej uvedbi je prišla zopet na dan skrb za znanje učencev slovenskega 
jezika, kjer se opaža izredno površno ustno in pismeno izražanje. Tako ni čudno, 
da smo slišali, ali ne bi bilo potrebno posvetiti slovenskemu jeziku še več ur, 
in ah je prav, da bo učenec v petem razredu moral cepiti svoje sile na treh 
jezikovnih področjih. 

Najbolj pa so bili učitelji prizadeti zaradi obremenjenosti učencev, o kateri 
se le govori, ne spremeni pa se niti števila ur niti števila predmetov. Bojim se, 
da zaradi težav, na katere bodo naleteli učitelji pri pouku srbohrvaškega jezika 
zaradi preobremenjenosti učencev, ne bomo mogli doseči smotra, ki si ga zastav- 
ljamo na tem področju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka dr. Aleksandra Korn- 
hauserjeva. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Pedagoška akademija v Ljubljani 
je prejela dopis našega zbora, datiran z 8. 2. 1966, s katerim jo vabi k sodelo- 
vanju pri obravnavi učnih programov. Ob koncu tega dopisa je tale citat: »Ker 
nameravamo k tej obravnavi, ki bo v okviru Prosvetno-kulturnega zibora Skup- 
ščine SRS, povabiti tudi vašega predstavnika, vam vnaprej pošiljamo gradivo 
s prošnjo, da ga proučite in o njem zavzamete svoje stališče.« 

Pedagoška akademija v Ljubljani, in kolikor sem informirana tudi Pedago- 
ška akademija v Mariboru, sta to nalogo vzeli resno1. Izvršene so bile obravnave 
po komisijah, ki so obravnavale posamezne stroke, dalje skupna obravnava 
v okviru študijske komisije, izvolili sta tudi svoje predstavnike, da bi razprav- 
ljali, toda dolgo pričakovanega povabila ni bilo. Sele iz dnevnega reda današnje 
seje Prosvetno-kulturnega zbora smo videli, da je bilo delo, ki je bilo oprav- 
ljeno, do neke meje Sizifov posel. Zakaj tako? Zakaj ignoriramo <jbe ustanovi, 
ki sta prvi poklicani, da bi sodelovali pri učnih programih. 

Tovariš predsednik me je v odmoru opozoril na samokritičnost. Ne bom 
brez nje. V obravnavi učnih programov bi rada povedala tole, da ni samo cilj 
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obeh pedagoških akademij, da s svojimi izkušnjami in s svojimi teoretskimi 
načeli vplivata na učne programe osnovnih šol. Mi vsi ugotavljamo, da so peda- 
goške akademije doslej le delno izpolnjevale svoje naloge, bolj naloge v zvezi 
z izobraževanjem kot morda naloge z zvezi z vzgojo. Vprašam torej, zakaj jih 
v razpravah intenzivno ne vkjučimo v delo, zakaj jim ne damo možnosti, da 
po eni strani vplivajo na te učne programe in po drugi strani, da se debate in 
zaključki, ki jih sprejemamo, ne odražajo v učnih programih obeh akademij 
tako, da bi tudi ti dve akademiji lahko dajali bolj, kot ponavadi pravimo, za 
življenje in za vsakdanje delo pripravljene kadre. To pravico je treba obema aka- 
demijama zagotoviti, ne le z dobrim namenom in na papirju, ampak tako, da 
se daljnosežne stvari, kot so učni programi, ne bodo sprejemali mimo institucij, 
ki kadre za izvajanje teh učnih programov pripravljajo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ali smem v zvezi s tem samo nekaj pripom- 
niti? Ali ima tovarišica 'dr. Kornhauser mogoče pripravljeno stališče Pedagoške 
akademije v zvezi s predmetnikom in učnim načrtom? 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Stališče Pedagoške akademije v 
Ljubljani je, da se učni program obravnava po posameznih strokah, k sodelo- 
vanju pa je potrebno povabiti tudi Pedagoško akademijo iz Maribora. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka Zofka Kodrič. 

Zofka Kodrič: Tovarišice in tovariši poslanci! Tudi z našega področja 
bi rada dodala nekaj misli o novem predmetniku v osnovni šoli in v svoji 
razpravi omenila nekaj predmetov, ne samo enega. Najprej nekaj o tehničnem 
pouku. 

Pravilno je postavljeno, naj se odpravi izdelovanje nekaterih tehničnih 
izdelkov, s katerimi bi se interesenti lahko bavili v obliki svobodnih dejavnosti. 
Upamo, da se bo tako tudi izvajalo in da se bo izdelal tudi podrobni učni 
načrt, saj vemo, da predstavljajo nekatere dejavnosti prav s tega področja 
velik balast za učenca v osnovni šoli. Razumljivo je, da vsi strokovnjaki želijo 
več ur. To pripominjam zato, da ne bi kdo preveč kritično razumel, če povem, 
da si tudi strokovnjaki s področja kemije želijo še eno dodatno uro, vendar 
ne na račun tujega jezika. 

Mnogo pripomb je na našem področju tudi v zvezi s poukom matematike. 
Pri tem menijo, da bi pouku matematike morali dodati eno uro, toda s pri- 
pombo, da se ta dodatna ura odmeri matematiki izključno za utrjevanje snovi, 
ne pa za razširjanje obsega te dejavnosti v osnovni šoli. 

Nekaj misli tudi o ocenjevanju predmetov z vzgojno-oblikovalno funkcijo. 
Naši strokovnjaki trdijo, da bi bilo treba to čimprej urediti in sicer tako, da 
bi se ocenjevalo te predmete izključno samo opisno in ne več z oceno od 5 do 1, 
ali pa po kaki drugi lestvici. 

Ob koncu še pripominjajo, da je verjetno težko vsem zahtevam ugoditi, 
da pa se take potrebe resnično že dalj časa pojavljajo. 

Oprostite, če bom ob koncu dodala še nekaj besed o področju gospodinjstva 
v osnovni šoli. Boh me, da lahko posamezniki negirajo obstoj tega predmeta v 
sklopu splošne izobraževalne šole. Ce namreč med smotri v osnovni šoli pravimo, 
da vključujemo učence v razne oblike dela in jim razvijamo smisel za gospodar- 
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nost in pravilno vrednotenje dela, časa in materialnih dobrin, potem ta panoga 
ne bi smela povsem izostati. 

Kako si jo zamišljam, če dovolite? Ce potrebe, ki sem jih nanizala, primer- 
jam tudi z utemeljitvijo, da je ta stroka v splošno izobraževalni šoli nujno 
potrebna, potem bi vam rada povedala dve varianti, ki jih predlagam: po prvi 
varianti bi izgledal bodoči gospodinjski pouk tako, da bi v 6., 7. in 8. razredu 
bilo temu področju odmerjeno po eno uro tedensko, tako kot je to predpisano 
v rednem okvirnem predmetniku. 

Osebno se ogrevam bolj za drugo varianto, po kateri naj ima gospodinjstvo 
po eno uro teoretičnega pouka samo v 7. in 8. razredu. Vedno trdimo, da je 
6. razred prenatrpan, preobremenjen in premalo upoštevamo učenca. Zato 
pomaknimo predmet samo za eno uro v sedmi in osmi razred, fakultativno pa 
naj bo uveden po dve uri, in sicer 14-dnevno, v 6., 7. in 8. razredu in po skupi- 
nah! Zakaj tako utemeljujem? Mislim, da je gospodinjstvo povsem praktična 
znanost, ne pa neka visoka teorija, ki jo sedaj trenutno sili Višja gospodinjska 
šola v Grobljah. Vedno zatrjujemo, da imajo naši otroci premalo dobrih delov- 
nih navad, prav ta predmet pa jih razvija, in še kako s pridom, če dela na 
tem področju strokovnjak, ki se je tega tudi sam naučil. 

Dovolite, da ob koncu še razložim obe varianti. Pri prvi, ki sledi predpisom 
zveznega predmetnika, je treba pripomniti, da predmeti, ki so zastopani v 
predmetniku le z eno uro tedensko, pedagoško niso učinkoviti. Taka razvrstitev 
gospodinjskega pouka v predmetniku bi omejila pouk zgolj na obravnavanje 
teoretičnih znanj, saj je kakršnokoli apliciranje v okviru ene ure popolnoma 
izključeno. Izključeno pa je tudi uresničevanje nekaterih tipičnih vzgojnih in 
izobraževalnih smotrov tega pouka, namreč, pravilno vrednotenje dela, dela- 
voljnost, čut za pravilno in smotrno delitev dela, vztrajnosti pri delu itd. 
Zato lahko predvidevam, da bi bil enourni predmet gospodinjstva kmalu izpo- 
stavljen upravičenim očitkom, da je predmet teoretiziram, brez praktične vred- 
nosti in brez dejanske uporabnosti za življenje. 

Dovolite, da obrazložim še drugo varianto, za katero se bolj ogrevam. Ta 
upošteva kritike in mnenja staršev ter mnogih pedagoških in strokovnih delav- 
cev. Ti so že večkrat predlagali, naj bi gospodinjski pouk v osnovni šoli dal 
večji poudarek praktičnim vajam in delu ter doslednejšemu razvijanju delov- 
nih, kulturnih in higienskih navad. Sodim, da bi učitelji gospodinjstva ob vajah 
in praktičnem delu v večji meri navajali učence k zdravemu življenju in 
gospodarnemu trošenju dobrin, hkrati pa jih uvajali v smotrno uporabo časa 
in energije ter racionalno organizacijo osnovnih delovnih procesov. 

In naposled, če dovolite, naj v imenu slušateljic Višje gospodinjske šole 
povem še nekaj besed, kako si te zamišljajo študij na tej šoli. Tako, da je to 
samo ena izmed vej pedagoške akademije in da je hujno uvesti dodatni predmet. 
To zahtevo postavljajo slušateljice že vrsto let, vendar jih do danes še nikjer 
niso upoštevali. Nesmiselno je vendar misliti, da bo v enem predmetu, ki 
je zelo nov in se komaj uvaja, delal s polnim delovnim časom, ko pa imajo vsi 
drugi, ki imajo mnogo več ur v predmetniku, po dva predmeta. In še to: šola 
mora dati temeljito strokovno znanje svojim slušateljicam in slušateljem, toda 
pogoj pri tem je predvsem dobra usposobljenost na praktičnem področju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Milenko Vodopivec. 
14 



210 Prosvetno-kulturni zbor 

Milenko Vodo pivec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Z novim predlogom predmetnika bomo napravili sicer korak naprej, 
bo pa to majhen korak, znatno manjši kot smo ga pričakovali na terenu in po 
šolah. Ze govorniki pred menoj so povedali, da je največ težav pri slovenščini, 
matematiki in. tujem jeziku. Povsod zahtevajo pri prehodu v šole druge stopnje 
znanje teh predmetov in ga bodo v bodoče verjetno še bolj zahtevali. Čeprav 
nizek odstotek takšnih otrok konča osnovno šolo, v glavnem je ne konča prav 
zaradi omenjenih predmetov, pa zelo velik odstotek teh, ki končajo, nadaljuje 
šolanje na šolah druge stopnje. Zato je nujno, da to upoštevamo in omogočimo 
tej mladini solidno znanje prav v teh predmetih. Solidno znanje v teh predme- 
tih pa ne bo škodovalo tudi tistim učencem, ki bodo ostali doma ali se kako 
drugače zaposlili. 

Dobro bi bilo, če bi v višjih razredih imeli učenci slovenščino vsak dan, 
matematikp pa vsaj petkrat na teden, saj vemo, da smo v tem pogledu precej 
pod evropskim povprečjem. Tuj jezik je po predlogu predmetnika nekaj prido- 
bil. Ne morem pa trditi, da to velja tudi za slovenščino, kljub eni uri več, če 
želimo, da bo slovenščina izpolnila naša pričakovanja in želje. Matematika 
ostaja pri starem, kljub temu, da stalno ugotavljamo, kje so težave in problemi. 

Res je, da se da predpisana snov v odmerjenih urah preleteti, nikakor pa 
ne utrditi. Občutek imam, da vsi dobro vemo, da bi tem predmetom morali 
posvetiti večjo pozornost, ko pa je čas, da bi to rešili, iščemo zasilni izhod. 
Tako bomo čez nekaj let spet razpravljali prav o slovenščini in matematiki, 
če tega danes uspešno ne rešimo. Glede števila predmetov v višjih razredih 
sicer trdimo, da so se nekoliko znižali po številu, vendar smatram, da jih je 
kljub znižanju še vedno preveč. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Zoran Mrak. 

Zoran Mrak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovo- 
lite mi, da verjetno ob koncu razprave o predmetniku povem še nekaj besed 
o telesni vzgoji. Telesnovzgojni delavci na področju Vrhnike, Logatca in Žiri 
menijo, da bi telesna vzgoja v sedmem in osmem razredu osnovne šole morala 
dobiti vsaj tri ure tedensko, kot je to že bilo v spremenjenem predmetniku 
leta 1960. Današnji otroci namreč vstopajo v svojem biološkem razvoju v 
pubertetno obdobje že na starostni stopnji sedmega in osmega razreda, deklice 
pa celo prej. Telesna in duševna neskladja postavljajo otroka v tej dobi v 
tako imenovana nerodna leta, ki so zanj izrazito težka. Telesna vzgoja, ki lahko 
najučinkoviteje vpliva na otrokov biološki razvoj, je v tej dobi toliko bolj 
potrebna. S sistematično, strokovno in vestno telesno vzgojo ne bomo otroku 
samo pomagali v njegovih težavah, ampak tudi negovali njegov optimalen vse- 
stranski razvoj. 

Učenci osnovne šole, zlasti na tej starostni stopnji, bi potrebovali vsakdanjo 
telesno vzgojo in ne samo 2 uri tedensko, kot je bilo to do sedaj. Samo pri 
pouku v šoli lahko zagotovimo za vse učence sistematično vzgojo, zlasti na 
podeželju, za zares množično vključevanje otrok v telesno-vzgojna društva. 
Kljub pomanjkljivostim in napakam, ki se pri rednih urah telesne vzgoje pojav- 
ljajo, moramo težiti k ohranjevanju fonda telesno-vzgojnih ur, ne pa k njiho- 
vemu zmanjševanju. Tiste, ki pa malomarno opravljajo svoje delo na področju 
telesne vzgoje, pa je treba pripraviti do tega, da to svojo napako odpravijo. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Kdo še želi besedo? Prosim, poslanka dr. Ale- 
ksandra Kornhauserjeva. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Žal mi je, da podaljšujem debato, 
ki je že tako zelo dolga, vendar moram odgovoriti tovarišici poslanki na njeno 
konkretno vprašanje, zakaj ise študentkam Višje gospodinjske šole v Grobljah 
ne omogoči tako dolgo pričakovana in zahtevana dvopsredmetnost. Rada bi 
povedala, da ni vse tako, kot je tovarišica navedla, kajti, da o tem ni bilo 
debate, ni res. 

Pedagoška akademija v Ljubljani se je nekajkrat sestala s predstavniki 
Višje gospodinjske šole v Grobljah in skušala najti možnost za parcialni študij 
enega od katerihkoli predmetov; predvsem je šlo za biologijo in kemijo. Zal 
je Višja gospodinjska šola v Grobljah vztrajala pri tem, da morajo imeti 
predmeti, ki se predavajo v Grobljah, kar 27 ur, tako da bi bilo študiju drugega 
predmeta na Pedagoški akademiji v Ljubljani namenjenih komaj 13 ur, s tem, 
da bi ostala obremenitev študentov 40-tedenskih ur. Skratka, Pedagoška aka- 
demija je pristala na 13-tedenskih ur za kemijo oziroma biologijo, medtem 
ko Višja gospodinjska šola v Grobljah ni pristala na znižanje predlaganega 
števila ur. Menim, da bi bilo to treba reševati dalje in najti neko solucijo. 

Kljub temu je Pedagoška akademija v Ljubljani omogočila parcialni študij 
tretjega predmeta, oziroma za študente Višje gospodinjske šole drugega pred- 
meta na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Konkretno lahko povem, da imamo 
vrsto študentk iz Grobelj, ki študirajo zlasti kemijo in biologijo. 

Toda, ko govorimo o priključevanju gospodinjstva k Pedagoški akademiji, 
menim, da bo najprej treba rešiti nekatere probleme, preden lahko pride do 
združevanja. Vprašujemo se, kako je z gospodinjstvom kot predmetom in 
kakšen naj bo nivo podajanja tega predmeta. Tovarišica je pravilno kritizirala: 
gospodinjstvo se je na naših osnovnih šolah izrodik) v dociranje, otroci pišejo 
po nareku. Ne vem, če katera še tako sodobna gospodinja rešuje gospodinjska 
vprašanja s pisanjem nalog. Zdi se mi, da so pretirane ambicije Višje gospodinj- 
ske šole v Grobljah, da daje svoji šoli status višje šole, deloma tudi krive za 
tak absurd. Dogaja se to, da v osnovnih šolah učiteljice, namesto strokovnega 
gospodinjstva, podajajo nestrokovni pouk kemije, s čimer se pedagoški delavci 
ne moremo strinjati. 

Toliko v informacijo. Povedala bi samo še to, da gospodinjstvo spada v 
osnovne šole, vendar ne v taki obliki, v kakršno se je izrodilo. Najprej bo 
treba določiti profil tega kadra, primerno prilagoditi učne načrte za njegovo 
izobraževanje, šele potem pa mu dati mesto<, ki mu gre. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Janez Kambič. 

Janez Kambič: Ko obravnavamo predlog revidiranega predmetnika 
in učnega načrta za osnovne šole, moramo tudi ugotoviti, da je spoznavanje 
narave in družbe ter aplikacija tega znanja pripomogla, da se je človeštvo 
dvignilo na današnjo stopnjo razvoja, da pa pri tem verjetno vsi predmeti, 
ki se jih morajo učiti naši otroci, niso odigrah enako pomembne vloge. Prav 
tako niso enako pomembne vloge odigrali vsi predmeti pri ustvarjanju oziroma 
oblikovanju znanstvenega pogleda na svet. 

Temelj razvoja torej ni 16, 17 ah morda še več predmetov, zato menim, da 
bi morah imeti predmeti kemija, slovenščina in matematika več ur, pri istem 
obsegu učne snovi. 

14* 
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Za srbohrvaščino ne bi bilo potrebno 6 ur, če so bile do sedaj štiri; če 
bi dodali eno, menim, da bi zadoščalo. Glede gospodinjstva sem enakega mnenja 
kot večina diskutantov namreč, da to ni predmet bodočnosti, saj se žena, ko 
je postala enakopravna, ni zaprla v kuhinjo, v dom, ampak uporablja pri 
gospodinjstvu sodobne tehnične pripomočke. Zato ne bi bilo potrebno toliko 
ur kot zdaj, ne mislim pa, da pouk ni potreben. Nekaj ur tehnične vzgoje bi 
lahko z veliko koristjo dodali realijam, seveda ne zopet samo teoriji, pač pa 
vajam in delu dijakov oziroma učencev v laboratorijih. 

Iz gradiva je razvidno, da ima od 1641 šolskih ustanov le 140 ustanov 
telovadnice; to je približno ena 12-tina. Če računamo, da morda več šol upo- 
rablja isto telovadnico, je to število nekoliko ugodnejše. Vprašanje pa je, kaj 
delajo učenci v tistih osnovnih šolah, kjer ni telovadnic. Telovadijo med klopmi 
v razredu, ob lepem vremenu pa zunaj. Glede na objektivne razmere, v katerih 
smo, bi bilo morda umestno določiti, kaj napraviti s tistimi urami, ki pri 
takem položaju ali odpadajo ali pa se nekoristno uporabijo. 

Menim, da bi nekaterim važnejšim predmetom morali dati potreben pouda- 
rek. Kljub temu, da precejšen del učencev osnovnih šol v osmih letih ne konča 
šolanja, se pozneje vključi v razno strokovno izobraževanje v podjetjih in 
tovarnah in tako tudi pozneje potrebuje znanje nekaterih osnovnih predmetov. 

Menim tudi, da so učbeniki preobsežni, tako da to niso učbeniki za mla- 
dino, ampak morda le za prizadevnega učitelja. Prav bi bilo torej, če bi lahko 
realizirali učni program tako, kot želijo tisti, ki ga sestavljajo, kot želijo tudi 
učitelji, učenci in družba. Lahko bi bili manj obsežni, dajali pa naj bi več 
solidnega znanja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka Francka Vidovič. 

Francka Vidovič: Tovarišice in tovariši! V 3. številki Prosvetnega 
delavca sem zasledila v zvezi z revidiranim učnim načrtom za osnovne šole 
naslednji dve tipični trditvi; prva: v 3. razredu osnovne šole je eden učiteljev 
obravnaval Martina Krpana 64 minut, drugi 342 minut, v 4. razredu je obravna- 
val eden od učiteljev sklanjatev samostalnika 26 minut, drugi 135 minut«; in 
druga: »od njegove sposobnosti pa bo odvisno, kako bo znal iz načrta odbrati 
najvažnejše in tisto, kar bo lahko obdelal v fondu ur, ki mu bodo na voljo«. 

Iz obeh trditev lahko zaključimo, da bo tudi naprej tako, da bo vsak 
učitelj sam odločal, kaj in v kolikšnem obsegu bo v šoli predelal. Ob tem se 
sprašujem, ali smo objektivno upravičeni, da naprtimo odgovornost za vsebino 
in obseg učnega procesa posamezniku-učitelju. 

Na podlagi vesti iz držav z najbolj razvitim osnovnim šolstvom namreč 
vemo, da v drugi polovici 20. stoletja ni več takih posameznikov, ki bi bili 
taki razlagi dorasli. Ali je potem jugoslovanski, slovenski učitelj v tem pogledu 
izjema? Ali ni to isto, kot če bi dali vsakemu metalurgu na voljo, da bi po 
svoji presoji določal tehnološke procese, npr. za pridobivanje določene zlitine? 
Ne da bi se morali empirično prepričati, vemo, da bodo po taki poti nastajale 
ustrezne legure samo po naključju. Kaj pa pedagoške legure, ko gre za živega 
človeka? Ali je učni proces za razliko od tehnološkega procesa lahko manj 
dognan, manj precizen, manj znanstveno utemeljen? Prepričana sem, da ne. 

Ker predložena revizija učnega načrta ne odpravlja njegove najvažnejše 
hibe, vsebinske in količinske nedoločenosti, bi bilo koristno, če bi se odločili 
tudi za radikalno korekturo v nakazanem smislu, ne samo za revizijo. Iz tuje 
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strokovne literature namreč povzemam, da gremo, kar se tiče vsebinske in 
količinske določenosti učnih načrtov, prav v nasprotno smer kot najrazvitejše 
države. V svetu težijo za čimbolj znanstveno utemeljeno in precizirano dolo- 
čanje vsebine in obsega učne snovi, mi pa dajemo učitelju v tem pogledu 
praktično največjo možno svobodo-, ki pa seveda vodi v anarhijo, iz katere 
izhaja porazen podatek, da uspešno konča. osnovno šolo komaj nekaj nad po- 
lovico otrok. 

Prepričana sem, da je tu usodni nesporazum med politično linijo deetati- 
zacije in med vsebinsko ter količinsko nedoločenostjo učnih načrtov. Vse to 
namreč kaže, da se preciziran učni načrt enači z etatistično birokracijo, nepreci- 
ziran učni načrt pa vrednoti za najidealnejši načrt, ki je na liniji razdržavljenja. 
Če bi bilo mogoče te stvari brez škode tako poenostaviti, kot jih poenostavljamo 
mi, potem predlagam, da odpravimo tudi vozne rede. So stvari, za katere bo 
vedno potreben, dokler bo obstajala človeška družba, takšen ali drugačen 
etatistični paternalizem. Med take stvari pa spadajo tudi precizni učni načrti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, želi še kdo besedo? Poslanec Franc 
Bizjak. 

Franc Bizjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi povedal samo 
nekaj besed o skupnem fondu učnih ur za posamezne razrede. V predloženem 
predmetniku beremo, da je največja obremenitv 32 učnih ur tedensko, sicer pa 
to število v posameznih razredih pada. Rad bi opozoril, da to ni res in da 
učenci v 8., 7., 6. razredu nimajo samo 32 ur, ampak veliko več. Smatram celo, 
da dosegajo naši učenci 42-urni tednik. 

Morda sem malo pretiral, vendar želim nekoliko podkrepiti svojo trditev. 
Poznam šolo, kjer imajo učenci poleg 32 obveznih učnih ur tudi po 2 uri 
pevskega zbora, slabši učenci še 3 dodatne ure posebne pomoči, potem 2 uri 
posebnih svobodnih aktivnosti, 3 ure priprav za razne proslave in prireditve 
izven svobodnih aktivnosti, kar znese skupaj 42 ur. 

Glede na to, da se ogrevamo, za povečanje fonda ur za slovenski jezik, 
za matematiko, za ta ali oni predmet, menim, da bi morali izhajati s stališča, 
kaj je v našem predmetniku zares potrebno, koristno in pametno in kaj ne. 
Ne bi želel vplivati na to, da bi se odpravilo gospodinjstvo, moralna vzgoja 
ali karkoli, toda če hočemo npr. dodati slovenskemu jeziku ali matematiki 
kakršnokoli uro, kar smatram, da bi bilo potrebno, potem bo to moralo iti 
na račun nekega drugega predmeta. 

Glede na potrebe in zahtevo po splošni izobraževalnosti naše šole menim, 
da bi to lahko šlo samo na račun predmeta »temelji socialistične morale« in 
eventualno tehničnega ali pa gospodinjskega pouka. Zakaj sem navedel najprej 
»temelje socialistične morale«? Zato, ker je v vseh naših navodilih, v učnih 
načrtih, v predmetnikih in v predloženih nalogah posameznih predmetov vedno 
prikazano izobraževalno in posebej vzgojno področje, ki v okviru predmeta 
nakazuje, kakšne so vzgojne naloge predmeta. Predlagam, naj se pri predme- 
tih podkrepijo te vzgojne naloge, pa lahko odpade pridigarski predmet — opro-- 
stite, da se tako izrazim. Večina učiteljev namreč, ki poučujejo moralno vzgojo, 
pridigajo, opravljajo razredne ure oziroma razedniške dolžnosti, mesečne obra- 
čune tid. Skratka mislim, da prav pri tem predmetu nismo dosegli osnovnega 
cilja. 
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Glede gospodinjstva je tovarišica, ki menim, da je študentka iz Grobelj, 
povedala dve varianti. Zase moram reči, da se z nobeno ne strinjam; izhajam iz 
prakse in trdim, da tudi gospodinjstvo ni doseglo svojega cilja, kot tudi ne 
tehnični pouk. Ob nekaterih predmetih dobiva človek vtis, da privzgajamo 
našim učencem tu in tam tako imenovano konjičkarstvo, da bi vsak znal marsi- 
kaj popraviti itd. 

Ob zaključku bi rad samo povedal, da moramo izhajati s stališča našega 
učenca, njegove duševne in telesne zmogljivosti in glede na to, pri skupnem 
seštevku ur za posamezni razred, upoštevati še vse tisto dodatno obremenitev, 
kar jo sicer uradno ne upoštevamo, dejansko pa obstaja. Naš učenec ne zmore 
tega, kar zmore delavec, ki ima 42-urni tednik. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, še kdo želi besedo? Besedo ima 
poslanka Lojzka Gostenčnik-Zmavc. 

Lojzka Gostenčnik-Žmavc: Tovarišice in tovariši poslanci, 
tovariš predsednik! Po tej široki razpravi, ki je pravzaprav dokazala, da je 
potrditev predloženega predmetnika vendarle sporna, smatram za osebno dolž- 
nost, da povem, na kakšnih aktih je gradil svoje poročilo odbor Prosvetno-kul- 
turnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Naš odbor je dobil od Pedagoškega sveta zelo utemeljeno in razčlenjeno 
analizo, zakaj tak predmetnik, kot je predložen. Upam, da ne jemljem besede 
predstavnikom Pedagoškega sveta, če ugotavljam, da je imel Pedagoški svet 
velike težave pri tem, ko mu je Zavod za napredek šolstva v alternativi predlo- 
žil gradivo za sprejem predmetnika; torej ne v prečiščeni obliki. Ta alternativa 
je bila rezultat izredno širokih razprav, proučevanja in obsežnega solidnega 
dela strokovnjakov, skupin in praktikov po terenu. Vendar je bil zaključek 
tak, da se ni moglo odločiti za ali proti prav glede tistih predmetnih področij, 
ki so jih govorniki omenjali. 

Dovoljujem si prebrati iz gradiva, ki shk> ga dobili na stalnem odboru, 
naslednji odstavek: »Pedagoški svet Socialistične republike Slovenije je sprejel 
revidirani predmetnik za osnovno šolo, ki ga je predlagal Zavod za napredek 
šolstva SRS.« 

Podčrtujem, da je Zavod za napredek šolstva SRS opravil ogromno nalogo, 
da je vložil kvantitativno in kvalitativno ogromno dela, ki je teklo skoraj 
tri leta in da so bili k temu poklicani praktično vsi praktiki, strokovnjaki itd. 
Vendar je moral Zavod dati Pedagoškemu svetu svoj predlog v alternativi. 

V razpravi na Pedagoškem svetu so nekateri člani predlagali spremembo, 
ki pa jih Pedagoški svet ni sprejel; te spremembe so bile naslednje: »Učni 
predmet ,temelji socialistične morale' naj se v sedmem in osmem razredu 
odpravi, učna snov pa naj se integrira v druge učne predmete«. Dalje: »Učnemu 
predmetu ,kemija' naj bi zaradi njegove velike vzgojno-izobraževalne vloge 
dodelili v osmem razredu eno uro, učnemu predmetu ,matematika' pa naj bi 
določili v višjih razredih večje število učnih ur, ker je učni načrt za ta predmet 
razmeroma obsežen in zahteva veliko časa za utrjevanje«. Dalje: »Učnemu 
predmetu .likovni pouk' naj se doda v 7. in 8. razredu po ena učna ura na 
teden, učnemu predmetu ,gospodinjstvo' pa v 6. razredu tudi 1 učna ura na 
teden«. 

Pedagoški svet pa je ugotovil, da predmetnik, ki ga je predložil Zavod za 
napredek šolstva SRS, ustreza, da je razdelitev skupnega števila učnih ur po 
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razredih primerna in da je pravilno tudi naraščanje števila učnih ur do 32 ur 
na teden v 8. razredu. V pogojih, v kakršnih delajo sedaj osnovne šole, ni 
mogoče povečati števila tedenskih učnih ur preko 32. Takoj pa, ko bi zašli v 
variante, je treba enemu ali dvema predmetoma dodajati ure. Kljub težavam 
pri razdelitvi učnih ur na posamezne predmete, skupnega števila učnih ur ne 
bo mogoče povečati, dokler ne bo v večini šol enoizmenski pouk. V večini šol 
pa je sedaj dvoizmenski pouk. 

O zgoraj navedenih predlogih za spremembo revidiranega predmetnika 
je Pedagoški svet sprejel naslednja stališča, ki so v nasprotju z vso današnjo 
razpravo. Zdi se mi prav, da jih preberem: »Moralna vzgoja je izredno važen 
akt vzgojnega oblikovanja pri vseh učnih predmetih. Za kritično ocenjevanje 
individualnih in družbenih odnosov ter postopkov ne zadostuje le spontano, 
marveč tudi zavestno spoznavanje odnosov. Zato je moralni pouk kot poseben 
učni predmet v 7. in 8. razredu osnovne šole povsem utemeljen. Prav tako pa 
je utemeljeno tudi vnašanje elementov tega pouka že od prvega razreda dalje 
v redni pouk, in sicer v skladu s predloženim učnim načrtom. Čeprav upošte- 
vamo zahtevo, da mora biti vzgojno oblikovanje nedeljiv sestavni del vzgojno- 
izobraževalnega procesa v vseh predmetih, je vendarle potrebno, da se učenci 
osnovnih šol v zadnjih dveh razredih v posebnem učnem predmetu sistematično 
seznanijo z moralno etičnimi normami«. 

Moja osebna pripomba je, da so to splošne ugotovitve in bi bilo zelo zaže- 
leno vedeti, kdo take ugotovitve formulira. Ce se bomo morda polemično 
spopadali za eno ali drugo stališče, je pametno, da vemo, kdo kakšno stališče 
zagovarja; sicer pa Pedagoški svet v celoti sprejema odgovornost za take 
formulacije. 

Pedagoški svet je dalje obravnaval predlog, da se poveča število učnih 
ur za kemijo v 8. razredu za eno uro na račun tujega jezika, ki naj bi pridobil 
eno učno uro v 6. razredu na račun biologije. Pri tem je menil, da predlog ni 
dovolj argumentiran, razen tega pa bi povzročil spremembo v razmerju med 
kemijo in biologijo'. Pedagoški svet prav tako ni sprejel predloga, da se poveča 
v višjih razredih število učnih ur matematike, opirajoč se na strokovno mnenje 
zavoda za napredek šolstva SRS, ki meni, da je mogoče učno snov predelati v 
predvidenih učnih urah. 

Čeprav so argumenti za povečanje učnih ur likovnega pouka v 7. in 
8. razredu, se Pedagoški svet za to ni mogel odločiti, ker bi tako v teh razredih 
prekoračil skupno število učnih ur, ki jih ocenjuje kot zgornjo mejo zmogljivosti. 

Pedagoški svet tudi ni mogel sprejeti predloga, da bi v 6. razredu dodali 
eno učno uro gospodinjstvu, saj bi s tem porušili sistematike predmeta in 
njegovo korelacijo z drugimi predmeti. 

Pedagoški svet je sklenil, naj Zavod SRS za šolstvo izračuna letno število 
učnih ur vsakega predmeta, pri čemer naj upošteva določilo zakona o^ osnovni 
šoli, da traja pouk 210 do 220 šolskih dni, v katerih morajo biti vključeni tudi 
športni dnevi itd. 

Po teh dokumentih je delala tudi posebna skupina poslancev Prosvetno- 
kultumega zbora, ki se je v svojih zaključkih zavzela za predlog Zavoda za 
napredek šolstva. Pred isto dilemo kot skupina poslancev se je znašel tudi 
naš stalni odbor, ko je obravnaval predloženo gradivo in sestavljal poročilo 
za zbor. 

Vsekakor postaja jasno, da so obravnavani predmeta izpostavljeni javni 
kritiki. Danes osnovno šolo oblikuje 78% otrok v različnih in izredno težkih 
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pogojih; kot nalogo pa postavljamo, da bi morali otroci učni načrt in predmet- 
nik absorbirati v celoti, čeprav hkrati ugotavljamo-, da šolo izdeluje le 60 ali 
59 °/o otrok. 

Mislim, da je vsa debata in notranja prizadetost naših tovarišev, ki delajo 
v praksi, motivirana z latentno željo, da bi dvignili učni uspeh; ker pa tega ne 
moremo drugače, želimo povečati učne ure. Ob tem menim, da bi bilo prav 
olajšati otrokom učenje tistih predmetov, ki so resnično težji, to so matematika, 
tuji jeziki in slovenščina. 

Ob poročilu, ki ga je izdelal stalni odbor, smo imeli pred očmi dejstvo, 
da je bila ob reformi osnovne šele izražena velika moralna hrabrost, ker je 
bila ta osnovna šola postavljena na šibke materialne osnove, dana v roke nekva- 
lificiranemu kadru in bila izpostavljena tudi v tem smislu, da so jo otroci obi- 
skovali v zelo- različnih pogojih. Sploh ie naša osnovna šola, objektivno .gledano 
težka; težka je za učitelja in težka je za učenca. In če se ob tem pojavlja 
težnja, naj se dodaja predmetom še določeno število- ur, je to odraz hotenja, 
da bi v šoli vendarle dosegali boljše rezultate, kot jih danes. Zlasti naj bi 
zavrli osipanje v 6. in 7. razredu osnovne šole, kajti od tod izhaja največ 
nekvalificirane mladine, ki se zaradi našega kompleksnega sistema šolstva ne 
more vključiti v nobene vajenske šole, kjer striktno zahtevajo zaključeno osem^ 
letno osnovno šolo. Zato se ta odpadla mladina kopiči in si išče takšne in 
drugačne zaposlitve, žal v zadnjem času, ogromno tudi v inozemstvu. 

Ce šole vzdržuje šolski režim, ki je od prve do zadnje ure v redu organizi- 
ran in je v tem režimu vsaka ura v redu delovno postavljena, potem bo ta 
šola rentabilna, koristna in ne bo draga. Zanimivo je* da se morda prav s 
tem, ker predmeti gospodinjstvo, tehnični in likovni pouk ter telesna vzgoja 
nimajo pogojev za delo, ruši celotno vzdušje šolskega režima, zlasti pa disciplina 
in odnos do dela. Šolski režim je z eno napačno ali površno učno uro za ves 
dan lahko tako narušen, da je otroke težko v ostalih petih urah urediti in 
dalje učiti. Prepričana sem, da se bodo vsi šolniki verjetno na tihem z menoj 
strinjali. Prepričana sem, da lahko z nekim zaupanjem gledamo na predlog, 
ki nam je posredovan, saj je gotovo velik korak naprej od prejšnjega predmet- 
nika. Menim le, da se lahko z nekoliko večjim junaštvom lotevamo izločitve 
tistega, kar nima pogojev za obstanek. 

Učiti moralno vzgojo je največja umetnost, s pridržkom in prepričanjem, 
da je moč besede lahko izrazito učinkovita, izrazito vzgojna, če je podana iz 
prepričanja. Ce pa tega prepričanja ni, je beseda postavljena v zrak in je škoda 
vsake ure in vsake razlage v tej smeri. 

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

Tomo Martelanc: Tovarišice in tovariši poslanci! Opravičujem se, 
ker podaljšujem debato, vendar se mi zdi, da prav ta obširna razprava po eni 
strani kaže na pomembnost te točke dnevnega reda, po drugi strani pa na 
prizadetost ne samo tistih, ki so sedel ovali v razpravi, ampak tudi marsikoga 
drugega. Bojim se le, da se vsaj po delu te razprave nekateri ne bomo mogli 
obraniti določenega razočaranja ob predmetniku in učnem načrtu, zlasti zato, 
ker takšen kot je, bržkone ne rešuje nekaterih odprtih problemov. 

Vprašamo pa se lahko, ali je takšno razočaranje opravičeno ali ni. Morda 
je, saj sta predmetnik in učni načrt, kot sta predložena, v bistvu kompromis, 
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nekakšna rezultanta pritiska zelo različnih, med seboj nasprotujočih si 
komponent. 

V debati smo zasledili različne zahtevke, ki so bili dobronamerni, ki kažejo 
na prizadetost prosvetnih delavcev s posameznih področij, ker pač skušajo dati 
svojemu predmetu določeno veljavo. Toda, če bi skušali upoštevati vse predloge, 
bi verjetno predmetnik imel dvakrat toliko ur, kot jih ima danes. 

Deloma pa razočaranje ni opravičeno', ker vse, večkrat zelo različne zahteve 
za osnovno šolo, verjetno ne bomo mogli spraviti v en sam predmetnik, v en 
sam učni načrt. Tudi revizija predmetnika in učnega načrta ni enkratna naloga, 
ki bi rešila ta problem za dalj časa. V dinamiki razvoja proizvajalnih sil, 
tehnike, tehnologije, znanosti itd., bomo nenehno občutili potrebo po nepresta- 
nem prilagajanju in spreminjanju našega predmetnika in učnega načrta. Celo 
znanstvene metode, po katerih naj bi določili predmetnike, se bodo v razvoju 
menjale. Revizija predmetnika in učnega načrta zato ni enkratni akt, ampak 
stalni proces, najbolj normalna razvojna pot. 

Mislim, da smo v razvoju naše osnovne šole že leta 1958/59 postavili dobro 
urejen koncept osnovnošolskega izobraževanja, ki je morda med najbolj vzor- 
nimi v svetu. Seveda to še ne pomeni, da danes nismo v taki fazi, ko je treba 
nekatere stvari korigirati; ne sam koncept, odstraniti je treba tiste slabosti, ki 
zavirajo polni razmah koncepta. 

Kateri je pravzaprav tisti osnovni popravek, ki bi ga terjali od vsakega 
predmetnika in od vsakega učnega načrta? Popravkov je seveda več, našteti 
so v obrazložitvi, meni pa.se zdi, naj bi bilo ključno vprašanje, kako izvesti 
korekcijo intenzifikacije, racionalizacije celotnega uenovzgojnega procesa, kako 
doseči čim večji učno vzgojni izobraževalni učinek? To je po mojem mnenju 
osnovni problem predmetnika in učnega, načrta, hkrati pa problem, ki je širši 
od predmetnika in učnega načrta. 

Nekaj diskutantov je načelo ključno vprašanje, pred katerim danes vsi 
stojimo, to je vprašanje nizkega učnega uspeha; v lanskem letu je le 64'% 
učencev dokončalo osemletko v osmem razredu. S tem v zvezi imamo danes 
različna mnenja, večina pa se vendar stinja, da je to posledica preobremenjenosti 
učnega gradiva. V šoli ni dovolj časa za ponavljanje, za utrjevanje snovi, za 
razvijanje posameznih učencev, zlasti za logično mišljenje, za teoretično razglab- 
ljanje, za analiziranje in sintetiziranje itd. 

Tudi z domačimi nalogami učence često preobremenjujemo'. Poslanci so 
že omenili, da ni treba pojmovati obremenjenosti učenca le s stališča učnega 
fonda, saj po nekaterih jugoslovanskih anketah ugotavljamo, da poleg predmet- 
nika obremenjujemo učenca še z eno do šest ur dnevno s šolskimi nalogami. 
V 8. razredu pišejo učenci doma povprečno 3 in pol ure domače naloge na dan, 
kar pomeni, da jih ob 32 urah na teden praktično preobremenjujemo s 53 urami. 
To zdaleč presega optimalne pedagoške norme, pa tudi že normalno fizično 
zmogljivost, ki se pri zaposlenem odraslem delavcu ustavi ob 42 urah. Poleg 
tega niso pri tem vštete izvenšolske dejavnosti itd. 

Podobno je tudi z učitelji, ki imajo' družbene obveznosti v okviru šole, 
sestanke itd., hkrati pa nimajo učnih pripomočkov, da bi lahko posredovali 
bolj učinkovit učni proces. 

Srečujemo se torej s problemom racionalizacije pouka na izredno široki 
fronti. Seveda to ni samo naš problem, ampak tudi mednarodni problem, 
problem vsake nacije, pa tudi najbolj razvitih med njimi. Večina zelo razvitih 
držav danes prav mrzlično raziskuje, kako skrajšati učni proces, kako intenzi- 
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virati pouk, kako doseči večji učnovzgojni učinek in kako uporabljati sodob- 
nejša sredstva ter metode pouka. Mislim, da je racionalizacija pouka pojem, 
ki je že dobil domovinsko pravico in je postal mednarodni pojem za celotni 
sklop raziskovalnega dela in praktičnih poskusov, ki so vsi usmerjeni v akcijo 
za večjo učno in vzgojno učinkovitost. Osnovni namen pa je doseči več, boljšo 
kakovost, v krajšem času in ob manjših naporih. Prav to pa se mi zdi tudi 
ena izmed osnovnih nalog v našem šolstvu. 

Pri tem pa se moramo zavedati tudi nevarnosti, ki je v pretiravanju tega, 
da bi mehanično prenašali vse zakonitosti racionalizacije iz proizvodnje, kajti 
končno gre le za oblikovanje in vzgojo človeka, pri čemer učitelj ne deluje 
samo na razum učenca, ampak razvija tudi njegova čustva, njegovo voljo, 
skratka, vsestransko oblikuje učenčevo osebnost. Zato naj pribijem, da bodimo 
tudi pri racionalizaciji racionalni. 

Vprašanje racionalizacije in intenzifikacije pa bržkone tudi sedanji pred- 
metnik in učni načrt ne rešujeta zadovoljivo. Mislim, da ima Pedagoški svet 
prav, ko v obrazložitvi pravi, da na to vprašanje ni edini odgovor v predmetniku 
in pa v učnem načrtu. Saj sta konec koncev predmetnik in učni načrt samo 
nekakšno napotilo oziroma sredstvo za akcijo. So pa še tudi drugi dejavniki, 
druga sredstva, učbeniki in pa tudi učitelj sam. 

Prav bi bilo, ustaviti se pri problemu samega učitelja. Mislim, da vsi dobro 
vemo, da kljub slabemu učnemu načrtu ob dobrem učitelju lahko dosežemo 
zadovoljiv rezultat in narobe, da je lahko ob dobrem učnem načrtu, pa ob 
slabem učitelju rezultat ničev. Zato se mi zdi osnovna naloga, mimo> vsega 
tega, kar smo danes razpravljali, kako doseči, da bi naš pedagoški delavec 
v razredu sprejel prizadevanja za racionalizacijo in intenzifikacijo pouka, da 
bi to postalo njegov lastni namen, ki naj bi ga ustvarjalno uporabljal pri 
vsakdanjem delu. Zdi se mi prav, da v tem smislu tudi s tega mesta apeliramo 
na naše prosvetne delavce in jim v njihovih naporih zagotovimo vso potrebno 
strokovno in družbeno pomoč. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, kdo še želi besedo? Zeli mora pred- 
sednik pedagoškega sveta tovariš Ludvik Gabrovšek? (Da.) 

Ludvik Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Prosvetno-kulturni zbor bi moral dati mnenje o predlogu predmetnika 
in učnega načrta za osnovno šolo na podlagi razprav, ki so bile na eni strani 
zelo temeljite, na drugi strani pa so pokazale divergentne tendence npr. glede 
povečanja števila posameznih predmetov, glede upravičenosti vključevanja posa- 
meznih predmetov v predmetnik ipd. Zato je razumljivo, da bi zelo težko 
dosegli zaključno mnenje Prosvetno-kulturnega zbora o samem predlogu. Spričo 
tega menim, da je poročilo o obravnavi predloga revidiranega predmetnika in 
učnega načrta za osnovne šole, ki ga je predložil skupaj s predlogom odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, zdrava osnova za zavzemanje 
stališča o predlogu. Odbor je namreč ugotovil, da predložene spremembe ne 
predstavljajo bistvenega posega v dosedanji učni načrt. 

Predmetnik je sedaj sicer za vse popolne osnovne šole enoten, ne. sloni 
pa na globljih analizah in znanstvenih proučitvah. Izraženi so bili pomisleki 
glede utemeljenosti večkratnih in delnih sprememb ter izpopolnitev, ki ne 
prispevajo k trajnim rešitvam. Te so lahko rezultat samo številnih znanstvenih 
raziskav ob upoštevanju obeh činiteljev vzgojnega procesa, to je, učitelja in 
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učenca. Predloženi spremenjeni predmetnik sicer odpravlja nekatere očitne 
napake, ne vsebuje pa rešitve za vrsto perečih vprašanj, ki so tudi pogoj za 
uspešnost osnovne šole. 

Ko je o teh posameznih problemih razpravljal Pedagoški svet, je pri vseh 
svojih sklepih imel občutek, da se je brez znanstvene utemeljitve posameznih 
sprememb, brez daljšega proučevanja učnovzgojnega procesa v osnovni šoli 
in na temu proučevanju slonečih sklepov, zelo težko dokončno odločiti za 
eno ali drugo stališče. Zato menim, da bi prišlo pri zavzemanju stališča do 
predloga v poštev naslednje stališče odbora: »Prouči naj se možnost, da bi se 
manjše spremembe realizirale ob soglasju Pedagoškega sveta Slovenije z navo- 
dili republiškega sekretariata za prosveto in kulturo s tem, da se takoj začne 
proučevati, v kakšnih smereh bi bile potrebne večje spremembe in kako bi 
zagotovili večjo intenzivnost vzgojno izobraževalnega dela.« 

V današnji razpravi so bili nedvomno izrečeni predlogi, ki bodo peda- 
goškemu svetu in sekretariatu služili kot osnova za akcijo, ki je potrebna, da 
se uresniči, kot je bilo tukaj rečeno, vsaj manjši korak k izboljšanju učnovzgoj- 
nega procesa v osnovni šoli. Menim, da je eno cd skupnih stališč to, da bi 
morala imeti matematika večje število ur, da bi moral sekretariat oziroma 
pedagoški svet to stališče vsekakor upoštevati. 

Prav tako je bilo večinsko stališče, da bi predmet »socialistična morala« 
v sedmem in osmem razredu ne bi bil več umesten, in da naj bi to nalogo prevzel 
celoten učiteljski zbor, ne pa, da se ta naloga poveri le posameznim učiteljem. 

Odločiti se bo treba tudi glede gospodinjstva. Tovarišica poslanka, ki je 
sama končala to šoto, je dala originalno idejo, da bi bil ta predmet obravnavan 
v sedmem in osmem razredu v skrčenem obsegu in s fakultativnim dodatkom 
za praktično delo. Ze v pedagoškem svetu je bito nekaj glasov za to, naj se 
ta predmet ukine, njegove naloge pa poverijo drugim predmetom. Menim, 
da je ta predmet treba jemati v sklopu s predmetom »tehnična vzgoja«. Oba 
predmeta zasledujeta predvsem ta cilj, da se mladina seznani s praktičnim 
delom v vsakdanjem življenju, da spozna tehnologijo proizvajalnih procesov 
in da se v gospo'dinjstvu seznani z gospodarnostjo. Zato menim, da bi predmeta 
»tehniška vzgoja« in »gospodinjstvo« le ostala, s tem, da bi Pedagoški svet 
upošteval varianto, ki jo je tovarišica predlagala, namreč, da bi se nekaj ur 
uvedlo fakultativno, šola pa bi morala omogočiti tak fakultativni pouk. 

Glede posameznih predlogov, ki so jih poslanci dali za povečevanje števila 
ur, je treba upoštevati, da je meja 32 ur res skrajna in da bi vsako preseganje 
šlo na škodo zdravja in razvoja učencev. Če pa se za to zgornjo mejo dogovo- 
rimo, je pa seveda zelo težko razporediti 32 ur na posamezne predmete, drugače 
kot je to predlagano. Zato naj bi se sedanji predmetnik in učni načrt vzela kot 
osnova za nadaljnje razpravljanje pri uresničevanju predlogov, ki so bili danes 
podani. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
ne, je najprej potrebno neko medsebojno pojasnilo. Izrečene so bile besede, 
da bi morali glasovati o> tem, kakšno mnenje sprejemamo v zvezi s predlogom 
pedagoškega sveta. Mislim, da to ni treba, ker nam po zakonu daje pedagoški 
svet svoj predlog le na vpogled s tem, da o njem razpravljamo in omogočimo 
pedagoškemu svetu, da se seznani z našimi mnenji, stališči in predlogi. Po 
zakonu pa nosi polno odgovornost pedagoški svet, pri čemer pa se seveda tudi 
mi ne moremo odreči neke moralne odgovornosti za to, kaj bo"pedagoški svet 
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sprejel in česa ne bo sprejel. Vsekakor pa smo vsi soglasni, da se o predmetniku 
in učnem načrtu na našem zboru ne da sklepati z glasovanjem, ker za to 
najbrž naš zbor ni dovolj strokovno kvalificiran, da bi sprejemal take sklepe. 
Menim pa, da se pedagoški svet ne more razvezati odgovornosti, da obrav- 
nava vse naše predloge in da izreče o njih tudi svoje mnenje. 

Kot je razvidno iz poročila, je predlog stalnega odbora, naj se prouči 
možnost, da se določene spremembe izvedejo brez posebnega naglašanja, da 
gre za spremembo predmetnika ali učnega načrta,, ampak naj se nujne in 
očitno potrebne izboljšave s pomočjo pedagoške službe neposredno uvajajo — 
ob soglasju pedagoškega sveta. Nekaterim večjim posegom, kakršni so npr. 
prenos nekaterih predmetov iz razreda navzgor ah navzdol in drugi, ter 
večjim spremembam pa bi se začasno odrekli. 

Bistveno je namreč to, kar vsi ugotavljamo, da gre za neskladnost med 
zasnovo, kakršno smo si zastavili ob reformi osnovne šole, da gre za to, kako 
to neskladnost postopoma odpraviti, pri čemer je seveda sprememba pred- 
metnika in učnega načrta samo ena izmed možnosti za odpravo teh nasprotij 
in tega neskladja. Gre za to, da ne preobremenjujemo otrok, da ne prenašamo 
teže še na prosti čas otrok in še zlasti na same starše. Ta težnja, ki je dobila 
v zadnjem času precejšen razmah, je nevzdržna. Zato je bistvo teh sprememb 
v razbremenitvi, ki je bila v predlogu izrečena v tem smislu, da je besedilo 
učnega načrta preveč ohlapno, kar omogoča preobremenitev. Pa tudi izbor 
snovi ni bil usklajen z razpoložljivim časom, s številom ur. 

V teh dveh plateh vidim bistvo spremembe in izpopolnitve oziroma bistvo 
izboljšav. Poleg tega pa se je snov večkrat medsebojno ponavljala, vodoravni 
in navpični krogi medsebojno niso bili dovolj izdelani, in podobno. 

Takšna naj bi bila v skladu z odborovim poročilom naša osnovna stališča s 
pripombo, da podpremo in se zavzamemo za to, da se resnično v največji 
meri razvije potrebno raziskovalno delo, da tako pridemo do bolj utemeljenih 
predlogov za spremembo predmetnika in učnega načrta. 

Ker je bila že večkrat omenjena srbohrvaščina, o čemer se predsednik 
pedagoškega sveta ni izjavil, menim, da se je potrebno tudi o tem podrobneje 
pogovoriti. Spremembe niso najbrž niti najboljše niti najslabše, a vprašanja ne 
rešujejo dokončno. Zato je dvomljive vrednosti prenos iz višjega v nižji razred, 
še posebej, ker ne gre zgolj za kakršenkoli tuj jezik, ampak za nam soroden 
jezik. Pri tem pa vemo, da otroci v 4. razredu še dokaj slabo obvladajo1 materin- 
ščino, kaj šele, da bi se smotrno lotili takega jezika, kot je srbohrvaščina. Vendar 
je treba srbohrvaščino obravnavati kot sleherni tuj jezik, seveda, če nam je v 
osnovni šoli potreben; o tem je treba še temeljito razmisliti oziroma omogočiti, 
da si tisti, ki mu je potreben, pridobi znanje tudi na drug način. Ponekod je 
lahko tudi fakultativno obravnavan, zlasti, ker za njegovo poučevanje nimamo 
ustrezno izobraženih učiteljev. Sprememba, da bo ta predmet prišel že v 4. raz- 
red, nam bo lahko povzročila še veliko preglavic in še poslabšala razmere, v 
kakršnih je že sedaj poučevanje srbohrvaškega jezika. 

Koristno bi se bilo ob vprašanju tujih jezikov tudi dogovoriti, ali naj po- 
učujemo na slovenskih šolah samo 2 do 3 tuje jezike ali 4. O tem ni bil izrečen 
noben predlog, je pa izrednega pomena, ker nam to otežuje pouk na drugo- 
stopenjskih šolah. 

Smotrno je bilo, da smo današnjo razpravo usmerili na vprašanja, kako 
povečati učni in vzgojni uspeh šole in da smo ob tem dali poudarka tudi vsem 
drugim vprašanjem, od katerih je ta uspeh odvisen. V zvezi s tem je bilo že 
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večkrat rečeno, da bi morali končno izoblikovati način usposabljanja naših 
učiteljev. To nalogo je zavod za šolstvo pravzaprav že izoblikoval, ni je pa še 
začel izvajati. Prav bi bilo, da bi v prihodnje predložil našemu zboru poseben 
predlog za urejanje tega vprašanja. To je dolžan storiti tudi po zakonu. Zlasti 
pa je to pomembno v zvezi z razpravo o delovnem času učiteljev. Mislim, da 
lahko v zvezi z novim zakonom o delovnih razmerjih strožje zastavimo odgovor- 
nost učiteljev za lastno usposabljanje in da del časa uporabljajo tudi v ta namen. 

V zvezi z gospodinjskim poukom pa prosim — ponavljam staro zahtevo 
našega zbora — da letos dokončno, v najkrajšem času dobimo od Republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo predlog za ureditev Višje gospodinjske šole. 
Smatramo, da mora biti do počitnic predloženo. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 5. točko 
dnevnega reda, na obravnavo zaključnega računa za leto 1965 in finanč- 
nega ^ačrta za leto 1966 sklada SRS za pospeševanje proizvodnje in predva- 
janja filmov. 

Ali želi predstavnik oziroma predsednik upravnega odbora dati še ustno 
obrazložitev? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Stane Fele. 

Stane Fele: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Menim, 
da ne izražam želje samo članov upravnega odbora, marveč tudi drugih, ki se 
ukvarjajo s problematiko proizvodnje in predvajanja filmov ter filmske vzgoje, 
če izrazim željo, da ta problematika ne bi bila na dnevnem redu na tem forumu 
samo takrat, kadar se obravnava zaključni račun in finančni načrt sklada, 
marveč glede na njen obseg in njeno pestrost tudi kdaj drugič. Zaradi tega 
se bom danes omejil le na kratke ugotovitve, ki izhajajo iz zaključnega 
računa in ki v osnovi začrtavajo politiko ter opredeljujejo problematiko', s 
katero se ukvarja sklad za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov. 

Kot je znano, se ukvarja sklad predvsem s tremi smermi dejavnosti, tako 
da usmerja svoja sredstva v filmsko proizvodnjo, to je v proizvodnjo' celo- 
večernih in kratkih filmov, da usmerja svoja sredstva kot pomoč pri razvi- 
janju in modernizaciji kinematografske mreže in da usmerja svoja sredstva 
na področje filmske vzgoje, kjer skuša z vzgojo filmskih delavcev oziroma na 
področju filmske vzgoje mladine imeti vsaj bežni vpliv na to področje; glede 
na obseg sredstev, s katerimi razpolaga, je ta vpliv res samo bežen. 

V preteklem letu je sklad razpolagal s 533 milijoni dinarjev, od katerih jih 
je 424 razporedil na področje filmske proizvodnje, 87 na področje kinofikacije 
in 19 na področje filmske vzgoje. Kljub temu, da številke, ki kažejo pretok sred- 
stev na področja izven filmske proizvodnje, povedo, da je ta obseg še neznaten, 
gledano skozi več let nazaj, le pomeni bistvene premike, ki na drugi strani od- 
ražajo tudi politiko sklada. 

Sklad je namreč kot naslednik zveznega filmskega sklada v svojih za- 
četkih predstavljal v pretežni meri avtomatizem, preko katerega so se stekala 
sredstva delno iz taks, oziroma iz davka od kino vstopnic, delno iz republiškega 
proračuna, avtomatično na filmske proizvajalce, delno, in to v največ s 50 % 
pa so se po prejšnjem zakonu lahko stekala tudi po poslovanju sklada, bodisi na 
kvaliteto filmske proizvodnje, bodisi na druga področja. Sklad je v preteklem 
letu dosegel, da se je bistveno spremenila ta politika in s tem povezana zakono- 
daja, o kateri je razpravljal tudi ta odbor, in se osvobodil vseh avtomatizmov, 
tako da v tem letu popolnoma svobodno lahko realizira svojo politiko. 
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V preteklem letu je moral sklad zaradi avtomatizma pretežni del sredstev 
odvajati še filmskim proizvajalcem, ne glede na to, kakšno kvaliteto so pred- 
stavljali proizvedeni filmi, le del sredstev pa je lahko na koncu leta da j,al po 
oceni obstoječi filmski proizvodnji. V ta namen je razdelil 70 000 000 din sred- 
stev štirim celovečernim in 26 in pol milijona dinarjev trinajstim kratkim slo- 
venskim filmom. 

Te številke kažejo na skromnost, s katero je lahko sklad vplival na proiz- 
vodnjo in kažejo-, da se je sklad moral boriti z dvema popolnoma ločenima 
vprašanjema. Na eni strani gre za obseg sredstev, ki bi naj omogočala v Slo- 
veniji filmsko proizvodnjo, saj je sklad praktično edini vir, na katerega lahko 
računajo filmski proizvajalci, na drugi strani pa so podjetja, ki naj bi dokaj 
samostojno presojala svojo repertoarno politiko in ki naj bi s tem skušala doseči 
tudi komercialnost svojega poslovanja. Medtem ko mora na področju celo- 
večernega filma sklad puščati v večji meri to iniciativo', je na področju 
kratkega filma sklad prav zaradi tega, ker je od proizvodnje do predvajanja 
ta zvrst filma destimulirana, prisiljen za te filme dajati več sredstev in tudi 
namensko sodelovati pri izboru te produkcije. 

Kratki film namreč zaradi majhnega interesa samih proizvajalcev ne 
daje komercialnih efektov, ker se predvaja le ob celovečernem filmu. Kino 
podjetja ga predvajajo samo zato, ker ga morajo predvajati, distributer pa ga 
kupuje samo zato, ker ga mora kupovati. Sklad pa meni, da je to področje, 
kjer se lahko družbena pomembnost in družbena vloga v večji meri odražata, 
zato je sklad dolžan, da ga v večji meri finančno podpira. Zato je sklad na pod- 
ročju kratkega filma že v preteklem letu skušal doseči večji vpliv na to, kaj 
se proizvaja, medtem ko je pri celovečernem filmu ta vpliv lahko uveljavljal 
še kasneje, pri ocenjevanju kvalitete. 

Na področju filmske proizvodnje je sklad v preteklem letu na razpis dobil 
sicer zelo širok odziv interesentov za sredstva, s katerimi je razpolagal, vendar 
je s pogojem, ki ga je sklad postavil, da mora vsak interesent priskrbeti 50 °/o 
lastnih sredstev, ta interes znatno padel. Tako je sklad svoj plan komaj iz- 
polnil in s svojimi 75 milijoni mobiliziral nekaj preko 100 milijonov dinarjev 
sredstev iz lastnih virov kino podjetij, delno pa tudi iz virov občinskih pro- 
računov. 

Popolnoma brezupno je namreč misliti, da bi sklad lahko na področju 
širjenja kinematografske mreže, na področju gradnje dvoran in na področju 
povečevanja števila sedežev, s svojimi sredstvi odigral kakršnokoli vlogo. Razpis 
v preteklem letu kaže, da je za razširjanje in modernizacijo te mreže pri lo- 
kalnih faktorjih še dokaj omejen interes, saj se pri 66 interesentih, ki so 
kandidirali za sredstva pri skladu, pojavili samo štirje občinski ljudski odbori 
kot sofinancerji, medtem ko so se drugje v celoti pojavljali ali sama kino pod- 
jetja, ali pa »Svobode«, prosvetna društva in druge organizacije. Če se to gle- 
danje na terenu ne bo spremenilo, lahko še nadalje računamo s propadanjem 
kinematografske mreže. To izredno pomembno sredstvo vzgoje, lahko ga tako 
imenujem, ne bo dobilo v našem družbenem sistemu adekvatnega mesta in 
tudi ne bo moglo odigrati svoje adekvatne vloge. 

Ce pogledamo samo to, da povprečno vsak prebivalec v Sloveniji gleda 
letno 10 filmov in da bi bili zadovoljni, če bi vsak prečital povprečno tudi to- 
liko knjig, potem lahko ugotovimo', kako pomembno vlogo odigrava film in 
kako smo mu tako glede izbora reporterja kot glede pogojev predvajanja 
posvečali v dosedanjem času premajhno pozornost. 
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Obisk v kinematografih pada; nekateri trdijo, da je temu vzrok televizija, 
mnenje našega upravnega odbora pa je, da je to posledica propadanja kul- 
turnega nivoja kino dvoran. S tem izgubljamo iz rok tisto, kar smo že imeli. 
V teku enega leta opažamo padec obiskov od 17 na 15 milijonov obiskov. Hkrati 
pa opažamo, da se v modernizacijo, ki naj bi ponovno pritegnila gledalca v 
kino dvorano, ne vlaga dovolj sredstev. 

Na področje filmske vzgoje je sklad v preteklem letu vložil sicer samo 19 
milijonov dinarjev, kar ni moglo odigrati neke bistvene vloge. Sklad je glede 
na svoj skromni obseg lahko sodeloval le pri financiranju seminarjev za film- 
ske pedagoge, to je prosvetne delavce, ki so se iz raznih šol udeležili seminarja 
in na to poučevali film v šolah. Nadalje je sklad lahko sodeloval pri sofinan- 
ciranju nekaterih filmskih publikacij, pri sofinanciranju presnemavanja filma 
na 16 milimetrski trak, ki ga uporabljajo šole in društva' za filmsko vzgojo, 
pri sofinanciranju revije »Ekran«, ki jo smatramo za edino kvalitetno revijo 
s področja filma v naši državi, in pri podpori kinoteke, ki na tem vzgojnem 
področju odigrava pomembno vlogo. Sklad je podpiral tudi društvo filmskih 
delavcev in mimo podjetij direktno štipendiral določene filmske delavce, pred- 
vsem za takšne poklice, za katere v filmskih podjetjih ni zadostnega interesa. 

Sklad ima namen v tem letu še nadalje spreminjati svojo politiko v smeri, 
kakšno je začrtal že v statutu in kakršno je nakazal že v preteklem poročilu, 
ki je v tem, da bo procentualno še več sredstev usmerjal na področje filmske 
vzgoje, da pa bo na področju filmske proizvodnje bistveno posegel tudi v izbor 
proizvodnje na samem začetku in ne šele na koncu, ko so filmi že gotovi. 

Sklad je prvič letos razpisal natečaj za pripravo scenarijev za celovečerne in 
kratke filme in s tem razpisal tudi celotna svoja sredstva. Ugotoviti moramo, da 
se je na ta natečaj pravzaprav odzval zelo skromen krog interesentov in da je še 
ta skromni krog v scenarijih pokazal revščino, ki obstaja na področju scenarijev 
v Sloveniji. Mogoče je, da scenariji obstajajo, pa na konkurz niso bih predloženi. 
Več interesa je bilo na področju kratkega filma, medtem ko je bil na področju 
celovečernih filmov izbor zelo majhen. Zato je posebna strokovna komisija, ki 
jo je sklad formiral za izbor scenarijev, pri katerih naj bi sklad v samem za- 
četku sodeloval pri financiranju, morala izbirati pač na nižjem nivoju kot je bilo 
na začetku zaželeno. 

Sklad je tudi v letošnjem letu v celoti posloval po principu popolne javnosti 
tako, da je po odločitvi o izboru dal tri tedne časa za ugovore javnosti k svojemu 
izboru. 

Sklad namerava, kot v preteklem letu, tudi v tem letu razpisati svoja 
celotna sredstva za kinofikacijo in filmsko vzgojo in tudi tu na osnovi objav 
svojih odločitev pritegniti širši krog javnosti k sodelovanju. V treh letih, če 
upoštevam finančni načrt, ki ga imate pred seboj, se je struktura usmerjenih 
sredstev sklada, spremenila predvsem v naslednjem: medtem ko je v letu 1964 
sklad odvajal za kinofikacijo le 8'°/o sredstev, za filmsko vzgojo 3%, za film- 
sko proizvodnjo pa 89fl/o, je v letu 1966 s finančnim načrtom namenil 6'°/o 
svojih sredstev za filmsko vzgojo, 16% za kinofikacijo in le 78 °/o za filmsko 
proizvodnjo. Tretjino sredstev namerava sklad potrošiti za financiranje tistih 
filmov, za katere sklene s proizvajalci pogodbo vnaprej, tretjino za dokončno 
financiranje, ko gredo filmi v predvajanje, tretjino pa želi rezervirati za oce- 
njevanje kvalitete, ki jo bo ugotavljal po svojih kriterijih, delno glede na 
obisk, delno pa na oceno, ki jo bo dala komisija sklada. 
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Sklad posluje razmeroma samostojno, saj mu je proračun zelo skromno 
namenil svoja sredstva; ta so v treh letih padla od 11 ®/o na 5'°/o virov sklada, 
tako da je ta vir postal za sklad zelo majhen, nepomemben. 

Poseben problem, ki ga hočem omeniti na koncu razprave, je financiranje 
filmskih novic. O tem se je na tem zboru že razpravljalo. V preteklem letu je 
sklad na osnovi priporočila, ki ga je dobil od Prosvetno-kulturnega zbora, fi- 
nanciral do konca leta predvajanje filmskih novic skupaj z gospodarsko zbor- 
nico in filmskimi podjetji. Letos pa sklad ni več našel sredstev za naslednje 
financiranje. Na sestanku, ki je bil pred dnevi s predstavniki vseh zaintere- 
siranih, se nov financer ni našel; zato moram sporočiti, da filmskih novic na ta 
način ne bo. Večja filmska podjetja jih bodo financirala sama, manjša pa še 
niso našla ustrezne rešitve. 

Menim, da sem problematiko v grobem nakazal, glede na kratko odmerjen 
čas in prosim za priporočila za nadaljnje poslovanje sklada. 

Predsednik Ivo' Tavčar : Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Štefan 
Troj ar. 

Štefan Troj ar : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V poročilu sklada za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov je v drugi 
točki poudarek na razširitvi in modernizaciji kinematografske mreže. Poročilo 
med drugim navaja, da si je 60 kinematografov izboljšalo tehnično opremljenost; 
bolj skromen pa je podatek, ki govori, da je sklad na ta ali oni način opremil 
pet potujočih kinematografov. 

Smatram, da bi morali posvetiti kinofikaciji odročnih vasi večjo in bolj 
sistematično skrb. Precej je še slovenskih vasi, ki nikdar ali pa zelo redko 
vidijo kino predstavo. Televizija je v taka področja še malo prodrla, kulturno 
življenje drugih vrst pa je v glavnem zamrlo. Redni obiski potujočega kina ob 
primernih dnevih bi prav gotovo pridobili našega kmečkega gledalca. 

Zato želim pojasnilo, ali deli sklad sredstva na osnovi tečajev, oziroma 
pobud, ki prihajajo iz posameznih občin? Ali sklad smatra, da bi moral tudi sam 
na osnovi analize usmerjati kinofikacijo in sistematično graditi republiško 
kinematografsko mrežo ? 

Mislim torej na stalno in na mrežo potujočih kinematografov. Nerazvite 
občine imajo prav gotovo največje potrebe po potujočih kinematografih, hkrati 
pa skromna sredstva ter zato kažejo verjetno manjšo pripravljenost, da bi 
svojim občanom na vasi nudile kulturno zabavo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se kdo želi besedo? Besedo ima poslanec 
France Stiglic. 

France Stiglic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko govorimo o dejavnosti sklada za pospeševanje filmske proizvodnje in pred- 
vajanja filmov, nedvomno lahko najprej ugotovimo', da od takrat, ko imamo ta 
sklad v okviru republike, vendarle naša domača kinematografska dejavnost, 
predvsem pa filmska proizvodnja, poteka bolj kontinuirano in bolj smiselno, 
vsaj v"osnovi, kot prej in dalje, da v dani konstelaciji, to se pravi, v odnosih, 
kakršni vladajo v organizaciji naše kinematografije in njenega sistema finan- 
ciranja, verjetno posluje po najboljših močeh in po najboljših kriterijih. S tem 
pa seveda ni rečeno, da so stvari v redu in da ni mogoče narediti, oziroma da 
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ni nujno narediti v naši kinematografiji nekaj osnovnih premikov, tako v na- 
čelih, kot v sistemu financiranja. 

Po podatkih, oziroma po dejanskem stanju, domači igrani film vrne po 
prodaji doma komaj 10 do 12 milijonov svojih proizvodnih stroškov, ki znašajo 
v povprečju 100 milijonov dinarjev. To pomeni, da je tržna vrednost filma pri 
nas v Jugoslaviji komaj 10 '%>. Ce govorim o ekonomskih odnosih in o tržni 
vrednosti, je jasno, da pri tem ne pozabljam kulturnega pomena filma. Če go- 
vorim o upravljanju v filmski dejavnosti, je razumljivo, da smatram, da je 
treba to upravljanje prirediti filmski dejavnosti in če govorim o filmski pro- 
izvodnji, še ne govorim o njeni kvaliteti, marveč o osnovnih pogojih za to, 
da sploh nek proces lahko imenujemo filmska proizvodnja. 

Tako se pojavlja sklad za pospeševanje filmske proizvodnje in predvajanja 
filmov kot glavni financer naše filmske proizvodnje, kar je v osnovi seveda 
popolnoma zgrešeno. S tem ne kritiziram dela sklada — v začetku sem povedal, 
da je to najboljša oblika v dani konstelaciji — vendarle pa je vrednotenje 
nekega filma z 10 °/o njegove vrednosti vsekakor problem, ki govori o tem, 
da gre za nekatere v osnovi neurejene odnose v proizvodnji in plasmaju naših 
filmov. 

V drugih državah, npr. v Italiji, računajo, da producent, če ima film 
milijon gledalcev, že pokrije svoje stroške in začne pridobivati sredstva za 
reprodukcijo. Naše filme je v preteklih letih recimo od leta 1957 do 1964, 
gledalo 87 348 000 gledalcev; v posameznih letih je bil obisk sicer različen, 
tako da je v povprečju najprej na en film 725 000, pozneje 500 000 gledalcev 
(z razliko zadnjih dveh let, ko obisk domačega filma močno pada). Mnogi filmi 
so v teh letih imeli tudi pri nas preko milijon gledalcev, celo do tri milijone, 
vendar to v ekonomskem pogledu v proizvodnji filma ne pomeni, kar bi moralo 
pomeniti. Film je v glavnem pridobival enaka sredstva — razlika je bila ma- 
lenkostna — od 10 do 12 fl/o svoje proizvodne cene. 

Pri nas se ponašamo s tem, da imamo najcenejšo kino vstopnico na svetu 
in jo dejansko tudi imamo. Ne vem, če je to odlika, prej je to neumnost, kajti 
vse vstopnice kinematografov po svetu, bodisi na Vzhodu ali na Zahodu, so 
najmanj petkrat ali desetkrat dražje kot pri nas. To najbrž pomeni, da je v 
naših kinematografih treba predvsem urediti ceno vstopnic. 

Pa ne samo to, urediti je treba tudi sistem predvajanja filmov, sistem, 
ki velja sedaj v distribuciji filmov. V položaju, kakršen je zdaj, se producent 
za film ne zanima več, ko ga je distributer kupil od njega, saj z večjim pri- 
zadevanjem praktično ne more dobiti večjih sredstev. Ko distributer proda 
film kinematografu, prav tako ne posveča več posebne pozornosti usodi tega 
filma, ker ekonomsko ni več zainteresiran, bolje — njegov ekonomski in- 
teres je bil tako minimalen, da ni bil zanj odločilen. Ko kinematograf da do- 
mači film v predvajanje, je spet zelo, zelo malo zainteresiran zanj, ker ve, da 
mu domači film prinaša pravzaprav manj, največkrat pa izgubo in bi raje 
namesto njega predvajal inozemski film. 

Povsod je torej občutna odsotnost osnovnega ekonomskega interesa, ka- 
kršen bi tudi v tej dejavnosti moral biti navzoč in ki bi moral spremeniti ves 
krogotok proizvodnje in vračanja sredstev, tako da ne bi bil več sklad tisti, 
ki je glavni financer domače proizvodnje filmov, marveč proizvodnja sama, 
ki bi morala vračati s svojimi izdelki večino sredstev za svojo proizvodnjo. 

Ce govorimo o pomanjkljivem interesentu producenta, distributerja in 
kinematografa za domači film, mislim, da je osnovni razlog v tem, da imamo 

15 
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distribucijo kot posebno institucijo, ki dobiva iz centralnega deviznega fonda 
devize, za katere nabavlja filme in potem pač lahko izračuna, kakšne filme 
naj kupuje in kako naj jih eksploatira, da se lahko normalno preživi. Lansko- 
letna jugoslovanska filmska proizvodnja je izvozila za 800 000 dolarjev domačih 
jugoslovanskih filmov na inozemski trg, kar je skoraj toliko, kolikor da cen- 
tralni devizni fond na razpolago distribuciji. Razen tega filmska podjetja s svo- 
jimi uslugami in koparticipacijami — govorim o tistih podjetjih, ki so v tem 
uspešna, naša žal niso — vendarle prispevajo okrog 2 milijona dolarjev de- 
viznih sredstev prav v isti centralni fond. Zato se potem človek upravičeno 
vpraša, kako lahko neka institucija tako zaslužena devizna sredstva prejema, 
ne da bi jih sama ustvarila, zato da nabavlja filme in jih kot menežer prodaja 
naprej. 

Smatram, da sta osnovni postavki v naši kinematografiji vendarle film- 
ska proizvodnja in kinematograf in da bi morala biti distribucija praktično 
le nujna slUžba. V razvoju naših družbenih sil taki menežerji, kot so sedaj 
distribucijska podjetja, ne morejoi obstajati. S spremenjenim sistemom, ko 
bi bil uvoz filmov tudi vezan z izvozom — bi bil občutno povečan inte- 
res producenta, ki bi za svoja sredstva, ki jih zasluži, tudi nabavljal filme, 
jih postavil v nek odnos s svojimi domačimi filmi in prelival sredstva v pro- 
izvodnji bolj koristno, kot se prelivajo sedaj. Pomislek, da bi bila oškodovana 
kvaliteta programa filmov, ki jih vsako leto uvažamo, ni utemeljena, ker se 
družba lahko zavaruje tako, kot se je zavarovala doslej, s svojimi družbenimi 
organi, ki ocenjujejo filmski program in ga potrjujejo za javno predvajanje. 

Toliko o nekaterih neurejenih ekonomskih zadevah v naši kinematografiji, 
ki imajo za posledico, kot sem rekel, da sklad nastopa kot glavni financer do- 
mače filmske proizvodnje. Če ste sledili mojim izvajanjem, smatram, da lahko 
uvidite, da družba ne podpira filmske dejavnosti v »preobčutni meri«, marveč, 
da ji pravzaprav jemlje tista sredstva, ki bi jih film sam moral po ekonomskem 
zakonu v kinematografih zaslužiti. Ta sredstva se stekajo v sklad, in »še dobro, 
d;a ga imamo«, saj na ta način republiki ni treba vzdrževati drugih dejavnosti, 
kot so šolski film, filmska vzgoja, akademija itd. ter tako postaja sklad mati 
in oče vsega, kar pri nas po filmu sploh diši, kar je povsem nepravilno. 

Če bi uredili osnovne probleme financiranja in uvedli potrebni ekonomski 
račun v to kulturno dejavnost, potem bi bila tudli dejavnost sklada veliko bolj 
opredeljena in bi družba, če ne bi sredstva sklada pokrivala le negativne razr- 
like proizvodnih stroškov, res lahko^ stimulirala dober film in tako' vplivala na 
program, na dejavnost posameznih proizvodnih hiš in hkrati tudi opravičeno 
razpolagala s temi sredstvi za filmsko vzgojo in druga področja, ki jih že sedaj 
podpira. 

Prav zaradi teh zgrešenih odnosov, o katerih sem govoril, je tudi iluzorno 
misliti, da bi z našo kinofikacijo napredovali. To je povsem nemogoče, saj je 
75 ali 80 milijonov sredstev, na katera sklad veže že še 100 ali nekaj več sredstev 
preko komun, toliko kot kaplja v morje glede na potrebe naše kinofikacije. 
Predvsem tu manjka interes producenta za prostore, kjer bo predvajal svoje 
filme in kinematografskega podjetja, da bi razširili svojo dejavnost in gradil 
nove dvorane. Tega pa ni mogoče brez prejšnje reorganizacije sistema, o kate- 
rem sem govoril. Mislim, da je to prava pot za ureditev naše kinofikacije, če- 
prav smatram, da bo tudi na tem področju potrebna močna injekcija družbenih 
sredstev, kot je bila na primer v šolstvu, ko je za določeno razdobje skupščina 
odredila dve milijardi, ki vežejo na investicije v šolstvu. 
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2e iz poročila začasnega odbora z.a kulturne dejavnosti ste videli, da je 
problemov v kinematografiji množica. Jaz sem govoril samo o tistih, ki so v 
glavnem v zvezi .s skladom, ko govorimo o zaključnem računu in o poslovanju 
sklada. Sicer pa je že utrujajoča diskusija o tem, zakaj imamo pri nas v Slo- 
veniji tri filmska podjetja; ko pa sem prebral v poročilu, da bo treba spet 
delati nove analize in nove predloge, me je obšel strah, kajti tega materiala 
je že toliko, da bi bilo potrebno samo nekaj razumnih ukrepov in bi se situacija, 
kakršna je, spravila na zdrava tla. Ti pa so predvsem v uveljavitvi ekonomskih 
principov, ki naj v tej kulturni dejavnosti dejansko veljajo, vezani predvsem 
na kulturno pomembnost filma in njegov kvalitetni uspeh. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, še kdo želi besedo? Če ne, menim, 
da bi se vendarle morali razjasniti, kako je sedaj s financiranjem filmskih novic. 
Ali se res lahko filmski sklad temu odreče in se popolnoma razveže vsakršne 
odgovornosti za to? Ne vem, zakaj ponovno začenjamo stari spor, ki je bil že 
urejen, vsaj do takrat, ko naj bi se spremenili predpisi. Dokler se ti ne spre- 
mene, je status quo. Ne vem, zakaj kar naprej načenjamo vedno isto vprašanje, 
ko imamo doslej vendar le en odgovor. Edino, če upravni odbor misli, da bo 
sklad s tem dobil še dodatna sredstva. Toda to ne pomeni, da upravni odbor 
sklada ni dolžan tega vprašanja tako kot doslej, urejati naprej, do spremembe 
zveznih predpisov. 

Zdaj je v pretresu celotna filmska zakonodaja; dani so že predlogi za spre- 
membo zveznih filmskih zakonov, zato mislim, da moramo ob tem poudariti tudi 
našo soodgovornost, kakšni bodo zvezni predpisi in da se ne moremo odreči 
razpravi o zveznih zakonskih osnutkih o filmu, ker tudi film sodi v našo na- 
rodno pristojnost, v republiško pristojnost. Prizadevati si je treba, da bodo 
zvezni predpisi usklajeni z našimi potrebami, saj bo najbrž treba sprejeti tudi 
republiške predpise na tem področju. 

Besedo ima ponovno tovariš Stane Fele. 

Stane Fele: V zvezi z vprašanjem glede sistema razdeljevanja sredstev 
naj povem, da daje sklad vsa sredstva na razpis, v katerem tudi določi potrebne 
pogoje. Ti so v principu takšni, kot sem jih navajal prej, in so v podrobnostih 
vedno objavljeni. Težnja sklada je, da mobilizira čimveč sredstev lokalnih 
faktorjev, ker je edino na ta način mogoče skromna sredstva sklada koristno 
uporabiti. 

Filmskih novic sklad po veljavnem zakonu ne mora financirati, ker tega 
v statutu ni predvideno. Lahko pa se zahteva sprememba statuta in se ta de- 
javnost vanj vključi. 

Sklad je bil mnenja, ko v statutu tega ni predlagal, da so filmske novice 
samo toliko filmske, ker so na filmskem traku, medtem ko je njihova vsebina 
informativna. Zaradi tega v statutu te dejavnosti ni predlagal. Glede dogovora, 
ki je bil včeraj sprejet med predstavniki filmskih novic, gospodarske zbornice, 
kino podjetij in našega sklada naj povem, da bodo večja podjetja sama ku- 
povala filmske novice, manjša pa jih bodo lahko pozneje dobila brezplačno. To 
se pravi, da bo namesto 19 kopij prihajalo v Slovenijo samo 8 kopij. Tako jih bo 
lahko vsako podjetje vrtelo, seveda z določeno zakasnitvijo. 

Predsednik Ivo Tavčar : To pojasnilo sicer nekoliko dopolnjuje sliko, 
vendarle poudarjam, če bo ponovno prišlo do javnih razprav o filmskih novicah, 
naj se ve, na koga se je treba obrniti za rešitev tega vprašanja, 
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Smatram, da ni nobenih statutarnih ali pa zakonskih ovir, da tega ne bi 
mogli financirati. Mislim, da so določila tako zakona kot statuta tako široka, 
da to omogočajo. Sicer pa prosim, da predsednik izrecno navede člen, ki to pre- 
preprečuje. 

Poleg tega pa menim, da tudi dosedanja praksa nekaj velja in da ni mogoče 
kar tako menjati, razen če se na drug način uredi, po novem dogovoru in je to 
tudi v skladu z zakonitimi predpisi. Sicer pa smatram, da je treba to vprašanje 
še naprej urejati tako, kot je bilo doslej. 

Razlage tovariša Štiglica so take, da v resnici od nas zahtevajo, da nekaj 
ukrenemo na tem področju. Zdi se mi, da misli, ki jih je razpletel, povsem 
ustrezajo celotnemu reformnemu toku razmišljanj in da je na tej ravni prav 
gotovo treba iskati razrešitev filmskega klobčiča. 

Pri tem pa bi zlasti poudaril, da je že zdaj možno, da bi upravni odbor, 
ko se dogovarja in sklepa pogodbe s posameznimi filmskimi podjetji za sne- 
manje celovečernih ali kratkih filmov, v te pogovore pritegnil že sedaj zna- 
nega kupca — Vesno film. Naj že vnaprej sodeluje pri takih pogodbah in se 
postopoma vključuje v celotno filmsko področje ter ustrezno prevzema tudi 
del odgovornosti ter hkrati vnaprej tudi omogoča financiranje filmske de- 
javnosti. 

Kot je znano, skupščinska komisija za družbeno nadzorstvo proučuje polo- 
žaj vseh treh filmskih podjetij na Slovenskem. Ko bo poročilo o tem pripravlje- 
no, mislim, da lahko v našem imenu zahtevam, da ga obravnava tudi naš 
zbor. Gre 'za to, da se dokončno razišče tudi gospodarski položaj teh treh 
podjetij in da ne bomo kar naprej brali časopisnih novic o tem, da je spet 
nekdo pred sodiščem ali pod prisilno upravo in podobne reči; če pa bo to po- 
ročilo nezadostno, bomo terjali še dodatno poročilo republiškega sekretariata 
za gospodarstvo in republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. 

Zeli še kdo besedo v zvezi s finančnim načrtom in zaključnim računom 
filmskega sklada? 

Ce ne, prehajamo na 6. točko dnevnega r e d a , to je na' obravnavo 
zaključnega računa za leto 1965 in finančnega načrta za leto 1966 Prešernovega 
sklada. 

Zeli predstavnik Prešernovega sklada dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 
Zeli kdo razpravljati o predloženem finančnem načrtu in zaključnem na- 

črtu? (Ne javi se nihče.) Če ne, pomeni, da soglašamo s predlogi, ki so dani 
v poročilu začasnega odbora in ki zlasti poudarjajo potrebo po večjih nagradah 
za kulturno ustvarjalnost in potrebo po nekaterih dodatnih spremembah za- 
konodaje oziroma statuta, kar velja tako za Prešernov kot za Kidričev sklad. 

Kot sem obveščen, oba upravna odbora pripravljata take predloge; ko 
bodo dani v razpravo, bomo o njih sklepali. Menim pa, da jih je treba pravo- 
časno pripraviti, najpozneje pa v jeseni. 

Zaključujem dopoldansko sejo in sklicujem nadaljevanje seje popoldne ob 
16, uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.35 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo sejo in prehajamo na 7. točko 
dnevnega reda, to je na razpravo o položaju in razvoju radia in tele- 
vizije v Sloveniji. 
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Gradivo je predložil Zavod radia in televizije v Ljubljani. Želi morda 
predstavnik zavoda gradivo ustno obrazložiti? (Da.) Prosim. Besedo ima tovariš 
Boris Mikoš, generalni direktor RTV Ljubljana. 

Boris Mikoš: Tovariši, ko smo■ sestavljali poročilo, ki sedaj služi kot 
osnova za razpravo, smo skušali v njem zajeti predvsem tiste podatke, ki naj 
bi vam, tovariši poslanci, omogočili, da ocenite, kako izpolnjujemo sklepe 
oziroma uresničujemo stališča, ki jih je pred letom in pol sprejel ta zbor. 

Že takrat so bila postavljena v ospredje predvsem programska vprašanja, 
tako glede vsebine kakor glede kvalitete in obsega programa. Želimo da tudi 
v tej obravnavi dobijo^ ta vprašanja prednost pred materialnimi vprašanji. 

Glede razvoja programa je za preteklo razdobje značilno predvsem to, da so 
smernice Prosvetno-kulturnega zbora bile uresničevane postopoma, in sicer 
tako, da je na radiu bil razširjen samo drugi program, sicer pa so vsa priza- 
devanja bila usmerjena na izboljšanje kvalitete. Televizija je sicer spremenila 
strukturo programa, kot veste, je dala zlasti boljši informativno politični, igrani 
in filmski repertoar, vendar so glavna sredstva in ostale sile delovali prven- 
stveno za povečanje televizijskega programa. Brez novih prostorov je tele- 
vizija povečala program v tem času za celo tretjino, uvedla je zahtevnejšo 
strukturo in glede na delovne pogoje, v katerih dela, prekosila samo sebe. Šte- 
vilke v tem poročilu o tem nazorno govorijo. * 

Vsa prizadevanja za uresničevanje smernic Prosvetno-kulturnega zbora 
so potekala v izjemno težkih materialnih pogojih. Brez posebne dotacije, ki jo 
je dal Izvršni svet, bi namreč zavod poslovno leto 1964 zaključil z izgubo. 
V aprilu lani povečana naročnina pa je z uvedbo reformnih ukrepov praktično 
izgubila vsak ekonomski učinek. Uveljavitev novega kurza za dolar, podražitve 
po reformi in ukinitev republiške dotacije za program, vse to je privedlo ob 
koncu lanskega leta do nove druge podražitve. To je vsaj v glavnem saniralo 
stanje zavoda, ki je sredi intenzivnega opremljanja. 

Tovariši, na ta dejstva sem moral opozoriti, ker ni mogoče mimo njih, 
če hočemo realno oceniti dosežene rezultate v uveljavljanju smernic tega zbora. 
Kljub takšnim materialnim pogojem so bili v tem času vendarle doseženi 
nekateri konkretni rezultati. Dovolite, da jih prav na kratko naštejem: 

Razširjena sta bila program radia in program televizije, povečano je bilo 
število radijskih in televizijskih naročnikov, odpravljeno je bilo centralizirano 
določanje višine RTV naročnine, kar danes omogoča zavodu, da dobi popol- 
nejšo podobo samoupravne delovne organizacije. Dvojne reverzibilne zveze 
bodo z izjemo Mirne gore, kjer imamo še vedno tehnične težave, v kratkem 
dograjene; Tako bomo v Sloveniji zanesljivo 15. maja na dan radia ukinili 
na televiziji naziv »poskusna oddaja-«. 

Pripravljen je idejni projekt za radijski dom v Mariboru in to že več kot 
leto dni, gradnja pa ni stekla zaradi pomanjkanja sredstev. V zavodu je for- 
miran sklad za kadre, intenzivno je povečano število štipendistov in razširjen 
je krog ljudi, ki se izpopolnjujejo v drugih RTV hišah. Povečano je število 
javnih natečajev za glasbena in igrana dela in dana so nova naročila kulturnim 
institucijam za tovrstna dela. Izdelan je koncept nove programske zasnove 
za radio Maribor, ki bo v prihodnje prevzel širše naloge v radiodifuzni službi 
Slovenije. 

Udeležbo slovensko govorjenega televizijskega programa, vidnega na ob- 
močju Slovenije, je povečana v strukturi programa za 8 %. Povečanje bi bilo 
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seveda večje, če se ne bi močno povečal celoten obseg programa. Celoten pro- 
gram je v lanskem letu na našem področju že dosegel 1139 ur, naš lasten pro- 
gram pa 795 ur. 

Popolna samostojnost v sestavljanju radijskega programa mimo raznih skup- 
nih shem je pokazala, da je to pot do večje udeležbe gradiva in programskih stva- 
ritev iz naše republike v programih ostalih jugoslovanskih radijskih postaj — 
tokrat na osnovi kriterija kvalitete. To nam odpira tudi izbor gradiva iz vse 
Jugoslavije. Te izkušnje pa nam hkrati služijo kot osnova za samostojno obli- 
kovanje tudi televizijskega programa. 

Zavod je s svojimi tehničnimi sredstvi posnel, sinhroniziral in emitiral 
prvo televizijsko filmsko serijo in tako začel z novo umetniško zvrstjo. Di- 
rektni stiki, ki jih vedno močneje razvijamo z mnogimi tujimi RTV hišami, 
omogočajo danes programsko izmenjavo v širšem obsegu kot nekoč. Na podlagi 
te izmenjave se naši kulturni dosežki vedno pogosteje uvrščajo v tuje radijske 
in televizijske sporede. 

Tako je televizija poslala v celo vrsto dežel svoj izbor »Desetih zadetkov-«, 
televizijski film »Živalski karneval« je dosegel na Japonskem zelo visoko na- 
grado in šel v več dežel, za »VOS« se zanima več dežel, 6853 minut glasbe slo- 
venskih ustvarajalcev in polustvarjalcev smo poslali v 18 dežel. Danes po- 
sebna služba na zavodu že skrbi za razvijanje te izmenjave. Sedaj vzdržujemo 

* programske in druge poslovne stike z 39 državami in. njihovimi RTV družbami. 
Dosežena je večja programska samostojnost pri oblikovanju televizijskega 

programa v Sloveniji, kar je omogočilo, da povečamo pestrost oddaj. Tako 
sedaj emitiramo v tej jesensko-zimski shemi, ki je pravkar v toku, 51 različnih 
oddaj, kar je za celo četrtino več kakor lani. To nam je hkrati tudi omogočilo, da 
je igranemu programu sedaj namenjeno več časa in da v večji meri prikazu- 
jemo domači kulturni film in kratki film ter da filmsko obdelujemo našo kul- 
turno dediščino. Obseg tujih serijskih filmov je bil zmanjšan, tako da ti filmi 
zavzemajo podrejeno mesto v programu. Kot veste, je v tem času torek pre- 
nehal biti prost dan in naš studio za ta dan oblikuje program popolnoma svo- 
bodno in sam. 

Gledalci in kritika so nam bili doslej naklonjeni. Nova programska struk- 
tura kaže na to, da je televizija začela prodirati v nove sredine. Sedaj imamo 
26 «/o naročnikov, ki so delavci. Radio je skušal uvesti mladinske oddaje, ki so 
bile za mladino zanimive. Način, kako obravnavamo politične in družbene teme, 
kaže, da smo napredovali v pogledu izkoriščanja prednosti, ki jih vsak od obeh 
medijev ima. 

V smislu sklepov Prosvetno-kultumega zbora smo začeli s pripravami za iz- 
gradnjo mreže na tako imenovanem četrtem in petem pasu, kjer naj bi v pri- 
hodnosti potekal drugi televizijski program v Sloveniji. Gradnja in nabava vseh 
tehničnih naprav je sedaj zastavljena tako, da bo uvajanje barvne televizije čim 
hitrejše in čim cenejše. V tem smislu so vzpostavljeni tudi dobri delovni stiki 
z italijansko radijsko družbo. 

Vključili smo se v kulturno izmenjavo Slovenije s sosednjo Koroško in 
Štajersko in sodelujemo v raznih oblikah zelo aktivno. Sodelovali smo npr. v 
skupni avstrijsko-jugoslovanski oddaji »Vseh devet«, prve take vrste, izme- 
njujemo orkestre in programsko gradivo. Skupno z »Delom« smo akreditirali 
stalne dopisnike v Trstu, Londonu in Moskvi, skupno z »Delom« in »Večerom« 
pa tudi v Avstriji. Njihovi prispevki bogatijo naše RTV programe, delo v tujini 
pa bogati programske izkušnje naših sodelavcev. 
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Prenos svetovnega prvenstva v namiznem tenisu lani, še posebej pa sve- 
tovnega prvenstva v hokeju na ledu letos, je afirmiral slovensko televizijo po 
vsej Evropi kot organizacijo, ki je sposobna na visokem tehničnem nivoju, 
disciplinirano in kvalitetno, posredovati tudi tako zahtevne dogodke. Takšna 
priznanja smo dobili od mnogih evropskih RTV družb. 

V navajanju nekaterih dosežkov sem bil konkretnejši kakor bi bilo 
morda potrebno, ker sem želel nekoliko dopolniti poročilo, ki ga imate, 
ker je bilo poročilo izdelano še pred koncem preteklega leta. Navesti pa moram 
tudi naloge, ki jih je pred nas postavil Prosvetno-kulturni zbor, kjer pa smo 
bili manj uspešni. 

Naslonitev na kulturno programsko zaledje še vedno zelo počasi napreduje 
in to ne toliko zaradi naše zaprtosti ali naše nepripravljenosti za sodelovanje, 
kakor predvsem zaradi prepočasnega ustvarjanja tehničnih in prostorskih po- 
gojev za to in pripravljenost zaledja za takšno sodelovanje. Mislim, da je lep 
primer za to slaba udeležba slovenskih književnikov na natečajih, ki jih 
razpisujemo, slaba udeležba glasbenih ustvarjalcev v Mariboru in deloma tudi 
v Ljubljani ipd. 

Zvezna informativno-politična oddaja »televizijski dnevnik« še vedno ne 
obravnava življenja v naši republiki na zadovoljiv način. Krivda leži tudi na 
naši strani. 

Šolska televizija kljub priporočilu Prosvetno-kulturnega zbora in številnim 
načelnim razpravam ostaja v zibki in nikakor ne more shoditi. Poseben raz- 
govor o tej problematiki, ki ga je pripravil glavni odbor Socialistične zveze, je 
načel vrsto nerazčiščenih vprašanj, vendar ni omogočil rešitve. Za šolstvo od- 
govorne oblasti bodo končno vendarle morale precizno določiti predmete in 
teme, ki jih bo obdelovala televizija in uvesti televizijo v šoli kot redno do- 
polnilo pouka. Izdelati bo treba standardne televizijske obdelave posameznih 
tem, kar bi omogočilo pocenitev zaradi večkratnega ponavljanja iste teme, 
česar sedaj ne delamo. Na skupnem programu bo treba zediniti delo zavoda za 
šolski in poučni film in delo televizije, kakor tudi delo vseh televizijskih štu- 
dijev v Jugoslaviji, ki sedaj hodijo vsak sam zase. 

Širjenje lastne osnove za televizijsko-filmsko proizvodnjo, o čemer je prav 
tako govora v smernicah Prosvetno-kulturnega zbora, moramo reči, da ni 
bistveno napredovalo. Vlaganja v razvijalno filmsko tehniko so nam omogočila, 
da smo odpravili neskladje med razvijalno in snemalno tehniko, nismo' pa 
mogli razširiti teh zmogljivosti. Možnosti koprodukcije s filmsko industrijo 
Slovenije so bile doslej omejene zaradi materialnega položaja obeh strani, pa 
tudi zaradi različne tehnike, kar nam predstavlja stalno oviro. Podoben položaj 
je v tem pogledu v vsej Jugoslaviji 

Skupščini smo predložili tudi pregled variant za izdelavo petletnega načrta 
razvoja zavoda RTV. Ne da bi se spuščal v razpravo o predlaganih variantah, 
želim ugotoviti, da je iz predloženega pregleda razvidno, da tudi v bodoče zavod 
sam ne bo mogel opraviti vseh nalog s področja razširjene reprodukcije- in 
da bo zato potreboval družbeno pomoč. Če bi družba teh sredstev ne mogla 
ali ne hotela dati, potem lahko v naslednjih letih zavod iz lastnih sredstev 
opravi samo normalizacijo sedanjega neobičajnega stanja. Izgradnje četrtega 
pasu, domov v Mariboru in Ljubljani ter priprav za barvno televizijo, ki že 
trka na meje naše republike, zavod ne more opraviti sam. 

V preteklem razdobju je zavod intenzivno investiral in to celo na račun 
lastne eksistence. Zato nam je toliko težje razumeti, da z republiškimi organi 
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že štiri mesece razpravljamo o izdaji garancijske izjave za opremo, ki je nabav- 
ljena po vseh predpisih te dežele, po odobritvi investicijskega programa in na 
temelju pogodbe z republiškim skladom za negospodarske investicije. Ker gre 
za formalno garancijsko izjavo, človek res ne ve, ali smo v svojem delu tako 
neučinkoviti, ali pa eno izvajamo in drugo sklepamo. 

Strinjamo se z ugotovitvijo odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov, ki jo je dal v svojem poročilu, da ni potrebe, da Prosvetno-kulturni 
zbor korigira svoje smernice, ki jih je sprejel leta 1964, čeprav je jasno, da ni 
mogoče uresničevanje teh smernic časovno vezati na kratke roke. Kljub temu 
smatramo, da je odločitev Prosvetno-kulturnega zbora, da obravnava našo dejav- 
nost, za nas dragocena. Tako smo dobili priložnost, da vas obvestimo o dose- 
danjih rezultatih in da ponovno ocenimo prejšnje odločitve. 

Uresničevanje smernic, ki jih je sprejel ta zbor, kaže na to, da se, je 
kolektiv zavoda RTV odgovorno lotil postavljenih nalog. Tudi današnja razprava 
bo pomemben prispevek v naših prizadevanjih, da bi radiodifuzna služba 
Slovenije opravljala svojo nalogo odgovorno in solidno. 

Predsednik Ivo Tavčar: Predloženo gradivo je obravnaval naš stalni 
odbor. Izvršni svet pa je sporočil, da bo pri tej točki dnevnega reda sodeloval 
v razpravi sekretar Izvršnega sveta za informacije inž. Miloš Bučar. Začenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Avgust Vižintin. 

Avgust Vižintin: Menim, da se s sklepi, ki smo jih sprejeli septem- 
bra 1964, lahko v glavnem še vedno strinjamo. Morda so potrebni le določeni 
popravki, predvsem pa razširitve. Drugo pa je vprašanje, zakaj nekatere sklepe 
ne izvajamo, ali pa prepočasi izvajamo. Razvoj edukativne televizije je v 
prihodnjem obdobju predviden v manjšem obsegu, kot smatramo, da bi bilo 
potrebno. Strinjam se s stališči zavoda RTV Ljubljana, da ni edukativna televi- 
zija tako po materialni kot vsebinski plati samo njegova zadeva, ampak 
zadeva tudi drugih organov in šolskih, znanstvenih ter strokovnih orga- 
nizacij. Smatram, da ne gre samo za zagotovitev sredstev iz drugih virov, 
ampak tudi za razčiščen je vloge in pomena televizije pri izobraževanju. Kon- 
servativna miselnost o uporabi modernih sredstev pri pouku preprečuje, da bi 
hitreje napredovali. V sklepih smo napisali, naj se prouči problem edukativne 
televizije. Minilo je že leto in pol, zato bi bilo dobro kaj slišati o rezultatih 
proučevanja. Ker pa izgleda, da ni bilo ničesar napravljenega, bi bilo potrebno 
oblikovati nov sklep, ki bo konkretno zadolževal šolske in druge organe. 

V predkongresnih razpravah in na samem kongresu SZDL smo slišali 
različne pripombe v zvezi z razvojem televizije. Ponovila so se nekatera mnenja, 
o katerih smo delno razpravljali že leta 1964. Nekateri gledajo na razvoj televi- 
zije z velikim nezaupanjem, češ da spreminja gledalca v pasivnega spremlje- 
valca družbenih dogajanj in kulturne dejavnosti; opozarjajo na nevarnost in 
probleme, ki jih prinaša ta razvoj s seboj. Zato smatrajo, da bi bil škodljiv 
prevelik razvoj televizije. Drugi gredo v drugo skrajnost in smatrajo, da lahko 
televizija nadomesti vse družbeno, družabno in kulturno življenje in da razen 
televizije ni ničesar več, kar bi bilo še pomembno. Torej, dovolj je, da sediš 
pred sprejemnikom in boš obveščen o vsem, še več, postal boš kulturen in 
vsestransko razgledan. Ta skrajnost pomeni nepoznavanje kulturnih in drugih 
potreb našega človeka. Edino pravilno je stališče, ki je bilo zavzeto na omenjeni 
seji in ki ga je tov. Boris Mikoš na kongresu SZDL, konkretiziral. Kvalitetni 
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razvoj radia in televizije bo mogoč, če bosta radio in televizija imela kulturno 
zaledje ne samo v Ljubljani ampak na vsem območju Slovenije. Lahko pa 
tudi razvoj drugega družbenega življenja vpliva na napredek radia in televi- 
zije ter obratno. Radio in televizija lahko prispevata k modernizaciji in napred- 
ku kulturnih institucij in dejavnosti. Tovariš Boris Mikoš je govoril celo o 
tem, da bi radio in televizija v nadaljnjem razvoju lahko tudi močneje finančno 
podpirala rast kulture. Ta stališča in načrti se mi zdijo izredno pomembni, 
pri tem pa ne mislim, da jih je možno izvesti samo z naročninami za sprejem- 
nike. Smatram, da bi morala takšen razvoj podpreti tudi širša družbeno- 
politična skupnost. 

Zmotno je mnenje, da televizija jemlje življenjski prostor drugim kultur- 
nim dejavnostim. To je seveda mogoče samo v primeru, kolikor hkrati drugih 
kulturnih dejavnosti ne bi razvijali v skladu s potrebami in možnostmi, ki pa 
naraščajo-. Nasprotno, če bo ves razvoj usklajen, bo tudi televizija pozitivno 
vplivala na rast kulturnih dejavnosti. Televizija močno vpliva na gledalca, ga 
usmerja, obvešča in spodbuja. V tem je njena moč, s katero lahko- pomaga k 
uspešni rasti vsega kulturnega življenja. Naj navedem samo primer ljudskih 
knjižnic v Ljubljani. Mnogi so obetali, da bo z razvojem televizije upadel obisk v 
ljudskih knjižnicah. Zgodilo pa se je nasprotno. V zadnjih nekaj letih je izposo- 
janje knjig v ljubljanskih ljudskih knjižnicah naraslo od približno 600 000 knjig 
na preko 800 000 knjig, kar je izreden uspeh, tudi če ga primerjamo z razvitimi 
deželami. 

.Tudi po vsebini izposojenih knjig smo neprestano opažali vpliv televizije. 
Navajam samo dva primera iz zadnjega obdobja. Filmi o Danteju so izredno 
dvignili interes za tega pesnika, knjige, ki so dolgo brez haska ležale na polici, 
so bile tedaj izposojene. Ali filmani roman Leva Tolstoja »Vstajenje«. Ze po 
prvih odlomkih smo izposodili ne samo roman, ampak tudi vsa druga Tolstojeva 
dela. Takih primerov pa je še več. Močan vpliv raznih informativnih oddaj o 
novih knjigah, o slovenskih in drugih avtorjih in razni kulturni pogovori, 
imajo takojšen odmev v knjižnicah. Tak vpliv televizije je možen seveda samo 
tam, kjer so knjižnice vsaj tako razvite kot v Ljubljani. 

Prav gotovo pa je vzajemno sodelovanje potrebno tudi na drugih področjih, 
v glasbi, likovni umetnosti, gledališču itd. Televizija je izredno močan posrednik 
kulture, zato jo moramo materialno podpreti, da bo dosegla stopnjo razvoja, ki 
ji pripada. Vendar naj ne bo njen razvoj enostranski, zlasti pa je potrebno pri 
tem poudariti, o čemer smo že prej govorili, da se mora televizija naslanjati 
na širše kulturno zaledje. 

Za uresničitev smotrov televizije sta izredno pomembna činitelja vsebina in 
kvaliteta programa, ki naj človeka aktivira, osvešča, spodbuja njegova hotenja 
in mu odgovarja na dileme, ne pa samo zabava v ožjem pomenu besede, kar 
so večkrat želje določenega dela poslušalcev in gledalcev. Seveda, če bo razvoj 
radia in televizije odvisen samo od naročnin, bo potrebno v marsičem popuščati 
in bo težko oblikovati pestre in kvalitetne programe, kakršnih si želimo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš Ja- 
nez Svajncer. 

Janez Svajncer: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz poročila odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in iz ekspozeja generalnega di- 
rektorja zavoda RTV Ljubljana tovariša Borisa Mikoša izhaja, da sta slovenski 
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radio in televizija v zadnjem obdobju že dosegla nedvomno lep napredek. 
Spodbudo pa daje tudi perspektivni program razvoja v prihodnjem obdobju. 
Uresničitev predvidenega razvoja je seveda odvisna od materialnih sredstev. 
To posebej poudarjam zaradi tega, ker sta radio kot televizija po svoji tehnični 
in strokovni zahtevnosti izredno občutljivi področji. Kljub temu mi dovolite, 
da povem nekaj besed o programih, o katerih sodim, da jih je treba izboljšati. 

Ko govorimo o nadaljnjem razvoju radia in televizije, nikakor ne bi smeh 
pozabiti na njen velik pomen za kraje, ki so oddaljeni od kulturnih središč. 
Na Slovenskem je precej vasi in naselij, kjer opravljata edino radio in tele- 
vizija kulturno poslanstvo. Celo v gospodarsko manj razvitih krajih, na primer 
v Halozah, imajo televizijske sprejemnike, ki so jih v prejšnjih letih dobili 
od občinskih svetov Zveze kulturno prosvetnih organizacij; sredstva zanje pa 
so dale občine. Možnosti, ki jih imata radio in televizija za posredovanja dnev- 
nih dogodkov, političnih nalog in kulturnih stvaritev, so velike in pomembne. 
Zal moramo v krajih ob meji še vedno ugotavljati, da mnogi lastniki radijskih 
in televizijskih sprejemnikov često niso stalni odjemalci domačega programa. 
Posebno v obmejnih krajih ima močan vpliv avstrijska televizija. Ob gledanju 
tujega programa pričenjajo ljudje podcenjevati domač program. Prav zato, ker 
imata naš radio in televizija močno konkurenco v tujih radijskih in televizijskih 
hišah, bi morala v svojih programih posvečati posebno pozornost življenju in 
problemom ljudi v teh krajih. Medtem ko lokalna radijska postaja to nalogo 
v glavnem opravlja, pa ne bi mogli trditi, da so v televizijskih oddajah enako 
zastopane vse slovenske pokrajine. Nedvomno je ta pomanjkljivost predvsem 
posledica slabe tehnične osnove zavoda RTV zunaj Ljubljane. Tu mislim pred- 
vsem na Maribor, kjer bi morali posneti znaten del slovenskega programa, 
sedanji studiji pa niso primerni niti za snemanje televizijskega niti zahtevanega 
radijskega programa. Radijski dom v Mariboru, ki bi ga po programu že morali 
zgraditi, je gotovo zelo utemeljena investicija. Zaradi težav, ki so se pojavile, 
je bilo treba gradnjo odložiti, ne bi jo pa smeli odlagati za prihodnje. Za iz- 
gradnjo tega doma bi morali zastaviti svoj vpliv tudi Skupščina SR Slovenije. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi še besedo? Besedo ima tovariš Vlado 
Golob. 

Vlado Golob: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da osvetlim 
vprašanje glasbe v zvezi z razvojem televizije. Izum tehničnih sredstev, ki pre- 
našajo zvok, je vnesel v življenje ljudi velike spremembe. Mislim, da ni preveč 
drzno, če primerjam izum teh sredstev z izumom tiska, sedaj živimo še v ob- 
dobju, ko se še vse premalo zavedamo, kakšne izredno močne spremembe na 
področju glasbe pa prinaša televizija in radiofonija: sem prištevamo tudi gra- 
mofonske plošče, ki so v najtesnejši povezavi z radijem. Prinaša pa to tudi 
določene probleme. Dovolite mi, da navedem primer, ki morda ni najbolj pri- 
meren, pa vendar velja. Zoper razvoj avtomobilizma nimamo pomislekov ozi- 
roma pripomb, čeprav zelo dobro vemo, da prinaša tudi nevšečnosti in veliko 
novih nalog. Potrebne so šoferske šole, prometna vzgoja in strokovno osebje, 
ki ščiti človeka na cesti. Tovariš Vižintin je govoril o nevarnosti pretiravanj, 
zato ga želim dopolniti. Menim, da ta nevarnost obstoja samo v okoliščinah, če 
se zanemari vse drugo. Na kongresu SZDL smo tudi o tem govorih. Žal pa je 
v resoluciji problem drugače osvetljen. V razpravi je bilo povedano, da nalaga 
razvoj televizije Zavodu RTV Ljubljana in vsej družbi nove naloge. Ne sme nam 
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biti vseeno, kako človek sprejema glasbo. Medtem ko so primeri, ki jih je po- 
vedal Vižintin za knjižnice, verjetno utemeljeni; sem pa prepričan, da na pod- 
ročju glasbe podobne ugotovitve ne veljajo. Konsumiranje glasbe, če dovolite 
ta izraz, samo preko televizije je lahko zelo dvorezno. Lahko učinkuje na 
poslušalca popolnoma drugače, kakor si pravzaprav želimo. Sodim, da ga te- 
levizija odtuji. Ne bi razlagal psiholoških podrobnosti, ki so s tem v zvezi 
v svetu že dokaj dognane. Nesporna pa je ugotovitev, da je potrebno poslu- 
šalca oziroma gledalca ob glasbenih oddajah spodbuja k umetniškemu do- 
življanju. Pri tem imam v mislih zlasti mladino, ki je voljna sprejemati le 
določene zvrsti glasbe. Nihče ni razpoložen zoper popevke, vendar mora imeti 
tudi mladina izoblikovane umetniške kriterije do glasbe. Glasba se ne začne 
in neha pri popevkah. To je za vzgojo mladine izredno važna stvar, ki pa 
seveda ne more biti prepuščena samemu zavodu RTV Ljubljana. 

O tem, kaj je doslej storil zavod na področju glasbene vzgoje mladine, bi 
lahko razpravljali, vendar tu ni primeren kraj. Menim, da bi se moral zavod 
tesneje povezati z glasbenimi pedagogi, ki imajo na tem področju prav gotovo 
več izkušenj kakor radijski oziroma televizijski delavci, ki gledajo drugače na 
ta vprašanja. Le kako bo mogoče odpraviti vse negativne vplive, ki jih prinaša 
televizija na področju glasbe. Družba pa mora pri tem prav tako skrbeti za 
dvig glasbene kulture. 

V mislih imam skrb družbe za glasbene šole. Glasbena vzgoja, temelječa 
na znanstvenih izsledkih, vpliva na zdravo rast mladine in jo odvrača od 
negativnih pojavov, ki niso več redki. Toliko o tem. 

Zavod RTV Ljubljana bi moral postati bolj učinkovit dejavnik v organi- 
ziranju in v povezovanju vsega kulturnega življenja. Ne moremo sicer trditi, 
da ima naloge izključno na kulturno prosvetnem področju, so pa te izredno 
obsežne, saj tako kažejo izkušnje iz drugih držav. Radijske in televizijske 
postaje postajajo izredno važen faktor pri organiziranju kulturnega življenja 
in pravzaprav integrirajo vse kulturne dejavnosti. Mislim, da je dopoldne to- 
variš Stigli c govoril o pomembnosti integracije filma in televizije. Tudi na 
glasbenem področju bi morali napraviti podoben korak naprej.. Ni smotrno, da 
naše glasbene institucije poslujejo vsaka zase. Naloge filharmonije, koncertne 
poslovalnice in radia so sicer različne, vendar ne toliko, da ne bi mogle 
določenih zadev urejati skupaj. 

To so po mojem vsebinska vprašanja in če jih bomo reševali s skupnimi 
napori, bo lahko tudi televizija uspešneje opravljala svoje poslanstvo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima to- 
variš Milan Filipčič. 

Milan Filipčič: Izgleda, da se tako vneto vrstimo za govorniškim 
odrom zato, ker želimo podpreti nadaljnji razvoj radia in televizije in osvetliti 
probleme, ki so nam jih že v razpravi v odboru osvetlili tovariši, ki delajo pri 
Zavodu RTV Ljubljana. Razvoj radia in televizije se mi zdi še posebej pomem- 
ben zaradi tega, ker se lahko preko njiju predstavimo Slovenci kot celota, 
in sicer kot integracija slovenskega kulturnega življenja. Morda noben drug 
medij nima tolikih možnosti, kakor prav radio in še posebej televizija. Kdo 
bo morda dejal, da je televizija krik mode. Prav gotovo je še pred nekaj leti 
pomenilo posedovanje televizijskega sprejemnika nekaj izrednega. Takrat je 
pri nas krožila anekdota, da marsikdo postavlja anteno na hišo zaradi družbe- 
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nega prestiža, čeprav nima v stanovanju televizijskega sprejemnika. Danes temu 
ni več tako. Ko razpravljamo o radiu in televiziji, imamo hkrati pred očmi 
velike možnosti obeh medijev in probleme, ki jih prinaša njun razvoj. Osnovna 
naloga je izboljšanje kakovosti programov. Menim, da ni škodljivo, da imajo 
naši gledalci možnost sprejemati avstrijski in italijanski televizijski program, 
morda je to celo koristno, ker nas pravočasno opozarja na lastne pomanjkljivosti 
in slabosti, katerim se lahko izognemo. Radijski in televizijski program naj 
zajemata vse slovensko območje, ker tehnika to omogoča. Prav zaradi tega 
podpiram načrt razvoja radia in televizije v prihodnjem obdobju. 

Ob tem pa opozarjam še na drugi problem, ki je bil osvetljen tudi v raz- 
pravi v odboru. Nakup televizijskega sprejemnika je za našega človeka še vedno 
velika investicija. Pri tem mislim zlasti na tiste, ki imajo nižje osebne dohodke. 
Jugoslovanska industrija pa kakor nalašč proizvaja le vrhunske izdelke, ki so 
seveda tudi dragi. Menim, da bi morala Skupščina o tej zadevi nekaj reči in 
vplivati na proizvajalce, da zagotove širši asortiment. 

Podobni problemi kot na področju radia in televizije pa obstojajo tudi v 
tisku in založništvu, zato predlagam, da zbor razpravlja tudi o teh področjih. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
tovariš Janez Kambič. 

Janez Kambič: Želel bi omeniti samo dve zadevi. V Beli krajini so 
antene še vedno obrnjene proti vzhodu. Upam, da bo želja Bele krajine za 
možnost sprejemanja slovenskega televizijskega programa kmalu izpolnjena. 

Za nas odrasle, ki živimo na meji dveh slovanskih narodov, to ni tako 
pereč problem, drugače je z otroci, ki ne bodo razumeli otroških oddaj, četudi 
jim uvedemo bratski jezik še v nižjih razredih osnovne šole. Kako naj otroci 
razumejo besede »drum, sofra, ada, ker«. Ker = pes. 

Ugotovil sem, da tudi odrasli Slovenci vseh oddaj ne razumejo. Zato po- 
novno predlagam, kolikor bodo finančna sredstva dopuščala, da bi čimprej 
postavili oddajnik na Mirni gori. 

Slovenski narod meji na Germane, Romane, Slovane in Madžare in je 
naša dolžnost, da še posebej skrbimo za nacionalno, kulturno in politično 
dediščino svojih prednikov. To se pravi, da je nujno potrebno, da vsa slovenska 
skupnost zagotovi dovolj sredstev za razvoj radia in televizije, ki morata biti 
pomembna nosilca kulturnega napredka in znanilca kulturne ravni slovenskega 
naroda. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? Ce ne, zaključujem raz- 
pravo. Menim, da lahko zbor na osnovi razprave zavzame določena stališča. 
Razprava je pokazala, da bo treba tudi v prehodnem obdobju večkrat obrav- 
navati položaj in vlogo radia in televizije. Zavod RTV Ljubljana ima kot edina 
tovrstna ustanova na Slovenskem poseben monopolen položaj. Zaradi tega ima 
seveda posebne pravice in dolžnosti. Na drugi strani pa je tudi Skupščina SR 
Slovenije soodgovorna za njegov pravilen razvoj. Glede na to bi bilo smotrno, 
da Skupščina vsako leto obravnava letno poročilo o delu Zavoda RTV Ljub- 
ljana. 

Sklepi, ki jih je sprejel naš zbor, so še vedno aktualni. Ko smo jih sprejeli, 
nismo pričakovali, da jih bo zavod uresničil v krajšem obdobju, čeprav lahko 



28. seja 237 

že sedaj ugotovimo, da je bil napravljen določen napredek. Nerešeno je ostalo 
vprašanje edukativne televizije. V sklepih smo napisali, naj se to vprašanje 
posebej prouči. Zato je potrebno, da danes pristojne organe opozorimo, da do 
jeseni uredijo zadevo. Menim, da mora dati pobudo Republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo, pri čemer bi bilo koristno, da k proučevanju povabi tudi 
predstavnike Zavoda RTV Ljubljana, Zavoda za šolstvo SR Slovenije in Pe- 
dagoškega inštituta. Ko bo predlog izdelan, naj ga sekretariat predloži našemu 
zboru. V predlogu razvoja edukativne televizije naj predlagatelj osvetli tudi 
finančna vprašanja. Ko bo sprejet republiški zakon o financiranju izobraževa- 
nja in vzgoje in ustanovljena republiška skupnost za financiranje izobraževanja 
in vzgoje, bo potrebno proučiti tudi financiranje te zvrsti oddaj. To naj bi bil 
eden od važnih sklepov današnje razprave. 

Glede na razpravi tovariša Vlada Goloba in Avgusta Vižintina je potrebno, 
da ponovno opozorimo RTV Ljubljana, da še nadalje proučuje mnenje javnosti 
o strukturi in kakovosti programov radia in televizije, in se pri tem povezuje 
z ustreznimi strokovnimi ustanovami, zlasti sociologi, psihologi in pedagogi. 
Menim, da mora tudi širša javnost skrbeti za izboljšanje radijskega in tele- 
vizijskega programa. Pri tem je potrebno dati večji poudarek znanstvenim 
proučevanjem, ki naj jih zavod omogoča in podpira. 

Zbor naj nadalje opozori tisk, da posveti več pozornosti kritiki radijskega 
in televizijskega programa. Od naše zadnje razprave lahko ugotovimo določen/ 
napredek: v »Delu« je bila ustanovljena posebna rubrika »Pretvornik«, s katero 
se na kratko in včasih zelo učinkovito pa tudi ostro pretresa televizijski program. 
Dozdeva pa se mi, da je tovrstne kritike še vedno premalo in da ji tisk ne 
odstopa dovolj prostora, da bi lahko v večji meri spremljala dejavnost radia 
in televizije. 

Zavod naj posveča večjo skrb tudi otroškim in mladinskim oddajam ra- 
dia in televizije. Boljša kakovost teh oddaj je izrednega pomena za pravilno 
vzgojo otrok. 

Nadalje naj zbor pozove zavod in druge kulturne institucije, naj sodelujejo 
pri načrtovanju kulturne dejavnosti. Ta misel je bila že večkrat izrečena in je 
zavod dal pobudo za sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju programov 
in prireditev. Tak poziv je bil nedvomno nujno potreben in koristen, ker so 
naše materialne možnosti dokaj skromne. Od medsebojnega povezovanja in 
sodelovanja bi imeli koristi vsi, tako zavod kot kulturne institucije. Morda 
bi bilo koristno, da bi dal Izvršni svet ah pa Republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo pobudo za poseben razgovor predstavnikov prizadetih delovnih orga- 
nizacij za medsebojno načrtovanje kulturne dejavnosti. O vsebini sodelovanja 
in načrtovanja naj odločajo zainteresirane institucije. Njihova samostojnost 
mora biti pri tem popolna, da ne bi nastal vtis, da kdo koga podreja ali nad- 
reja. Včasih namreč tudi take okoliščine lahko bistveno vplivajo na izid raz- 
govorov. 

Nadalje bi opozoril na potrebo, da sekretariat za informacije organizira 
posvetovanje s krajevnimi radijskimi postajami. Na Slovenskem imamo več 
krajevnih radijskih postaj, in sicer v Celju, Murski Soboti, Brežicah, Ptuju, 
Radljah, Slovenj Gradcu, v Šmarju pri Jelšah. Pri oblikovanju programov naj 
te postaje sodelujejo med seboj in še posebej z zavodom RTV Ljubljana. Lokal- 
ne radijske postaje so že večkrat izrazile koristnost takšnega posvetovanja, pri 
čemer naj bi se tudi. natančneje opredelila njihova vloga. 
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Glede zagotovitve materialnih pogojev za razvoj radia in televizije sodim, 
da bi moral zbor zavzeti jasno stališče, da to ne more biti zgolj skrb samega 
zavoda, temveč tudi širše družbene skupnosti, ki naj zagotovi materialna sred- 
stva pod ugodnimi pogoji. Pri tem mislim predvsem na dolgoročna posojila, 
o katerih sodi tudi, sam zavod, da so najbolj smotrna in tudi gospodarna oblika 
družbene pomoči. Glede na to bi bilo potrebno, da nekaj teh vprašanj obdelamo 
tudi v srednjeročnem družbenem načrtu republike in je potrebno zadolžiti pri- 
stojne republiške organe, da pri izdelavi srednjeročnega družbenega načrta 
posebej upoštevajo razvoj radia in televizije. Zavod pa je potrebno zadolžiti, 
da pripravi bolj natančen investicijski program, da bo lahko Skupščina SR 
Slovenije sprejela ustrezen finančni program. Takšne programe sprejema sedaj 
za dograditev nekaterih drugih objektov. Finančni programi so potrebni tudi 
v primerih, ko je republika zgolj sofinancer določenih objektov. Ob tej pri- 
ložnosti opozarjam na mnenja, ki so bila izražena v Republiškem zboru, češ 
da predlog odloka o finančnem programu za financiranje III. etape graditve 
televizije v SR Sloveniji ni bil dovolj jasno obrazložen. S tem odlokom se 
predvideva, da bo Skupščina SR Slovenije odplačala posojilo v znesku 226 mi- 
lijonov starih dinarjev. Ne vem, kdo je za takšne nesporazume odgovoren. Za 
prihodnje želim, da Izvršni svet in zavod sporazumno izdelata jasno obrazlo- 
žen predlog in ga predložita Skupščini. 

Naš zbor seveda še ne more zavzeti stališča, po kateri varianti naj gre na- 
daljnji razvoj radia in televizije. Pri gradnji televizijskega študija pa je treba 
upoštevati potrebe drugih koristnikov. To velja zlasti za gradnjo avditorija v 
Ljubljani. Gradnja mora biti ekonomična in dane morajo biti možnosti za 
njegovo smotrno uporabo'. Gradnja avditorija seveda ni odvisna samo od re- 
publiških sredstev. Del sredstev bi moral zagotoviti tudi mestni svet. Zato 
menim, da bi bilo koristno, da zavod predloženo gradivo posreduje tudi Mest- 
nemu svetu Ljubljana in mu predlaga, da o njem razpravlja. Zavod naj pri 
tem zahteva, da zavzame o zadevi konkretno' stališče in pove, koliko sredstev 
bo zagotovil. Podoben odgovor pričakujemo od Mestnega sveta Maribor, če gre 
za gradnjo objekta, ki ne bo služil samo potrebam radia in televizije. 

Sodim, da bi lahko z mnenji in stališči, ki sem jih povedal, zaključili to 
točko dnevnega reda. Pripominjam samo še to, da bi bilo prav, da zbor v pis- 
meni obliki posreduje našim proizvajalcem radijskih in televizijskih spre- 
jemnikov zahtevo, naj proizvajajo radijske sprejemnike z UKW območjem in 
televizijske sprejemnike z manjšim ekranom. Morda uspeh ne bo izostal. 

Ima kdo k predlaganim sklepom kakšno pripombo? Besedo ima tovariš 
Vlado Golob. , 

Vlado Golob: Menim, da je potrebno v zaključkih, ki jih je ponovil 
predsednik Ivo Tavčar, poudariti pomen intenzivnejše vzgoje, ki naj spremlja 
razvoj radia in televizije. Prej sem pozabil predlagati, da bi zavod RTV Ljub- 
ljana proučil možnosti za ustanovitev podjetja za proizvodnjo gramofonskih 
plošč. Mislim, da so v naši javnosti o tem že večkrat govorili in je čas za 
konkretne predloge. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ustanovitev podjetja za proizvodnjo gra- 
mofonskih plošč je predvsem vprašanje ekonomske proučitve ali bi bila lastna 
proizvodnja plošč rentabilna. Sicer pa bi zavod predlog lahko proučil, saj zavod 
RTV v Beogradu sam proizvaja gramofonske plošče. 
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Sprejeti je treba tudi predlog tovariša Milana Filipčiča, da naš zbor ofo- 
obravnava vprašanja časopisja in tiska; razpravo o našem založništvu pa že 
pripravlja. 

Potem lahko preidemo na 8. točko dnevnega reda, na razpravo 
o perečih vprašanjih telesne kulture in njenem nadaljnjem razvoju v SR Slo- 
veniji. 

Gradivo je predložila komisija za telesno kulturo. Ali želi predstavnik te 
komisije gradivo še ustno obrazložiti. Prosim? Besedo ima tovariš Jože Pernuš 
predsednik komisije. 

Jože Pernuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Komisija za telesno kulturo je predložila Skupščini v razpravo informacijo o 
nekaterih problemih telesne kulture V naši republiki. To informacijo je komi- 
sija predložila predvsem iz naslednjih razlogov: Razprava o tej informaciji naj 
ugotovi, ali in kako se uresničuje priporočilo o nadaljnjem razvoju telesne 
kulture v naši republiki, ki ga je sprejel na svoji seji, dne 14. 3. 1964 Pro- 
svetno-kulturni zbor. Nadalje naj bi ugotovila, v kakšnem položaju so telesno- 
kulturne dejavnosti po uveljavitvi ukrepov gospodarske reforme od avgusta 
1965. Razprava o problematiki telesne kulture bo izredno koristna za dobro 
pripravo tez republiškega zakona o telesni kulturi, in končno bodo jasnejša 
stališča o nekaterih vprašanjih tudi močna opora za sestavo tez o razvoju telesne 
kulturne dejavnosti v srednjeročnem družbenem planu razvoja naše republike. 
Iz teh vidikov je bila pripravljena predložena informacija in teze za srednje- 
ročni plan razvoja telesne kulture. Oba sestavka pa nista imela namena, niti 
nista mogla izčrpno obravnavati vseh problemov, ki se danes pojavljajo na tem 
področju družbenega dogajanja, vendar pa kljub temu dovolj jasno nakazujeta 
nekatera nerešena vprašanja naše politike, kakor tudi bistvene organizacijske, 
materialne in kadrovske probleme na tem področju. O uresničevanju priporočila 
zbora, menim, da se stanje po dveh letih ni bistveno spremenilo. Priporočilo 
v praksi ni zaživelo v tolikšni meri kot to zahtevajo razmere. Še vedno lahko 
ugotavljamo' zaostajanje telesne kulture za družbenim razvojem. Vzrok je pred- 
vsem v preozkem in nesodobnem razumevanju vrednot telesne kulture, kar 
ugotavlja tudi omenjeno priporočilo. Pravilne so bile takrat ugotovitve zbora, 
da materialna, finančna in kadrovska vprašanja rešujemo manj uspešno, kot to 
že omogočajo objektivni pogoji in potrebe, da se telesna kultura premalo pove- 
zuje s splošno vzgojo, zdravstvom in turizmom in drugimi gospodarskimi dejav- 
nostmi, da se telesna vzgojna dejavnost na vzgojno izobraževalnih ustanovah 
premalo pojmuje kot učno vzgojno področje, temveč samo kot učni predmet, 
da je dejavnost telesno vzgojnih organizacij preveč omejena na razna tekmo- 
vanja in na rast vrhunskih športnikov, premalo pa v razširitev množične telesne 
kulture, da ni zadovoljivega načrtovanja razvoja telesne kulture, posebno vr- 
hunskega športa, da je znanstveno raziskovalno delo na področju telesne kulture 
nezadostno razvito. Navedeni problemi še vedno obstajajo in v zadnjih dveh 
letih ne moremo ugotoviti bistvenega napredka, ki ga je zahtevalo priporočilo. 
Le redke so občinske skupščine, ki imajo v svojih družbenih planih jasno za- 
črtan program razvoja telesno kulturnih dejavnosti in, ki bi bil usklajen 
z materialnimi in kadrovskimi možnostmi. Občinske skupščine še vedno premalo 
obravnavajo telesno kulturo kot del celovitega družbenega dogajanja, temveč 
velikokrat dokaj pasivno stoje ob strani. Telesna kultura je več ah manj pre- 
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puščena le posameznim aktivnim delavcem, ki se poklicno in amatersko bavijo 
s telesno kulturo. Zato v velikem številu občin aktualna vprašanja telesne kul- 
ture ne obravnavajo občinske skupščine, ampak le telesno vzgojna in športna 
društva ter občinske zveze telesno vzgojnih organizacij. Tako obravnavanje pa 
pomeni v bistvu zoževanje obravnavanja telesne kulture na okvir dejavnosti 
posameznih telesno kulturnih društev, ki so v sklopu občinske zveze. Zaradi 
tega se velikokrat zapostavlja pomen telesne kulture v vzgojnih zavodih in 
v kolektivih gospodarskih organizacij, pri čemer pride premalo do izraza njen 
vzgojni in zdravstveni pomen kot sredstvo za dvig produktivnosti dela. 

Temeljni cilj telesno kulturne dejavnosti je dobra fizična kondicija človeka, 
in sicer od ranega detinstva pa do njegove smrti. To je namreč izredno po- 
membno za uspešno učenje in delo. Dobra fizična kondicija podaljšuje člove- 
kove delovne sposobnosti, bodisi da gre za fizične ali intelektualne. 

Vedno večje zahteve šolskih zavodov in delovnih organizacij narekujejo 
potrebo po povečanju intelektualne in fizične odpornosti ljudi. Sposobnost za 
intenzivnejše opravljanje dela pa ni pogojena samo z večjim strokovnim znanjem, 
temveč tudi z možnostjo, da človek fizično prenaša večje obremenitve. In ravno 
pri tem imajo lahko raznovrstne telesnovzgojne dejavnosti, izredno pomembno 
vlogo. Zelo je važno, da že v otroku vzgojimo potrebo po telesno vzgojnem udej- 
stvovanju. Z vzgojnimi sredstvi moramo mladim ljudem vcepiti telesno kul- 
turno dejavnost kot navado, podobno kot ustvarjamo navade glede higiene ali 
kulturnega življenja. S tega stališča je torej povsem utemeljena zahteva naše 
komisije, naj postane telesna vzgoja sestavni del učno vzgojnih programov pred- 
šolskih ustanov, osnovnih šol, šol druge stopnje ter višjih, visokih šol in fakultet. 
Na vseh teh zavodih bi morala telesna vzgoja imeti enakopraven položaj z dru- 
gimi vzgojnimi področji. Komisija meni, da je pravilna in uspešna telesna 
vzgoja na teh zavodih temeljni pogoj za uspešno rast telesne kulture v naši 
državi. 

Vso to izredno pestro problematiko bo komisija obravnavala na podlagi 
izčrpnejše analize, ki jo izdeluje skupina strokovnjakov. Upamo, da bomo lahko 
analize in stališča glede obvezne telesne kulture kmalu posredovali Skupščini. 

Ne glede na to pa smatra naša komisija, da lahko že danes predlagamo, da 
se čimprej, najkasneje pa do leta 1970, uvede telesna vzgoja kot obvezni pred- 
met v vseh vzgojno izobraževalnih ustanovah. Za izvedbo tega programa pa je 
potrebno zagotoviti strokovni kader, ustrezne zaprte in odprte prostore ter 
opremo. 

V praksi se ne izvaja priporočilo, da mora imeti vsaka nova šola zagotov- 
ljeno tudi ustrezno telovadnico in zelenico. Pri več novih šol telovadnica sploh 
ni bila zgrajena. Tudi pri lokacijah šolskih objektov urbanisti večkrat ne 
zagotovijo dovolj odprtih površin za potrebe telesne vzgoje, ali pa celo dopu- 
ščajo zazidavo obstoječih površin. 

Poleg šol in drugih vzgojnih zavodov se pri nas organizirano bavijo s teles- 
novzgojno dejavnostjo predvsem športne in druge telesnovzgojne organizacije, 
ki so vključene v Zvezo telesno kulturnih organizacij Slovenije, nadalje pla- 
ninske, taborniške, počitniške in še nekatere druge organizacije. Vse premalo 
pa se pojavljajo kot organizatorji te dejavnosti delovne organizacije, predvsem 
gospodarske. Neobvezno telesno kulturno udejstvovanje se v glavnem še vedno 
pojmuje kot osebni konjiček oziroma kot del osebnega standarda, premalo pa 
prihaja do zavesti dejstvo, da pomeni to udejstvovanje tudi močno sredstvo za 
omilitev negativnih posledic povečanih delovnih naporov in zdravju škodljivih 
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posledic, ki jih povzroča enostranost v delovnem procesu in da krepi fizično 
kondicijo delavcev, ki je eden izmed pogojev za povečevanje produktivnosti 
vsakega dela. Zaradi tega bi morale delovne organizacije razumeti telesno- 
vzgojno udejstvovanje ne samo kot interes svojih delavcev, temveč tudi kot 
lasten interes. Začetke takšnega razumevanja pa danes zasledimo le v redkih 
delovnih organizacijah. Le nekatere organizirano skrbe za splošno rekreacijo 
delavcev. Doslej še ni bilo nobenih resnih poskusov organiziranega in sistema- 
tiziranega uvajanja telesno kulturnega udejstvovanja v delovnem času, na pri- 
mer v obliki aktivnih odmorov ali kako drugače, kar je v velikih tovarnah 
industrijsko razvitih dežel dokaj običajna praksa, na primer v Ameriki, Japon- 
ski, Nemčiji, Sovjetski zvezi itd. Za uvedbo teh oblik telesne kulture tudi ni- 
mamo dovolj raziskav, preko katerih bi prišli do znanstveno utemeljenih stališč, 
katere telesno kulturne dejavnosti uvajati v posameznih delovnih organizacijah. 

Do sedaj so bili glavni nosilci prostovoljnega in organiziranega telesno 
kulturnega u dej štovanja osnovne telesno kulturne organizacije, društva in 
klubi. Z izjemo nekaterih npr. planinska društva, pa opažamo v drugih ne samo 
stagnacijo, temveč tudi upadanje aktivnosti. Razvoj v teh organizacijah gre 
v nasprotno smer, kot ga je začrtalo priporočilo tega zbora. Namesto povečanja 
števila aktivnih članov, strokovnih delavcev in organizatorjev opažamo zmanj- 
ševanje njihovega števila. Zdi pa se mi, da niso vzroki za upadanje te dejavnosti 
samo v objektivnih pogojih, v katerih delujejo organizacije, temveč tudi v nji- 
hovih notranjih odnosih. Organizacije svoje dejavnosti niso prilagajale spre- 
membam v našem družbenem življenju. Večina teh organizacij posluje še vedno 
samo z dotacijami, ki jim jih odrejajo v pretežni meri družbeno-politične skup- 
nosti. Ker se dotacije iz leta v leto zmanjšujejo, stroški pa se povečujejo, so med 
vsem zmanjšale napore za povečanje članstva. Slabše so skrbele za razne ob- 
jekte in niso vlagale dovolj sredstev za strokovno izpopolnjevanje vaditeljskih 
in trenerskih kadrov. 

Programe delovanja društev snujejo in spreminjajo le njihovi upravni od- 
bori, ki tudi edini vzdržujejo stike z družbeno-političnimi skupnostmi. Zaradi 
tega so bih velikokrat zanemarjeni interesi številnega članstva. Oblike in načini 
upravljanja so zelo formalni in članstvo o bistvenih zadevah velikokrat ne 
odloča, odločajo le nekateri člani in tudi ni dovolj uveljavljen princip javnosti 
poslovanja društev. Preko doseženih športnih rezultatov izvajajo društva pri- 
tisk na čimvečje proračunske dotacije in jih nekatera porabljajo za potrebe 
manjšega števila tekmovalcev, za njihovo uveljavljanje na raznih kvalitetnih 
tekmovanjih in za organizacijo atraktivnih vrhunskih prireditev, na katere 
povabijo tudi inozemske tekmovalce. To pa seveda še nadalje zmanjšuje sred- 
stva za zadovoljevanje potreb množične telesne kulture. Novi člani se zato več 
ne vključujejo v društva, nekateri pa izstopajo. Vse to pa je v nasprotju s pri- 
poročilom tega zbora. 

Ukrepi gospodarske reforme so še bolj zaostrili materialni položaj športnih 
društev in drugih telesno kulturnih organizacij, ker so odvisne le od proračun- 
skih dotacij. Splošna podražitev, zmanjševanje proračunske potrošnje, iskanje 
notranjih rezerv, uvedba prometnega davka na telesno kulturne rekvizite so 
zaostrili že poprej obstoječe finančne probleme organizacij. Pereča so vprašanja 
vzdrževanja objektov novih investicij, propagandne dejavnosti, otežkočena so 
tekmovanja in vrhunska športna udejstvovanja. Te razmere se odražajo tako 
v osnovnih organizacijah, kakor tudi o poslovanju republiških zvez. 
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Nekaj teh perečih vprašanj je obdelanih v naši informaciji in v njej so 
delno nakazane možnosti nadaljnjega razvoja, ki bi bil v skladu s stališči 
o razvoju telesno kulturne dejavnosti, ki jih je zbor sprejel leta 1964 v svojem 
priporočilu. 

Pripravlja se srednjeročni družbeni plan razvoja naše republike. S tem 
planom bomo morali začrtati tudi plan razvoja telesne kulture. Predložene teze 
so pravzaprav prvi, še dokaj nesistematičen in nepopolni poskus oblikovanja 
konkretne politike razvoja telesne kulture v prihodnjem obdobju. Teze kot 
informacije nam pokažejo, da bo v tem obdobju treba rešiti nekaj ključnih 
problemov, ki po našem mnenju danes zavirajo razvoj telesne kulture. 

Glede nosilcev obvezne telesne vzgoje, to je šol in drugih vzgojnih zavodov, 
ni sporno, da je predvsem od njihovega pravilnega pojmovanja telesne vzgoje 
in delovanja pravzaprav odvisna kvaliteta in kvantiteta telesno kulturnih de- 
javnosti nasploh. Zato moramo v tem obdobju zagotoviti tem zavodom vse 
potrebne pogoje, da bodo te naloge lahko opravljali. Financiranje telesno kul- 
turne dejavnosti vzgojnih zavodov mora biti v okviru sistema financiranja vse 
vzgojno izobraževalne dejavnosti. Vendar pa imajo tako občine kot republika 
poleg teh še precejšnjo obveznost na področju usposabljanja strokovnih kadrov 
in ustvarjanja drugih materialnih pogojev. 

Menim, da bi pravzaprav vse šole morale dijake in študente združevati na 
podlagi njihovih nagnjenosti v posebnih društvih, pri čemer naj bi upoštevali 
klimatske, kadrovske in materialne možnosti. Šolski program bi se tako do- 
polnjeval s prostovoljnimi telesno kulturnimi dejavnostmi. Šolska društva pa bi 
lahko predstavljala tudi množično bazo za izbiro nadarjenih učencev, ki bi jih 
kasneje usposobila v vrhunske športnike. V teh društvih bi vzgajali tudi bodoče 
organizatorje in strokovne sodelavce. 

Za takšen nadaljnji razvoj šolske telesne vzgoje bomo morali marsikje 
vplivati na upravne odbore šolskih skladov, kakor tudi na prosvetne delavce, 
da spremene odnos do telesne vzgoje. 

Drugo področje, na katerem bi morali v bodočem obdobju razvijati v večji 
meri kot doslej prostovoljno telesno kulturno' aktivnost, so delovne rganizacije. 
Podpirati moramo vse težje zdrave rekreacije delovnih ljudi, poleg tega pa tudi 
vplivati na večje gospodarske in druge organizacije, da uvajajo aktivne odmore 
in druge oblike tako imenovane proizvodne gimnastike. 

Orientacija telesno kulturnih organizacij bi morala biti v razvijanju tistih 
dejavnosti in oblik združevanja občanov, za katere pokažejo interes, ki bodo 
zagotavljale povečanje števila aktivnega članstva in ki so družbeno pomemb- 
nejše. Ce hočemo to doseči, potem je treba marsikje spremeniti dosedanjo 
prakso. Predložena informacija dokaj nazorno nakazuje nekatera vprašanja, 
o katerih bi morali zavzeti stališča. Mislim, da bi morali pri vseh telesno kul- 
turnih organizacijah krepiti predvsem osnovne organizacije in njihove dejav- 
nosti. To pa pomeni, da moramo utrjevati javnost njihovega poslovanja, da mo- 
ramo odločati strokovno in ustvarjati takšne kadrovske in materialne pogoje, da 
bodo lahko vključevale v svojo sredo vse občane, ki žele postati aktivni člani. 
Pri financiranju telesno kulturnih društev naj sodelujejo vsi) ki imajo za njihove 
dejavnosti konkreten interes, tako družbeno-politične skupnosti na podlagi za- 
črtanega programa razvoja telesne kulture na svojem območju, kot delovne 
organizacije na podlagi interesov svojih delavcev in tudi na svojem interesu. 
Finančna sredstva naj prispeva tudi članstvo, v športnih društvih v obliki čla- 
narine. Ob tem naj opozorim, da občani za zadovoljevanje svojih potreb že 
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sedaj dajejo precejšnja sredstva za usluge pri tistih objektih, ki po ekonomski 
ceni nudijo usluge za telesno kulturno udejstvovanje kot na primer na raznih 
smučiščih, drsališčih, v plavalnih bazenih itd. 

\Za ustvarjanje materialnih pogojev so zelo pomembni telesno kulturni ob- 
jekti. Podatki nam kažejo, da imamo v Sloveniji veliko število objektov, ki pa 
so dokaj slabo vzdrževani, ker velikokrat ni urejeno, kdo naj skrbi zanje. Zaradi 
tega v bodočem planskem obdobju ne bo toliko pereče vprašanje novih inve- 
sticij, ampak vzdrževanje obstoječih objektov, da bodo pod enakimi pogoji 
pristopni vsem interesentom. Dobremu vzdrževanju obstoječih objektov, sana- 
cijam in modernizacijam je torej dana prednost. 

Stališče do vrhunskega športa je v naši informaciji dokaj precizirano. Me- 
nimo, da je treba tudi vrhunski šport podpirati in omogočiti njegov razvoj, 
vendar v skladu z njegovo bazo in njegovim vplivom na ves razvoj telesne 
kulture. Razen tega moramo razlikovati med vrhunskim amaterskim športom 
in med profesionalnim športom. 

Ker smatramo, da ima telesno kulturno udejstvovanje izreden preven- 
tivni in zdravstveni pomen, varuje zdravje pred raznimi telesnimi obolenji 
in deformacijami, bo treba v bodočem obdobju razširiti zdravstveno varstvo na 
vse občane, ki se organizirano bavijo s telesno kulturnimi panogami. V to var- 
stvo je treba vključiti šolske ambulante, splošno zdravstveno službo in športne 
ambulante ter razvijati njihovo dejavnost, da bo postala bolj uspešna. K finan- 
ciranju tega varstva bi morali pritegniti tudi sredstva socialnega zavarovanja, 
ki so namenjena za preventivno dejavnost. V prihodnjem obdobju bomo morali 
resneje poskrbeti za raziskovalno delo na področju telesne kulture, ki naj bo 
usmerjeno predvsem v iskanje raznovrstnih izsledkov na področjih, za katera 
smatiamo, da so ključna za razvoj telesne kulture, to je obvezna telesna vzgoja 
v delovnih oganizacijah itd. Za to delo bo treba kadrovsko in materialno po- 
magati Visoki šoli za telesno kulturo, da bo raziskovalno delo lahko dejansko 
opravljala po znanstvenih kriterijih. V informaciji smo navedli tudi stališča, 
kako naj v bodoče republika financira telesno kulturne dejavnosti, oziroma or- 
ganizacije. Čeprav je bila v letošnjem letu povečana dotacija za 10 milijonov 
starih dinarjev, in sicer od 162 milijonov S din v preteklem letu na 172 milijo- 
nov starih dinarjev, letos predstavlja to povečanje dejansko zaradi vsakovrstnih 
podražitev zmanjšanje sredstev. Kljub našim prizadevanjem še ne moremo 
govoriti, da smo sredstva dodeljevali na osnovi programov, temveč je bilo do- 
deljevanje še vedno administrativno proračunsko. Pri tem naj opozorim, da se 
bo po finančnih planih posameznih organizacij 39 °/o dotacije porabilo za uprav- 
no režijske stroške. Čeprav smo letos te izdatke zmanjšali, saj so lani znašali 
57 °/o, pa vseeno mislim, da ta odstotek še vedno ne stimulira posameznih zvez 
in osnovnih organizacij, da bi ocenile ali je obstoječe število samostojnih šport- 
nih zvez sploh potrebno. Treba je pregledati možnosti za združitev nekaterih 
zvez. Mislim, da v bodoče v načelu sploh ne bi smeli financirati upravno-režij- 
skih stroškov posameznih zvez, temveč bi moral .obstoj zveze in njenega samo- 
stojnega upravnega poslovanja biti odvisen edino le od interesa osnovnih orga- 
nizacij. Kolikor te imajo interes za obstoj svoje zveze, potem bodo krile tudi 
njene stroške. V nasprotnem primeru pa se postavlja vprašanje obstoja 36 
samostojnih zvez, ki so vključene v zvezo za telesno kulturo SR Slovenije. To- 
likšno število samostojnih republiških zvez namreč po našem mnenju ni uteme- 
ljeno s potrebami in številom ustreznih osnovnih organizacij.' Razen tega bo 
treba glede na spremenjeno politiko proračunske potrošnje ugotoviti, koliko 
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sredstev lahko daje republika letno za telesno kulturo in kako naj se ta sred- 
stva najbolj smotrno uporabijo. Danes republika dejansko podpira le vrhunska 
prizadevanja telesno-kulturnih organizacij, vrhunske prireditve, v manjši meri 
strokovno usposobljene in strokovno delo, le malo sredstev pa je za propa- 
gandno dejavnost, raziskovalno delo in za dvig množičnosti telesne kulture in 
tako dalje. Zato bodo potrebni še nadaljnji spori, da se administrativno-prora- 
čunska delitev sredstev spremeni v financiranje programov. Ker pa je možno 
že danes predvideti, da bo v prihodnjih letih proračunskih sredstev za telesno 
kulturo manj 'kot bodo znašali programski zahtevki, bodo morale republiške 
organizacije temeljito in vsestransko' oceniti družbeni pomen posameznih telesno 
kulturnih panog. 

Predvidevamo, da bo treba izdati nekatere predpise s področja telesno 
kulturne dejavnosti. V pripravah so že teze za zvezni splošni zakon o telesni 
kulturi, pri čemer moramo opozoriti, da je njegov naslov še sporen, ker naj bi 
na tem področju uveljavil nekatera načela, ki naj bi bila enotna za vso Jugo- 
slavijo. Za konkretizacijo teh načel in njihovo dopolnitev, upoštevaje pri tem 
naše razmere, bo potrebno izdelati teze za republiški zakon o telesni kulturi. 
Razprava o problemih telesne kulture bo koristila sestavljalcem tez za zakon. 
Mislim, da je že skrajni čas, da se s predpisi urede' dolžnosti organiziranih ko- 
pališč, da skrbe za varnost kopalcev, saj je bilo v lanskem letu veliko število 
utopitev v bazenih in na kopališčih. Tudi službo prve pomoči, odgovornost za 
red na športnih stadionih, organiziranih smučiščih, dolžnost intervencij pri gor- 
skih nezgodah in še nekatere druge zadeve narekujejo, da je potrebno sankcio- 
nirati določene dolžnosti in pravice organizatorjev teh prireditev 

V tem kratkem referatu nisem mogel, niti nisem imel namena izčrpno ob- 
ravnavati vseh problemov telesne kulture. Imel sem le namen, da na nekatera 
vprašanja posebej opozorim. Vaša razprava o teh in drugih problemih telesne 
kulture pa bo nedvomno pomemben prispevek za formiranje politike na tem 
področju in za izdelavo plana perspektivnega razvoja in telesne kulture. 

Predsednik Ivo Tavčar: Izvršni svet je obvestil naš zbor, da bo sode- 
loval v razpravi tovariš Rudi Cačinovič, član Izvršnega sveta. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Cas nas ne priganja. Besedo ima tova- 
riš Vlado Golob. 

Vlado Golob: Oprostite mi, ker se oglašam, čeprav nisem iz te stroke, 
vendar menim, da je zadeva, o kateri bom govoril, zelo pomembna. Gre namreč 
za vprašanje kadrov. 

Na šesti strani petletnega načrta je govora o problematiki kadrov. Za šalo 
sem vzel v roke svinčnik in sem izračunal, da bi po podatkih, ki nam jih je 
predložila komisija, šele čez 25 let zasedli vsa delovna mesta v šolah, če medtem 
noben učitelj telesne vzgoje ne umre, ali zapusti poklica in če se ne bodo pove- 
čale potrebe. V gradivu je omenjeno, da bodo kadre zagotavljali samo Višja 
šola za telesno kulturo v Ljubljani, Pedagoška akademija v Mariboru in Center 
za strokovno izpopolnjevanje kadrov v Ljubljani. Vem pa zelo dobro, da obstaja 
v Mariboru tudi srednja šola za telesno vzgojo, v kateri se šola več sto učencev, 
ki prihajajo direktno iz osnovnih šol. Nisem pristojen razsojati, zakaj ta šola 
ni upoštevana, vendar se mi zdi, da bi morala komisija za telesno kulturo z njo 
vzpostaviti tesnejše stike. Znano mi je, da s to šolo doslej ni bilo nobenih 
stikov. S tem v zvezi vprašujem, ali je smotrno, da na primer pedagoška aka- 



28. seja 245 

demija na oddelek za "telesno vzgojo vpisuje maturante drugih šol, ko vendar 
vemo, da jih je pri tej starosti težko usposobiti za demonstriranje raznovrstnih 
telesno kulturnih veščin. Ne gre namreč samo za njihovo pedagoško usposob- 
ljenost. Mislim, da bi moral biti vsak učitelj telesne vzgoje, v kraju kjer pouču- 
je, organizator vsega telesno kulturnega življenja. Za to pa potrebuje zelo 
široko poglobljeno in vsestransko strokovno znanje in tudi določeno spretnost. 

Menim, da je potrebno to zadevo proučiti v zvezi z novim predlogom za 
reformo višjega šolstva. Ne zdi se mi namreč prav, da ta šola v tem sistemu 
šolstva ni upoštevana, da ne more dajati svojim absolventom spričeval s kvali- 
fikacijo predmetnega učitelja. Vemo pa, da absolventi te šole takoj najdejo 
zaposlitev, saj učiteljev telesne vzgoje še veliko manjka in absolventi so se 
v štirih letih verjetno tudi nekaj naučili. Moja želja je bila samo ta, da bi komi- 
sija za telesno kulturo to vprašanje podrobneje proučila in razpravljala tudi 
z zavodom v Mariboru. 

Predsednik Ivo Tavčar: Še kdo želi besedo? Besedo ima tovariš prof. 
Drago Ulaga. 

Prof. Drago Ulaga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V materialih, ki smo jih prejeli, je pravilno naglašeno, da je telesna 
vzgoja v šolah ključnega pomena. Skozi osnovno šolo gre vsa mladina. Edino 
šola lahko posreduje vsej mladini in v perspektivi vsemu ljudstvu, vse tisto, 
kar je bistveno za moderno telesno vzgojo. To je okrepitev telesa, ustrezno mi- 
šično moč, gibalno izobrazbo, smisel za zdrav način športnega razvedrila, pra- 
vilen odnos do narave itd. Skratka, samo šola lahko posreduje mladini tudi 
telesno kulturno znanje, vzgojo in navade. Pregovor, česar se Janezek ne nauči, 
tega Janez ne bo znal, velja še prav posebej za gibalno izobrazbo. To pou- 
darjam zaradi tega, ker je doba od devetega do enajstega leta starosti tista doba 
v življenju, ki je za motoriko, to je za učenje gibanja, najbolj primerna. In 
vendar moramo ugotoviti, da šola na tem področju le delno izpolnjuje svoje 
naloge. Ko se sprašujemo, kje so vzroki, da porabijo ponekod učne ure telesne 
vzgoje za druge predmete, ali kje so vzroki, da se ne brigajo za neplavalce, ali. 
npr. da ne postavijo pri šoli vsaj preprostega doma izdelanega orodja, kak koš 
za košarko', jamo za skakanje, ah kaj podobnega. Ugotoviti moramo vzroke 
v neustreznem razumevanju telesne kulture in ne razumevanje bioloških po- 
treb razvijajočega se otroka. Tem zadevam posvečamo premalo skrb. 

Strinjam se z ugotovitvijo v materialih, da opravljajo tisk, radio in televi- 
zija na področju telesne kulture del svojih nalog in sicer le na področju vrhun- 
skega športa. To je vsekakor potrebno. Nedvomno si bralci in poslušalci želijo 
poročil in komentarjev o raznih tekmovanjih. Toda na sedanji stopnji razvoja 
bi morali pri nas posvečati več pozornosti izobraževanju, da bi starši in učitelji 
vedeli, da je treba bolj. kot doslej misliti tudi na telesno utrjevanje otrok, na 
vzgojo s športnimi aktivnostmi in na rekreacijo, ki naj v prihodnje zamenja 
razne negativne zabavne navade. Pri tem mislim na negativne vplive motoriza— 
cije, televizije itd., skratka na vse tisto, kar že danes, še bolj pa v prihodnje 
ogroža pravilno biološko rast otroka. 

Tudi na to naj opozorim, da v vrhunskem športu ne bo uspehov, če ne: 

bomo začeli pri temeljih, pri šolski telesni vzgoji in šolskih športnih društvih, 
ki bi jih lahko ustanovili pri marsikateri šoli. Kdo naj to propagira? Tisk, radio 
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in televizija sem že omenil in njihova propaganda bi vsekakor spodbudila več 
razumevanja za delo z mladino. 

Razen tega pa sodim, da bi morale vse občine proučiti stanje telesne vzgoje 
v šolah. Ugotovile bi, da niso vedno problem le materialna sredstva, o čemer 
tolikokrat čujemo in govorimo, temveč gre bolj za nerazumevanje in za slab 
odnos do telesne kulture. To so vsekakor slabosti, ki jih moramo najprej od- 
praviti. Uveljavitev sodobnih konceptov telesne vzgoje naj bi imela prednost 
v načrtih nadaljnjega razvoja telesne kulture. Sodim, da je ta boj prav tako 
potreben, kakor so potrebna prizadevanja za zagotovitev materialnih sredstev. 

Povedal bom še nekaj misli o raziskovalnem delu na Visoki šoli za telesno 
kulturo, ki se ga je dotaknil s svojim govorom tudi tovariš Pernuš. 

Visoka šola je bila ustanovljena, ko še ni bilo kadrov za raziskovalno delo 
in ga sedaj šele pričenja usposabljati. Visoka šola je uvedla najprej dvoletni 
prostovoljni seminar za svoje učitelje, nato pa je uvedla pred dvema letoma 
še študij na tretji stopnji. Vpisalo se je 24 slušateljev, po vpisu jih je ostalo 
samo še 11 in letos bodo prvi slušatelji zaključili ta študij. Šola opravlja raziskave 
o metodah, normativih, testih, o vrednotenju športnih panog, o šolskem odmoru, 
pripravlja pa tudi raziskavo o učinkih telesnih vaj in o prilagajanju telesnih 
vaj starejšim osebam. Pri slednji raziskavi proučuje problematiko telesne kul- 
ture z gerontološkega in geriatričnega vidika. Na tretji stopnji študija je zdaj 
vpisanih 11 slušateljev, ki bodo v letošnjem letu opravili tudi prve magistrske 
naloge s področja telesne vzgoje in športa. Tako bomo dobili kvalificirane raz- 
iskovalce in od teh jih bo ostalo na šoli šest, kar je velikega pomena za nadalj- 
nje uspešno delo šole. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? Prosim. Besedo ima 
tovariš Marko Rožman, sekretar Zveze za telesno kulturo Slovenije. 

Marko Rožman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Najprej se v imenu Zveze za telesno kulturo Slovenije zahvaljujem Skupščini 
SR Slovenije in temu zboru, da v relativno kratkem času ponovno razpravlja 
o problemih telesne kulture. Želim seznaniti zbor z nekaterimi stališči naše 
zveze, čeprav lahko uvodoma ugotovim, da se ta stališča v veliki meri skladajo 
s tem, kar je povedanega v gradivu, ki je bilo predloženo zboru. Ne glede na 
to, da je naša zveza pravzaprav združenje družbenih organizacij za telesno 
kulturo, menimo, naj ne bo težišče razvoja telesne kulture v prihodnjem ob- 
dobju na naši zvezi in organizacijah, ki jo sestavljajo, ampak na šolah vseh 
stopenj in v delovnih organizacijah. V to nameravamo tudi v celoti usmeriti 
priprave na našo letno konferenco, čeprav s tem posegamo preko običajnih 
okvirov našega delovanja. Čeprav se ne navdušujemo za razne kampanjske ak- 
cije, pa smatramo, da je potrebno v tem primeru usmerjati vse napore v snova- 
nje osnovnih celic v šolah in delovnih organizacijah. Vemo, da to ne bo kratko- 
trajen proces, saj še niso rešena nekatera osnovna vprašanja, ki zadevajo finan- 
ciranje in strokovne kadre. Vendar menimo, da je čas, da preidemo od besed 
k dejanjem. O teh zahtevah govorimo že vrsto let in se od prvega jugoslovan- 
skega kongresa telesne kulture ni kaj bistvenega napravilo. Pri tem imamo 
določene težave tudi v svojih organizacijah. Moram opozoriti, da v republiških 
strokovnih organizacijah prevladuje mnenje, da skrb za množično telesno kul- 
turo ni njihova naloga. Ze v gradivu in v razpravi je bilo ugotovljeno, da te 
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usmerjajo svoje napore izključno tekmovalni in še posebej v vrhunski šport. 
Težave imamo pravzaprav celo v sami organizaciji in je potrebno prepričevati 
strokovne delavce, kakšne so pravzaprav njihove osnovne naloge. Vemo tudi, 
da so pravilne in lepe teorije o prenosu nalog na področje telesne kulture in 
o načinu financiranja, da pa do praktičnih rešitev ne bomo prišli čez noč in 
tudi ne čez eno leto, ampak verjetno po daljšem obdobju. Zato menim, da je 
potrebno vsaj začasno delovati v okviru realnih možnosti in ne zdajle z naglico 
podreti obstoječo ureditev, čeprav ta ni najboljša in povsem ne ustreza današ- 
njemu razvoju na vseh področjih našega življenja. 

Povedal bom še nekaj besed o nekaterih drugih konkretnih vprašanjih. Prvič, 
vprašanje objektov. Menimo, da amaterske organizacije niso sposobne nositi 
bremen, ki jim jih nalagajo telesno kulturni objekti. Ugotavljamo sicer, da je 
ponekod vzdrževanje objektov bolj ali manj zadovoljivo rešeno, vendar menimo, 
da je dolžnost občinskih skupščin, da preko svojih služb in raznih ustanov, ki 
so se v praksi že obnesle, prevzamejo skrb za te objekte. 

Glede financiranja menimo, da je bilo v gradivu in deloma v razpravi še 
vedno preveč poudarjeno proračunsko financiranje, čeprav naj bi bilo drugačno 
kot v preteklosti, ker bi financirali konkretne programe. Financianje bi morali 
v večji meri prenesti na bodoče nosilce telesne kulture, vendar z omejitvijo, 
na katero sem prej opozoril, da je to precej dolgotrajen proces. Financiranje 
zvez za telesno kulturo in v njih učlanjene družbene organizacije za telesno 
kulturo bi morali nekoliko spremeniti. Danes je bilo že povedano, naj jih finan- 
cirajo predvsem aktivni in podporni člani, obiskovalci prireditev, delovnih orga- 
nizacij in družb eno-politi čne skupnosti. 

Težave se bodo stopnjevale pri financiranju kvalitetnega športa. Federa- 
cija je doslej financirala dobršen del te zvrsti telesne kulture. Ne da bi raz- 
pravljali o ustreznosti tega načina financiranja, ki se je ohranil do danes, je pa 
potrebno vendarle opozoriti na dejstvo, da je federacija materialno podpirala 
približno sto slovenskih športnikov. To niso bili profesionalni nogometaši ali 
kaj podobnega, ampak v resnici vrhunski športniki kot na primer Cerar in 
drugi, ki so imeli določene materialne bonitete v obliki štipendij. Skupna letna 
dotacija zveze ni bil raven majhen znesek. Toda federacija je pričela sredstva za 
te namene zmanjševati, zmanjšujejo pa se tudi sredstva iz drugih virov. 

V zvezi s finančnimi sredstvi je potrebno zaradi točnosti v gradivu kori- 
girati dva podatka. V prvem je govora, koliko sredstev je bilo zagotovljenih za 
telesno kulturo iz proračunov vseh družbeno-političnih skupnosti. Ta sredstva 
so v resnici manjša. Naši podatki obsegajo vsa sredstva, ki so se stekala iz 
proračunov, nismo pa uspeli ugotoviti višino sredstev iz drugih virov. Po naših 
podatkih, ki smo jih zbrali z anketo v osnovnih organizacijah in na katero je 
odgovorilo samo 75% osnovnih organizacij, smo izračunali, da so družbeno- 
politične skupnosti v letu 1965 zagotovile približno 40 % vseh sredstev. Od 
skupnega zneska je republika zagotovila približno 5% sredstev. Toliko o po- 
pravku podatkov v gradivu. O vprašanju atraktivnega športa, ki smo ga deloma 
izenačevali s profesionalnim športom, je naša zveza mnenja, da je profesionalni 
šport le nogomet in ni nobene potrebe, da ga vzporejamo z drugim športom. 
Ob tem vas seznanjam z napori naše zveze, čeprav njen neposredni vpliv za 
ureditev statusa profesionalnih organizacij ni možen. Zavzemamo se, da dobe 
status delovnih organizacij posebnega tipa. Vendar moramo ugotoviti, da zade- 
vamo na močan odpor, ali pa vsaj na zavlačevanje zveznih nogometnih forumov. 
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Nekaj besed še o velikih športnih prireditvah. Mislim, da gre na račun 
velikih prireditev često upravičena in včasih tudi zelo huda kritika. V bodoče 
bi se morali orientirati predvsem na prireditve,' ki bodo pokrivale stroške 
z lastnimi dohodki in celo odvajale del dobička za razvoj splošne telesne kul- 
ture. Seveda je število takih prireditev zelo omejeno. Eno smo imeli pred 
kratkim. Prihodnja podobna prireditev bi lahko bila svetovno prvenstvo v ko- 
šarki, za katerega se poteguje tudi Ljubljana, deloma lahko postane tudi Planica 
in še kakšna druga prireditev. Nekaterim prireditvam pa bo treba verjetno 
zaradi njihovega širšega pomena še vedno dajati dotacije, vendar menimo, naj 
bi večino sredstev zagotovile zainteresirane organizacije, predvsem turistične, 
ki jim takšne prireditve zagotavljajo sorazmerno velike dobičke, ne pa družbe- 
no-politične skupnosti. 

V gradivu je omenjeno programiranje telesne kulture, ki naj ga v občinah 
opravljajo organi občinskih skupščin za telesno kulturo. Ti organi oziroma 
sveti so dosegli s svojim delom skromne rezultate. Ugotovili smo na primer, da 
sta v eni občini obstojala dva organa, en pri občinski skupščini, in še občinska 
zveza za telesno kulturo. Med njima ni bilo ustreznega sodelovanja. Zato se je 
dogajalo, da sta se oba organa zanašala drug na drugega, in potrebne zadeve niso 
bile rešene oziroma sta posegala drug drugemu v delovna področja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič, Član 
Izvršnega sveta. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker je pozna ura, 
mi dovolite, da na kratko opozorim na nekatere naloge, ki jih je poudaril Iz- 
vršni svet pri obravnavi gradiva o telesni kulturi. Poudarek je bil predvsem 
na tem, kako bi spet dosegli množičnost v telesni kulturi. V tem pogledu je 
Izvršni svet priporočil, da predlagatelji seznanijo s tem gradivom tudi Sociali- 
stično zvezo, mladinsko organizacijo, sindikat in druge institucije, ker moremo 
pričakovati množični razvoj telesne kulture le ob njihovi podpori in prizadeva- 
njih. Izvršni svet je bil tudi mnenja, da je treba materialno podpreti razvoj 
množičnosti telesne kulture. S tem v zvezi se seveda postavlja cela vrsta drugih 
vprašanj kadrovske in finančne narave, na katera je opozorila že današnja raz- 
prava. Kar zadeva finančna vprašanja, je razprava na Izvršnem svetu opozorila, 
da v prihodnje ne bi financirali upravno režijskih stroškov posameznih organi- 
zacij, kot je to bilo v glavnem doslej. S posebnimi pogodbami, ki bi jih sklenili 
s posameznimi organizacijami, bi financirali le njihove programe. Obstaja nam- 
reč vrsta najrazličnejših republiških in zveznih zvez, ki dotacije v glavnem 
potrošijo za administrativni aparat. Nadalje je Izvršni svet menil, da bi bilo 
treba ponovno usposobiti telesnovzgojne objekte in je s tem v zvezi dana 
naloga, da se pripravi točno informacijo o njihovem stanju. Vemo namreč, da 
je več objektov neuporabnih, ker so poškodovani ah zanemarjeni. Usposobili pa 
bi jih lahko z manjšimi sredstvi. Ugotovljeno je na primer, da imamo soraz- 
merno precej plavalnih bazenov, ki pa niso vedno uporabni. 

Pred dvema letoma smo poskušali reševati izgradnjo telovadnic in telova- 
dišč za šolsko mladino, v okviru povečanja kapacitet šolskega prostora, pred- 
vsem osemletk. Kot veste, pa so letos pri tem nastale težave. 

Posebej je bilo govora tudi o problemih telesne kulture na visokih in 
višjih šolah, ali naj bo obvezna ali ne. O tem so razpravljali tudi odbori. Dane 
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so bile sugestije, da ne bi bilo potrebno, da obstoja kot poseben predmet. Gre 
predvsem za to, da se vsi slušatelji aktivno ukvarjajo s,telesno kulturo, kar pa 
je možno doseči tudi s tem, da jih obvežemo, da sodelujejo v obstoječih društvih. 
S tem bo namen prav tako dosežen. Torej ni nujno, da slušatelji vadijo v šolah, 
posebno, če imajo te težave s kapacitetami. 

Izvršni svet je razpravljal tudi o problemih, kako povezati izvenarmadno 
in telesno vzgojo. To je poseben problem, zato je bila dana posebna zadolžitev, 
da bi se vsi zainteresirani pogovorili o tej zadevi, ker so možne racionalnejše 
rešitve. 

Ob koncu omenjam, da je bilo v zvezi s kadrovskimi vprašanji in študijem 
posebej opozorjeno, da bi Izvršni svet na eni izmed svojih prihodnjih sej raz- 
pravljal o Visoki šoli za telesno kulturo, o vprašanjih, ki zadevajo njene smeri 
in pa o možnostih za njen nadaljnji razvoj. Prav tako je bilo posebej opozorjeno 
tudi na probleme, ki jih zastavlja športna medicina. Nimamo namreč dovolj 
strokovnjakov, in bi bilo treba doseči, da bi medicinska fakulteta posvetila več 
skrbi šolanju strokovnjakov, ki bi se posvetih področju športne medicine. 

Vsekakor pa smatramo, da bi morali v okviru srednjeročnega plana, ki ga 
bomo obravnavah letos, upoštevati tudi gradnjo telesno kulturnih Objektov, 
bodisi da bodo namenjeni neposredno ali posredno telesni vzgoji mladine. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima Janez 
Kambič. 

Janez Kambič: Komisija je pravilno ocenila vlogo in pomen telesne 
kulture za mladino, za delavca v tovarni, na polju ali v pisarni. Plan je kratek, 
jedrnat in menim dokaj zahteven. Zato bi bilo potrebno poprej oceniti 
kolikšna fanančna sredstva bodo zagotovljena v planskem obdobju in kako se 
bo reševalo vprašanje strokovnih kadrov. Ce upoštevamo vse okoliščine je 
namreč dvom v realnost plana upravičen. Uspeh bo dosežen že s tem, če bomo 
usposobili za telesno' kulturno dejavnost vse tiste objekte, ki so bih med vojno 
in pozneje odtujeni telesno kulturnim organizacijam ali šolam. Vendar menim, 
da bo tudi to težko doseči. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? Ce ne, zaključujem raz- 
pravo. Najprej lahko skupaj s predlagatelji ugotovimo, da naše priporočilo ni 
bilo skoraj v ničemer uresničeno. Najbrž tudi ni nobenih jamstev, da bo v 
prihodnje kaj več napravljenega. 

Mislim, da bi morali danes zlasti opredeliti vlogo republike na tem področju. 
Tovariš Cačinovič je rekel, da je bilo nekaj koristnega že napravljenega. Se 
nekaj bi predlagal. 

Vsi vemo, da je telesna kultura močno povezana s šolo. Dogovorimo se, da 
republika ne bo dajala več sredstev za gradnjo novih osnovnih šol, in da ne 
bo soudeležena pri nikakršni novi gradnji popolne osnovne šole, če investitorji 
hkrati ne bodo zagotovili gradnje telovadnic! Menim, da bi takšen sklep lahko 
sprejeli. Šola ni popolna, če nima telovadnice. 

Ob tem se vprašujem, ali ni mogoče celo s predpisom preprečiti gradnjo 
popolnih osnovnih šol brez telovadnice. Ali imamo to moč ali ne? Mislim, da 
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bi se to dalo doseči. To pa naj velja le za popolne osnovne šole, ne pa za štiri 
ali dvorazrednice. 

Prosim, da se to vprašanje prouči. Če se najdejo sredstva za gradnjo šol- 
skega poslopja, jih najbrž ne bo težko najti še za telovadnico. Ce sedaj odlagamo 
graditev telovadnic na prihodnja leta, jih odlagamo za vedno. 

Razvoj telesne kulture je v precejšnji meri odvisen od Visoke šole za telesno 
kulturo. Vsi ugotavljamo, da nam kadri manjkajo, vendar šola v Mariboru 
bolj uspešno rešuje to vprašanje kot Visoka šola za telesno' kulturo v Ljubljani. 
Zato' naj komisija upoštevaje priporočilo in sklep Izvršnega sveta prouči 
položaj in predlaga ustrezne rešitve. Ugotovi naj vzroke, zakaj se nam v to 
šolo vložena sredstva ustrezno ne obrestujejo. Mislim, da je sedaj že čas, da 
smemo zahtevati od šole boljše rezultate. 

Popolnoma podpiram predlog, da se uredi status telesno kulturnih objektov 
Pri tem ni pomembno, za čigava družbena, sredstva gre, ali občinskih skupščin, 
republike ah katerega koli drugega nosilca družbenih sredstev. Družba kot 
celota je dolžna skrbeti za te objekte. Čeprav trenutno v republiki za vzdrže- 
vanje in novogradnje objektov ni sredstev, je vseeno potrebno izdelati natančen 
pregled vseh objektov in ugotoviti primere, kjer je malomarno gospodarjenje 
vzrok za propadanje objektov. To obesimo na veliki zvon naše javnosti. Včasih 
tudi to zaleže. Nadalje je treba ugotoviti, kdo je posamezne objekte dolžan 
vzdrževati. S tem v zvezi omenjam veslaški center na Bledu. Skupščina bo 
sprejela odlok o zagotovitvi sredstev. Do prvenstva bo center zgrajen, kdor ga 
bo pa potem vzdrževal, pa še ne vemo. To se pravi, da gradimo tudi velike 
objekte,, ne da bi poprej določili, kdo jih bo vzdrževal. 

In končno, obveščajmo tudi javnost o razmerah v naših športnih društvih! 
Vprašujem ;se, ah je treba obveščati javnost res samo o športnih rezultatih. 
To delo mora opraviti tisk. Poslovanje društev mora biti jasno, da se bo vedelo, 
kdo gospodari in s kolikšnimi in čigavimi sredstvi. Prej ne bo na nekaterih 
področjih čistih računov in dokler bo tako, bo tudi do telesne kulture še vedno 
veliko rezerv. 

V celoti podpiram tudi pobudo, naj komisija za telesno kulturo s tem 
gradivom seznani vse občinske skupščine, telesno kulturne organizacije in 
druge zainteresirane organizacije. Hkrati pa sodim, da je treba predvideni plan 
še •prečistiti, ker je najbrž prezahteven. Potrebna so realnejša predvidevanja, 
da se bomo potem borili za nekaj, kar je tudi uresničljivo. Bolj utemeljen 
petletni načrt telesne kulture bi potem lahko vključili v srednjeročni plan, pri 
čemer bi morale biti tudi obveznosti republike na nekaterih področjih oprede- 
ljene jasneje kot doslej. Mislim, če je republika odgovorna za vse visoko šolstvo, 
potem je odgovorna tudi za razvoj telesne kulture na visokih šolah. Če hočemo 
imeti zdrav naraščaj in tudi manj težav s študenti, potem bi bilo prav, da 
zagotovimo za telesno kulturo na visokošolskih zavodih tudi ustrezna materialna 
sredstva. Menim, da zbor soglaša tudi s stališči našega stalnega odbora, ki so 
navedena v njegovem poročilu. S tem zaključujem to točko dnevnega neda. 

Prehajamo na zadnjo, to je 9. točko dnevnega reda, razpravo in 
sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora za varstvo 
predšolskih otrok. 

Predlog sklepa ste prejeli. V odbor so predlagani: za predsednico tovarišica 
Truda Žohar, za podpredsednico Marija Faganeli, za člane pa Vinko Kobilca, 
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Zofija Kodrič, Oto Pungartnik, Božo Ravnikar, Vanda Škodnik, Veljko Troha 
in Milenko Vodopivec. Menim, da je potrebno posebej obravnavati predšolsko 
varstvo in predšolsko vzgojo, ker sta temelj osnovne šole. Uspehi osnovne šole 
so v marsičem odvisni od rešitve nekaterih temeljnih vprašanj predšolskega 
varstva in predšolske vzgoje. 

Prosim, kdor je za predlog tega sklepa, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa o ustanovitvi začasnega odbora za varstvo 
predšolskih otrok soglasno sprejet. 

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

(Seja je bila zaključena ob 18.15.) 



PROSVETNO-KULTtrftJNI ZBOB 

29. seja 

(24. maja 1966) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 29. sejo Prosvetno-kulturnega zbora. 
Odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Franc Bizjak, France Štiglic, 

Magda Malovrh, Slavko Tihec, Darinka Šušteršič in Vanda Skodnik. 
Glede na to ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 28. seje; 
2. razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije in sklepanje o veri- 

fikaciji mandata na nadomestnih volitvah izvoljene poslanke; 
3. razprava o raziskovalnem delu v Sloveniji; 
4. obravnava zaključnega računa sklada Borisa Kidriča za leto 1965 in 

finančnega načrta za leto 1966; 
5. razprava o osnovnih načelih in smernicah za družbeno-gospodarski razvpj 

SR Slovenije v razdobju do> leta 1970; 
6. obravnava poročila Pedagoškega inštituta o delu v letu 1965 in delovnega 

načrta za leto 1966; 
7. obravnava poročil Zavoda za napredek šolstva SRS in Zavoda SRS za 

strokovno izobraževanje o delu v letu 1965 ter delovnega načrta Zavoda za šol- 
stvo SRS za leto 1966; 

8. poslanska vprašanja. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kako pripombo? (Nihče.) Ugo- 

tavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 28. seje. Ima kdo k osnutku zapisnika kako pripombo? (Nihče.) Če ne, 
menim, da je zapisnik 28. seje našega zbora odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o poro- 
čilu mandatno-imunitetne komisije in sklepanje o verifikaciji mandata na nado- 
mestnih volitvah izvoljene poslanke. 

Poročilo komisije ste prejeli. Zeli kdo v zvezi s tem besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, predlagam, da zbor sprejme poročilo komisije in overovi mandat 
poslanki Vidi Rojic iz Ptuja. 
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Predlog dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je mandat poslanke Vide Rojic overovljen in ji čestitam k 
izvolitvi. Prosim jo, da se po končani seji zbora ali pa med odmorom zglasi v 
sobi 81, da podpiše slovesno izjavo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o razi- 
skovalnem delu v Sloveniji. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli obširno gradivo, hkrati pa so bile 
priložene tudi teze oziroma osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti. Predlo- 
ženo gradivo je obravnaval začasni odbor za raziskovalno delo in visoko šol- 
stvo ter predložil poročilo, v katerem je nanizal svoje ugotovitve in zavzel 
stališča do določenih vprašanj na tem področju. 

K današnji razpravi sem, razen stalnih gostov, to je Zveze sindikatov, 
Socialistične zveze delovnega ljudstva in predstavnikov Izvršnega sveta ter 
Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, povabil tudi več predstavni- 
kov znanstvenih organizacij, posebej Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
Univerze, Nuklearnega inštituta »Jožefa Štefana«, Inštituta za sociologijo in 
filozofijo, Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, Inštituta za ekonomska 
raziskovanja, Urbanističnega inštituta ter Inštituta za kriminologijo; poleg teh 
pa tudi predstavnika Visoke šole za politične vede in sklada Borisa Kidriča kot 
sklada za raziskovalno delo. Vse goste vabim k razpravi. 

Uvodoma prosim za besedo podpredsednika Izvršnega sveta tovariša Bena 
Zupančiča. 

Beno Zupančič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci in gostje. 
V dosedanjih razpravah o raziskovalnem delu ste imeli priložnost spoznati ali 
obravnavati raznovrstno gradivo, ki ga je predložil Izvršni svet, pripravili pa 
so ga Univerza, Zveza raziskovalnih organizacij, Republiški sekretariat za kul- 
turo in prosveto, posamezniki ali skupine delavcev iz različnih raziskovalnih 
organizacij. 

Namen vsega tega gradiva je bil dati širši pregled vsega, kar premoremo, 
in problemov, ki so take narave, da kličejo po rešitvah, hkrati pa pomagati 
razpravi o srednjeročnem planu družbenega razvoja in pripomoči, da bi se osnu- 
tek zakona o raziskovalni dejavnosti, ki ga imamo v gradivu, tako izpopolnil, 
da bi kolikor je mogoče odgovoril na pereča vprašanja oziroma jih pomagal 
urejati in urediti. 

Spričo dejstva, da imamo pri roki poleg vsega zvezno resolucijo' o razisko- 
valnem delu in poročilo zborovega odbora, zdi se mi, da je to poročilo zelo 
tehtno in da zajema vse poglavitne probleme, ne gre, da bi se vračal k že 
obravnavanim stvarem oziroma ponavljal že znana stališča. V tem uvodu se mi 
zdi potrebno poudariti zlasti dvoje: 

1. Ko pregledujemo zbrano gradivo in hkrati že današnje stanje v razisko- 
valnih institucijah se, kot vsepovsod drugod, srečujemo vsak dan s tekočimi 
težavami, ki so posledica preobrazb, v katerih smo in ki terjajo od nas, tako 
tekoče praktično reševanje problemov, pri čemer moramo imeti na svoji strani 
vse odločujoče faktorje, kakor tudi jasno perspektivo glede tega, kaj hočemo. 
Hočem reči, trenutne težave nam ne smejo zamegliti pogleda naprej, praktične 
zadeve, s katerimi se vsak dan motamo, nas ne smejo' spraviti v stanje, v kakrš- 
nem bi pozabili na vse tisto, kar ni samo današnje. 
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Pravzaprav smo vsa zadnja leta že oblikovali takšno materialno politiko 
na tem področju, ki nam danes močno pomaga. Lahko si je zamisliti, v kako 
težavnem položaju bi bili, ko bi imeli vse raziskovalno delo na proračunih, ko 
bi ne bili že pred leti začeli uveljavljati načela neposrednega interesa, ko bi 
sklad Borisa Kidriča že zdavnaj ne začel s svojimi udeležbami spodbujati 
neposrednih interesentov, da vključujejo raziskovalno delo v delovne programe 
kot integralni del svoje dejavnosti. Tako moramo danes predvsem z vso skrbjo 
obravnavati materialno stanje tistega dela raziskovalnega dela, za katero je 
neposredni interesent in tudi plačnik družbena skupnost, to se pravi, tisti del, 
ki ga moramo financirati v tej ali oni obliki iz skupnih družbenih sredstev. 

Pri vsem tem pa smo,— še vedno> sicer v zelo zgodnji fazi, vendarle na poti, 
ki nas približuje k poglavitnemu zastavljenemu smotru, da postane namreč 
raziskovalno delo čimbolj in čimprej eden izmed sestavnih delov sleherne dejav- 
nosti, gospodarske ali negospodarske, in da se ob tem oblikujejo tudi načini 
financiranja, in ne navsezadnje, novi, po možnosti neproračunski družbeni 
odnosi. To pa pomeni, da je treba vse tiste znanosti, vede ali discipline, za 
katerih razvoj je neposredno zainteresirana celotna družbena skupnost, posta- 
viti v inštitutih na Univerzi, v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ipd. 
v tak položaj, da se kar se da močno odpravi materialna in programska poli- 
tika mimo teh institucij samih, mimo znanstvenih delavcev samih, da se potem- 
takem družbena politika uveljavlja po načinu in metodah manj administrativno, 
proračunsko, zato pa mnogo bolj samoupravljalsko, pri čemer imam v mislih 
tudi prizadevanja zoper ozke, egoistične razlage samoupravnih pravic brez 
dolžnosti, ali pa narobe. 

Hočem reči: inštituti, visoke šole, fakultete, Univerza, Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti, morajo svoje, predvsem znanstveno delo' razvijati po 
programih in v okvirih, ki jih bodo oblikovali predvsem sami v samoupravnih 
organizmih, ki bodo omogočali demokratičen družbeni dogovor, usklajevanje, 
medsebojno pomoč, pravico do udeležbe vsakomur, kdor se s takim delom 
ukvarja. Izoblikovati je treba skratka družbene samoupravne organizme, ki 
bodo lahko- vodili politiko na področju teh znanosti v vseh pogledih, od pro- 
gramskih do materialnih. 

Morebiti se bo zdelo komu neumestno govoriti o takih zasnovah ta čas, 
ko imamo kup vsakdanjih težav, materialne, organizacijske ali kadrovske nara- 
ve, vendar sodim, kot že rečeno, da ne smemo pozabiti na poglavitno. Prav zato 
tudi ne smejo biti naše vsakdanje akcije, s katerimi skušamo mobilizirati 
najrazličnejše družbene faktorje, predvsem delovne organizacije kot neposredne 
interesente in plačnike raziskovalnega dela po eni, po drugi strani pa izbirati 
tisto, kar je pravica in dolžnost predvsem družbene skupnosti kot celote, samo 
praktične, prakticistične, začasne ali zasilne. Kajti pri vsem tem gre vendarle 
za družbene smotre, ki smo si jih zastavili in ki jih neusmiljeno terja tudi 
reforma s svojimi ukrepi. 

V mislih imam posege v strukturo splošne potrošnje, racionalizacijo- vseh 
dejavnosti, ostrejše premike iz proračunov k neposrednim interesom delovnih 
organizacij, poudarek bolj organski povezanosti proizvodnje in družbenih služb 
z raziskovalnim delom, modernizacijo dejavnosti, ne nazadnje tistih, ki obliku- 
jejo ljudi in bodoče raziskovalce ali znanstvenike. V mislih imam težnjo, ki 
je uveljavljena v vseh naših družbenih dokumentih, povečevati udeležbo in 
odgovornost delavcev s tega pomebnega področja v oblikovanje družbene poli- 
tike, zlasti pa politike v raziskovalnem delu samem. 
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Te težnje moramo imeti pred očmi, ko razmišljamo, kako že danes ali jutri 
zagotoviti Univerzi, da se bo močneje uveljavljala kot raziskovalna in znanstvena 
institucija; kako doseči, da bi se ob Akademiji znanosti in umetnosti zbirali 
znanstveniki z namenom, da skupaj pripravijo programe, da jih usklajujejo, da 
skupaj presojajo stanje posameznih ved, da v medsebojnem dogovarjanju in v 
medsebojnih akcijah neposredno vplivajo na družbeno politiko na področju 
znanstvenega dela, zlasti pa na družbeno politiko v svojih lastnih okvirih. Te 
težnje moramo imeti pred seboj, ko razmišljamo o delu in bodočih usmeritvah 
sklada Borisa Kidriča, o znanstvenem skladu, ki je predviden v osnutku zakona 
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, o sredstvih, ki naj bi jih imele v 
te namene visoke šole, fakultete in univerza. 

Kakor nas ne smejo vsakdanje težave, kot že rečeno, pripraviti tako daleč, 
da bi pozabili na smotre, tako pa nas tudi dolgoročni smotri ne smejo motiti, 
da ne bi sproti urejali vsega tistega, kar nas ovira, da bi hitreje napredovali, 
da bi bilo raziskovalno delo bolje organizirano, bolj usklajeno in učinkovito. 
Tega pa seveda, kot kaže gradivo, ni malo. 

2. V gradivu, ki ste ga prejeli, je tudi zametek zakona o raziskovalni dejav- 
nosti. Namenjen je, kot že rečeno, kot eden izmed elementov celotnega gradiva 
čim širši obravnavi, da bi ga pozneje čimbolj popolnega in čimbolj učinkovitega 
predložili za formalni postopek. Hkrati s tem teče tudi razprava o osnutku zako- 
na o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti •— to omenjam kljub temu, da ga 
še ne poznate — in sicer zato, ker gre tako v enem kot v drugem osnutku za 
elemente, o katerih se moramo skupno dogovoriti. Iz teh razlogov najbrž ne 
bo nevljudno, če rečem, da sta tako- osnutek, ki je pred nami, kot osnutek zakona 
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v marsičem še precej nepopolna. 

Iz poročila odbora je razbrati, da gre za približno enako oceno, v bistvu 
za dejstvo, da bi moral dober zakon o raziskovalnem delu vendarle odgovoriti 
na poglavitna vprašanja, ki nas tarejo, da bi ne smel biti samo formalno dopol- 
nilo zveznega zakona ah formalno potrdilo dejanskega stanja, ampak predvsem 
skupen družbeni dogovor, kako in kam s poglavitnimi stvarmi v našem razisko- 
valnem delu vseh vrst in stopenj. Skratka, ta zakon naj bi postavil v družbeni 
prostor več kot to, kar že imamo, ali tisto, s čimer nismo zadovoljni. Jasno bi 
moral npr. opredeliti funkcije in politiko republike na področju raziskovalnega 
dela. Določno bi moral definirati funkcije Univerze in visokih šol kot razisko- 
valnih ali znanstvenih institucij na eni, Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti pa na drugi strani. Ravno tako bi moral biti še določnejši glede razisko- 
valnih organizmov, ki jim pravimo samostojni inštituti, razvojni laboratoriji, 
raziskovalne enote v delovnih organizacijah in podobno. Enako velja za infor- 
mativno dokumentacijsko službo, za znanstveno publiciranje, za znanstveno 
povezanost s svetom in podobno. Ta zakon bi moral zajeti elemente, O' katerih 
sem govoril prej, elemente jasno razmejenih odgovornosti, usklajevanja, dogo- 
varjanja, financiranja, racionalne politike na vsem tem področju in podobno. 
Hočem reči, moral bi zajeti tiste premike, spremembe, izboljšave in podobno, 
ki so možne, za katere se lahko dogovorimo1 poleg ukrepov, ki jih že predvide- 
vajo zvezni zakon, zvezna resolucija o znanstveni dejavnosti in osnutek 
zveznega srednjeročnega plana. Zaradi vsega tega se mi zdi, da se bo treba v 
celotni politiki na tem področju verjetno trdneje opreti na zvezno resolucijo 
o znanstveni dejavnosti in bržkone pripraviti tudi svojo. 

Tako bi tak skupščinski akt zajel vse elemente družbenega programa na tem 
področju, zakona, — v mislih imam zakon, ki je pred nami — in zakon o Slo- 
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venski akademiji znanosti in umetnosti, pa bi potem v okviru izoblikovanih 
perspektiv utrdila vsak na svojem področju predvsem tisto, kar je že danes 
nujno, možno ali obetajoče, kar nam po tej plati lahko pomaga k 'določnejši 
politiki, k bolj organski zakoreninjenosti raziskovalnega -dela v družbi, k boljši 
organizaciji, k samoupravnim odnosom na višji ravni in k večjim delovnim 
učinkom. 

Te bežne pripombe na rob zakona imajo namen opozoriti na bistveno, na 
tisto, kar od zakona pričakujejo raziskovalne organizacije z vsemi svojimi nere- 
šenimi problemi. Jasno je, da zakon ne more ustvarjati materialnih sredstev, 
lahko pa pomaga urejati odnose, utrjevati politiko in uvajati red tam, kjer ga 
moramo imeti, da bi mogli biti uspešni. 

S podobnim namenom bi morali obravnavati tudi poglavje o> raziskovalnem 
delu v gradivu, ki ga je predložil zavod za planiranje in ki ga imamo v obrav- 
navi kot eno izmed naslednjih točk dnevnega reda. Gre za to, da je treba izo- 
blikovati družbeno politiko o raziskovalnem delu mnogo določneje kot doslej, 
zajeti vse tisto, kar moremo pričakovati in opraviti do leta 1970 konkretno, 
obenem pa ne pozabiti na vse tisto, kar od nas ravno takšne usmeritve terjajo: 
sistemske spremembe npr., ki so že očitne v šolstvu, višjo izobrazbeno strukturo 
našega gospodarstva in družbenih služb, racionalno srednje in visoko šolstvo, 
hitrejšo rast intelektualne ravni našega življenja, reševanje problemov, kadar 
gre za mednarodni trg, naj gre za trgovino ali za kakršnokoli vrsto intelektualne 
tekme. 

Tovarišice in tovariši, v tem uvodu nisem omenjal problemov posebne vrste; 
v mislih imam terminološke diskusije, občutek zapostavljenosti znanstvenih 
raziskovanj ali družbenih ved pred razvojnimi raziskavami ali pred tehničnimi 
oziroma naravoslovnimi vedami. Ravno tako nisem posebej omenjal problemov 
v naši raziskovalni dejavnosti v gospodarskih organizacijah samih. Hočem reči 
samo tole, nikakršen razvoj naše znanosti ni možen brez osnove, brez stopnic, 
po katerih je mogoče priti od problema v vsakdanji družbeni ali gospodarski 
praksi do tako imenovanih vrhunskih, fundamentalnih raziskovanj ali rešitev. 
Nikakršno razvojno raziskovanje ne more uspeti brez znanstvenih raziskovanj 
in brez spoznavanja teh raziskovanj v svetu, brez ustvarjalne uporabe vsega 
tistega, kar se v svetu ustvari novega, naj bo v teoriji ali v praksi. 

Takšna rast vseh vrst in stopenj raziskovalnega dela pa je vzbujala in 
vzbuja marsikdaj občutek, da gre za enostranosti, ne samo v posameznostih, 
ampak tudi v splošni politiki. O tem nam govorijo tudi mnoga dejstva iz življe- 
nja v našem izobraženstvu, saj je bilo le-to nekoč pretežno humanistično šolano. 
Taka rast pa hkrati terja bolj zamotane, bolj prefinjene oblike upravljanja, 
usklajevanja, programiranja in podobno. Terja bolj izdelan sistem, v katerem 
bo sleherna izmed danih vrst in stopenj raziskovalnega dela našla svoje mesto 
in svoje možnosti. Tak sistem pa bo tudi sam po sebi spravil z dnevnega reda 
terminološke razprave ah celo nejasnosti, zakaj le-te kažejo samo to, da neka- 
terih odnosov nimamo urejenih ali da jih urejamo prepočasi. Tak sistem mora 
pomeniti tudi boj zoper vse vrste ozkosti, egoizma, nepripravljenosti, da se 
pregledajo širša območja in da vsakdo prizna tudi potrebe, pravice in možnosti 
drugih. 

Proračunski sistem financiranja je prav gotovo vse te dejavnosti obrnil 
predvsem k sebi, ne da bi bil hkrati sposoben, biti resničen razsodnik, če smemo 
tako reči, med potrebami in možnostmi. Hočem reči, doseči bo treba večjo komu- 
nikacijo in usklajenost predvsem znotraj, med raziskovalnimi dejavnostmi 
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samimi; to pa pomeni več dogovarjanja, usklajevanja, več prizadevanj po 
racionalizaciji, manj pa frontalnega dialoga z družbo, ki pomeni v tem primeru 
nič več in nič manj kot proračun, nič več in nič manj kot nove in nove davke, 
nič več in nič manj kot nenehno nevarost pristranskih odločitev, umetnih 
tvorb, novega in novega nezadovoljstva, kadar dobi vsakdo nekaj, nihče 
pa dovolj. Ko govorim o vsem tem, moram reči, da so mnoge naše raziskovalne 
dejavnosti že vpeljane, dobro zakoreninjene, mnoge pa so še zmeraj, če smemo 
tako reči, v deški dobi, neuravnovešene in negotove, zato pa tudi največkrat tudi 
sorazmerno drage ali pa premalo učinkovite. To nam seveda nalaga dolžnost, 
da jim vsestransko pomagamo, ne pa, da ob tem moraliziramo, kot bi bilo 
mogoče že z moraliziranjem samim kaj doseči. Prepričan sem, da bo razprava 
v tem našem zboru in v drugih zborih, v katere se seli gradivo, ki smo ga 
poslali v Skupščino, šlo to pot. 

Predsednik Ivo Tavčar: K besedi se je priglasil poslanec dr. Avgu- 
štin Lah. 

Dr. Avguštin Lah: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V razpravi o znanstveno raziskovalnem delu se želim pomuditi pri vprašanju, 
ki ga V našem gradivu doslej še nismo' posebej omenjali ali poudarili, pa je 
vendar dokaj važno. Mislim na vzgojo raziskovalcev in organizirano pridobiva- 
nje mladine za znanstvene poklice. 

Na nekem zborovanju predstavnikov vseh pedagoških institucij v ZDA so 
ugotovili, da dela sedaj na svetu dober milijon znanstvenikov, da pa jih bo do 
konca tega stoletja potrebnih neprimerno več, okoli 20 do 30 milijonov. Podobno 
tezo sem opazil tudi v gradivu za univerzitetno- konferenco komunistov, čeprav 
nekoliko bolj optimistično postavljeno. 

Znanost izredno naglo napreduje, toda pod vplivom dveh činiteljev. Njen 
razvoj spodbuja in terja razvoj proizvajalnih sil in splošni družbeni napredek, 
toda znanost je hkrati cblika družbene zavesti in rezultat znanja in dela najbolj 
sposobnih članov vsake družbe. Znanstveniki pa niso samo stari in izkušeni 
ljudje, temveč se razvijajo iz širokega kroga strokovno zelo- sposobnih in 
predvsem mladih ljudi. Ta proces obeležuje tudi nastajanje in širjenje neštetih 
znanstvenih in raziskovalnih institucij, od onih pri akademijah in univerzah, 
do tistih, ki ■ rešujejo praktične tehnološke in druge probleme neposredno v 
delovnih organizacijah. 

Še eno značilnost bi rad poudaril. Razvoj tehnologije, tehnike in znanosti 
ni pravica samo razvitih in bogatih dežel. Dežele v razvoju in druge se prav 
tako pehajo, da bi razvile svoje znanstvene ustanove in delavce ter jim zagoto- 
vile delovne pogoje, ker morajo reševati nešteta konkretna vprašanja, če si 
hočejo zagotoviti pot napredka in postopnega osvobajanja neprestane tuje 
pomoči, ki navadno ni brez računice v koristih. 

Mednarodna delitev dela se širi tudi na področje znanstvenega in razisko- 
valnega dela. Eno od načel internacionalizma o sodobnih objektivnih pogojih 
razlik v svetu in borbe za napredek še posebej narekuje določeno- pomoč deže- 
lam v razvoju. Ni naposled brez osnove, da se vrši neprestana migracija te 
vrste strokovnjakov, vsaj v zahodnem svetu, na primer iz nerazvitih dežel v 
razvite evropske in iz teh dežel proti ZDA. Tako kot pri nas slabše razvite občine 
nenehno štipendirajo in vzgajajo kadre, da jih brez posebnih naporov nato 
postopno pridobivajo razvitejša mesta in bogatejša podjetja, je tudi v svetu to še 
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zakon razvoja, ki ga je na nek način treba upoštevati. Če so pogoji za delo teh 
kadrov v manj razvitih regijah dosti slabši, je tak proces prelivanja toliko in- 
tenzivnejši. Zato manj razviti dajejo za izobraževanje in vzgojo kadrov relativno 
zelo veliko. 

Ze samo to nas opozarja, da je raziskovalnim in znanstvenim kadrom treba 
posvetiti pozornost. Ne mislim nadaljevati razprave o pogojih za delo, o finančni 
trdnosti raziskovalnih ustanov glede na programe ali o nagrajevanju, temveč 
o funkciji teh institucij in kadrov, ker je pri nas verjetno preveč zanemarjena, 
funkcija pridobivanja in vzgoje kadrov namreč. Splošna in ne samo naša ugo- 
tovitev, da je pridobivanje mladih entuziastov za znanstvene poklice zelo 
zahtevna naloga, ker ta interes celo pada. Ze zgodaj je treba mladini privzga- 
jati odnos to takega poklica, ker ga morajo k njemu pritegovati iskanje resnice, 
težnja po znanju in spoznavanju, zavestna odločitev za večno duševno nemir- 
nost, ki spremlja pri razmotrivanjih in iskanjih v laboratoriju, knjižnici, šoli, 
pred spanjem in pri opravilih ves dan in vsak dan. Nagrajevanje navadno ne 
vleče; to bi lahko zelo plastično ilustriralo društvo iznajditeljev s podatki, kako 
težko racionalizatorski predlogi in iznajdbe najdejo pot v prakso in do nagrade. 
V ilustracijo bi bili tudi podatki o velikem številu nezasedenih asistentskih mest 
na visokih šolah ali o zaskrbljujočih razmerah, da te šole niti ne morejo in ne 
smejo nastavljati nove kadre. Odraz tega so oblike in raziskovalne akcije viso- 
košolskih ustanov, ki so zavoljo pedagoških smotrov in zagotovitve ustrezne 
ravni izobraževanja ali bogatitve znanja učiteljev zavezane razvijati znanstve- 
no delo. 

V preteklih letih sem imel priliko spoznati skrb za pridobivanje mladine za 
te poklice v nekaterih evropskih razvitih deželah. V Veliki Britaniji imajo za 
ta namen posebno združenje za napredek znanosti, ki prireja razne oblike od 
propagandnih do praktičnih dejavnosti zato, da bi usmerjali mladino. Ponujajo 
nam sodelovanje z našo zvezo znanosti in tehnike, ki pa žal, ne more zrasti kot 
drevo, ker za takšne namene nimamo dovolj sredstev, saj jih dajemo danes 
manj, kot smo> jih pred leti, ko je bila naša industrija še polovico manj razvita. 
Ustavilo se je pri vabilu, naj naši eksperti pomagajo pri akciji britanske zveze, 
sredstva za to pa si je ta dežela z eno najvišjih stopenj standarda v Evropi pri- 
dobila pri UNESCO. 

Sloviti tehnični Muzej v Miinchnu, da navedem še en primer, da na leto 
okoli 7000 štipendij srednješolcem, da prežive vsaj en teden v njihovem muzeju 
pri proučevanju tehnike z obveznostjo^, da na koncu izdelajo poročilo o svojih 
spoznanjih. Na seminarjih UNESCO v Gavtinu so poročali o rezultatih teh 
nalog, ki so dale presenetljive pobude celo- znanstvenikom, da ne govorim o 
koristnih spodbudah pri mladini. 

Takih primerov je v svetu veliko, omenim naj le znano dejstvo, da se glavna 
tekma med ZDA in ZSSR ne odvija samo v razvijanju proizvajalnih sil, temveč 
tudi v šolanju kadrov, v pridobivanju stotisočev novih mladih strokovnjakov iz 
leta v leto, ki so stalna krepitev glavnih gibalnih sil razvoja. 

To delo pa se ne ustavlja le ob šolanju kadrov. Raziskovalcem je treba 
dati možnost, da se razvijajo ob delu in da publicirajo dosežke. V tem pogledu 
se že kažejo določene težave; pomislimo samo, kako nevšečen bi postal položaj, 
če bi začeli ukinjati znanstvene in poljudno znanstvene revije. 

Korigirati bo treba tudi odnos do znanstvenikov in odnos znanstvenikov in 
raziskovalcev do mladine in njene znanstvene aktivnosti ali usmerjenosti. Mož- 
nost in potreba po honorarnih zaslužkih je močno ohromila neplačano delo v 
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raznih klubih in krožkih mladih znanstvenikov ali amaterjev. Poljudnoznan- 
stveno delo ali pisanje razprav podcenjujejo. To se ne šteje v znanstveno repu- 
tacijo in se ne upošteva pri reelekcijah, kjer velja le suha znanstvena beseda in 
čim več naslovov, čeprav ni za njimi vselej samo bogastvo. Za poljudno razlago 
znanstvenih dosežkov pa je navadno potrebno več kot samo znanje; vsekakor 
tudi sposobnost znati logično razložiti. Temu bi morali posvečati veliko pozor- 
nost, ker je malo znanstvenikov in strokovnjakov, ki to res znajo. Populari- 
zacija znanosti in pisanja poljudnoznanstvenih del je naša dolžnost ter bi 
morala uživati odločno podporo založniške politike. 

Podobna naloga je mentorsko delo. Naše ustanove bi morale prirejati oblike 
za mladino, kjer bi odkrivali talente in jim omogočili uspešno pot študija, da 
bi lahko izkoristili sposobnosti in pripravljenost za delo. Po svetu organizirajo 
raziskovalne akcije, posebno še terenske ekipe, ki se ob dobrem strokovnem 
vodstvu lotevajo kompleksnih raziskovanj določenih terenov, od geoloških in 
mineraloških, geografskih, socioloških, botaniških ali zooloških in drugih. Na 
terenu postavijo šotore in kuhinje, prinesejo vrtalnike, raziskovalni pribor z 
mikroskopom vred, rišejo karte, sheme, delajo zbirke in tako dalje. O rezultatih 
vsak dan ali dva poročajo na skupnih sestankih, pišejo razprave itd. Organizi- 
rajo tudi tekmovanja matematikov, fizikov, kemikov in drugih. Tla oblika se 
razvija sedaj tudi že pri nas. S popularizacijo teh oblik in z množičnimi začetnimi 
oblikami vzbujajo interes mladine, ki je ne prepuščajo samo pedagogom po 
šolah, predvsem srednjih, temveč to štejejo za nalogo znanstvenih in raziskoval- 
nih ter gospodarskih organizacij v enaki meri. 

Ce sem se poslužil ilustracij iz tujine, sem jih uporabil zaradi prepričljivosti 
in primerjave uspehov te vrste prizadevanj pri nas. Nekaj jih gotovo je. Imamo 
tudi krožke po šolah in še nekatera tekmovanja. Širokih korenin pa to še nima 
zaradi različnih in tudi znanih okoliščin. 

Potegujem se za to, da bi z zagotovitvijo bolj perspektivnega programiranja 
od sedanjega načina iskanja tem in financerjev pospešili razvoj raziskovalnega 
dela, ker bo to omogočilo tudi vključevanje vse večjega števila mladih razisko- 
valcev, strokovnjakov in znanstvenikov. Zagotoviti je treba, da bodo svoje 
rezultate lahko predočili kritični presoji javnosti. Boriti se moramo proti nera- 
zumnim omejitvam, nedvomno ne prihranimo toliko, kolikor škode je zaradi 
izgube možnosti razvoja mladih kadrov. Saj na visokih šolah npr. že dve leti 
ne omogočamo nastavljanja novih asistentov in napredovanje drugih delavcev. 

Razvoj znanstvenega in raziskovalnega dela bi morali spodbujati ne le s 
splošno podporo, temveč tudi s kriteriji in drugimi oblikami, ki vzbujajo in 
razvijajo interes za takšno delo; ne naposled s priznanji za najlepše dosežke. 
Zato je sklad Borisa Kidriča po moji presoji in presoji mnogih ena najbolj 
humanih in naprednih naših institucij. Zagotoviti bi morali stalne in dovolj 
bogate vire, da ne bi bil samo financer tem, s katerim ohranja obstoj številnih 
skupin raziskovalcev, temveč bi moral z dolgoročno politiko in finančno akcijo 
tudi skrajno preudarno usmeriti vse ustvarjalne in raziskovalne sile k osnovnim 
nalogam, vendar le na toliko široki fronti, da bomo pozneje mogli uspešno 
napredovati in pri tem tudi skrbeti tako za pomlajevanje kakor za hitro šir- 
jenje raziskovalnega dela. Takšna politika sklada bo tudi najvplivnejši dejav- 
nik, da bo raziskovalno delo povsod v ospredju prizadevanj za napredek in med 
najbolj rentabilnimi dejavnostmi družbe. 

Iz poročila sekretariata za prosveto in kulturo povzemam, da smo imeli 
leta 1964 v Socialistični republiki Sloveniji 1333 raziskovalcev, med katerimi 

17» 
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je SU mlajših od 40 let in 89, ki jih je imelo stopnjo doktorja znanosti. Mimo 
tega je še določeno število honorarnih in zunanjih sodelavcev, vendar skupno 
število realno ne presega 2000 strokovnjakov in znanstvenikov. V tem času so 
izkazovali potrebo za približno 500 novih raziskovalcev. Če to primerjamo z 
ugotovitvijo istega poročila, da se raziskovalni kadri oblikujejo predvsem v 
raziskovalnih organizacijah, ker na univerzi dobijo v bistvu le osnovo za to, 
ter dalje z ugotovitvijo, da nam primanjkuje izkušenejših, kvalitetnih kadrov 
v raziskovalni dejavnosti, to kaže, da imamo v naši skupni politiki še kaj 
opraviti. 

Tb misel opravičuje tudi dejstvo, da so po reformi zaradi štednje marsikje 
ukinili informacijsko dokumentacijsko službo ali zelo omejili naročanje domačih 
in tujih revij. Improvizacija ni pot za razvoj znanstvenega in raziskovalnega 
dela, temveč nasprotno, sistematika, stalnost in poglobljenost. Znanstveno delo 
se začne in nadaljuje pri spoznavanju vseh dosežkov na polju znanosti in 
poprejšnjih raziskav. To je zakon stalnega napredka, ki ga velja upoštevati. 

Zato podpiram s tem tudi tezo iz zasnove našega srednjeročnega razvoja, 
ki poudarja neobhodnost razvoja raziskovalnega dela in usposabljanje razisko- 
valnih ustanov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Kdo želi 
besedo? Besedo ima poslanec inž. Viktor Tumšek. 

Inž. Viktor Turnšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Okoliščine, v katerih v skupščinskih zborih, tako republiških kot 
zveznih, v zadnjem času razpravljamo o raziskovalnem delu, so zaostrena pro- 
računska situacija. Ta je na eni strani odraz gospodarske reforme, na drugi 
strani pa, kot se dostikrat sliši, tudi odraz delitve akumulacije med podjetji na 
eni strani in družbenimi sredstvi, predvsem republiškimi, na drugi strani. 
Kakorkoli pa je že, se dostikrat postavlja zahteva po tako imenovani konfron- 
taciji dosedanjega razvoja in obsega potrošnje družbenih sredstev s stvarnimi 
potrebami. Taka konfrontacija naj bi bila potrebna, ker se na splošno ugotavlja, 
da se je potrošnja v preteklem letu razvijala v okoliščinah inflacije in da je 
tudi taka potrošnja sama k njej prispevala. 

Kaj je v zvezi z raziskovanim delom treba konfrontirati in s čim naj se to 
delo konfrontira? Celotno raziskovalno delo, ki obsega po podatkih iz leta 1964 in 
po oceni za leto 1965 v naši republiki 10 do 12 milijard, bi bilo treba razčleniti 
in konfrontirati na naslednji način; dovolil bi si pokazati celoten kompleks 
raziskovalnega *dela in zaradi boljšega razumevanja to izraziti v zelo grobo 
zaokroženih številkah: 

Celotno raziskovalno delo, ki ga označimo s 100, bi lahko razdelili na znan- 
stveno delo, se pravi, na osnovne raziskave na področju predvsem osnovnih ved, 
ki zajema približno 10 °/o, in na ostale razvojne in aplikativne raziskave, ki 
obsegajo 90'%. Od teh odpade 85% na tehnične vede in po 5,n/o na vse ostale, 

:to je, na biotehnične, družbene in naravoslovne vede. Fundamentalne ali znan- 
. stvene raziskave pa so razdeljene takole: naravoslovne vede, skupaj z inštitutom 
»Jožef Štefan« 50 "/o, družbene in humanistične vede 25 % ter tehnične vede 
\25*>/o, Od tega je financirano iz zveznih skladov skoraj 50 °/o, in sicer v obliki 
financiranja inštituta »Jožef Štefan«. 

Financiranje ostalih raziskav, se pravi, aplikativnih in razvojnih, pa je 
razdeljeno takole: 85 ®/o iz gospodarstva in 15 °/o iz fondov. 
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Ce vzamemo fonde skupaj, kar zajema približno četrtino vseh raziskav, 
vidimo, da gre 55®/o za aplikativne in 45 °/o za znanstvene raziskave. Od tega 
je približno 40'% raziskav financiranih iz zveznih sredstev. 

Razvojne raziskave se konfrontiraj o prav gotovo neposredno ob konkretnih 
naročilih neposredno iz gospodarstva. Konfrontacija teh vrst raziskav in potreb- 
nost teh raziskav pa je v veliki meri odvisna od konfrontacije potrošnikov 
teh raziskav. Prav v zadnjih letih, predvsem v zadnjem letu gospodarske 
reforme, opažamo, da je interes za reševanje določenih problemov tistih gospo- 
darskih podjetij, ki prihajajo v zaostreno situacijo ali pa se sami konfrontirajo 
s tržiščem, bistven element pri vključevanju raziskovalnega dela. Zato mislim, 
da se bo za 75 '°/o raziskav ta konfrontacija z zaostreno' gospodarsko situacijo 
uspešno reševala, čeprav tudi obstajajo nekatere težave. Težave na aplikativ- 
nih raziskavah so predvsem tam, kjer se potrošniki oziroma interesenti raziskav 
konfrontirajo več ali manj sami s seboj. Dostikrat se sliši takole: raziskave na 
cestah so potrebne, vendar denarja niti za ceste nimamo, kaj šele da bi ga 
dali za raziskave. Mislim, da je povsem jasno, da je treba denar, prav zaradi 
tega, ker ga ni in ker hočemo z njim varčevati, trositi za raziskovalno dejav- 
nost. Do tega spoznanja naše gospodarske organizacije že prihajajo in prav 
zanimivo je, da prav tam, kjer so teževe večje, postajata interes in potrošnja 
vedno večja. Morda ni to še v celoti, vendar ti elementi razvoja brez dvoma 
obstajajo. 

Prav tako lahko opažamo, da tiste gospodarske organizacije, ki so- razvile 
svoje raziskovalne enote, ugotavljajo, da je velik del njihove konsolidacije in 
njihovega učinka dela pripisati prav raziskovalnemu delu. 

Problemi, o katerih naj bi govoril ta zbor, so vezani predvsem na raziskave 
na osnovi fundamentalnih ved in delno na aplikativne raziskave, se pravi na 
tiste, ki jih trosijo fondi. Gotovo je, da neposrednih potrošnikov pri teh ni: 
vendar lahko naše znanstvene raziskave in njihov obseg konfrontiramo in 
primerjamo z neposrednim odnosom teh raziskav v drugih državah. 

Kot sem že omenil, znaša ta odnos pri nas 10 oziroma, če bi uporabili 
ostrejša merila okrog 8%. Ta odstotek je v drugih državah 10, 12, 13 "/o. Lahko 
torej ugotovimo, da na tem področju ni bilo nekega posebnega trošenja družbe- 
nih sredstev. 

Na drugi strani pa vemo, da so znanstveno delo in raziskave na fundamen- 
talnem področju nujne in potrebne predvsem zaradi tega, ker se odražajo na 
vzgoji kadrov, na dvigu kulturne in tehnične ravni in neposredno v kontaktu 
med znanstvenimi raziskovanji na eni in razvojnimi raziskavami na drugi 
strani. To želim prikazati na primeru, ki je manj znan: 

Inštitut »Jožef Štefan« je v svojem programu imel nalogo, da razvija in 
daje v uporabo izotope. Te izotope je na osnovi izkušenj inštituta »Jožef Štefan«' 
začel uporabljati tudi naš inštitut npr. pri kontroli vgrajevanja materiala v 
nasipe Drave. Do sedaj smo vgrajevali v nasipe po 20 cm, in jih nato valjali z 
šestimi, sedmimi, osmimi prehodi. S tem ko smo dobili v roke izotope, smo 
dobili možnost, da vidimo, kaj se v Zemljini dogaja. Analize so pokazale, da 
gremo lahko od 28 cm na 80 cm in da lahko namesto predvidenih šest prehodov' 
opravimo le tri prehode. To pa pomeni bistveno in ogromno povečanje pro- 
duktivnosti. To gotovo ni eden majhnih elementov uspeha, ki so ga »Tehno- 
gradnje« v lanskem letu dosegle. 

V vsakdanjem življenju in v razvoju raziskovalnega dela v smeri aplikacije 
se nujno postavlja potreba po čimvečjem razmahu raziskav tudi v osnovnih^ 
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vedah. Mislim, da odstotek, ki je tu postavljen, ni velik in da ga ne moremo 
zmanjšati; nasprotno, skrbeti je treba za njegovo rast. 

Drugo področje, kjer bodo fondi, in ki ga ne bomo mogli prenesti na 
potrošnike, je področje specifičnih raziskav. Pri biotehničnih raziskavah vidimo, 
da je danes potrošnikov zelo veliko, da pa so ti finančno zelo šibki. Iz prilože- 
nega gradiva in analiz dosedanjega dela biotehničnega inštituta v Sloveniji 
vidimo, da je dosegel lepe uspehe, da pa so pri tem izgube in stroški daleč 
presegli vse raziskave prav zaradi tega, ker nismo znali vključevati raziskoval- 
nega dela. 

Na področju družbenih ved so koristniki aplikativnih raziskav predvsem 
družbene službe in ne nazadnje tudi državni organi. Pri tem se s strani inštitu- 
tov družbenih ved dostikrat sliši, da manjka finančnih sredstev. Po mojem 
mnenju pa ne gre toliko za finančna sredstva, ampak predvsem za spoznanje, 
ki bi moralo priti v podzavest, da so poglobljene študije in raziskave tista 
osnova, na katero bi se morale opirati odločitve. 

Pri tem gre morda za spoznanje, da se samo z intuicijo na eni strani in 
improvizacijo na drugi strani ne da več shajati. Misel, ki jo je izrazil prof. Ortha- 
ber v diskusiji na kongresu Socialistične zveze, pravi tole: Dokler je prostor 
prazen, je vsaka rešitev dobra, čim bolj pa razvoj napreduje, čim bolj se kompli- 
ciraj o odnosi, tem bolj je potrebno rešitve optimalizirati. Rešitve, ki so še 
sprejemljive, so le tiste, ki prinesejo določene optimalizirane kriterije; ostale 
rešitve pa postajajo ne samo možne, ampak tudi napačne. Mislim, da tudi 
rojstvo družbenih ved v ZDA v predvojni dobi ne pada slučajno* v dobo gospo- 
darske krize. 

Konfrontacija raziskovalnega dela na področju družbenih ved s konkretnim 
delom je seveda pogojena od konfrontacije koristnikov tega. Seveda se ne da 
konfrontirati sam s seboj. Morda je zaostrena kritika in zahteva po bolj 
poglobljeni dokumentaciji tisti element, ki bo tudi na tem področju dal določen 
napredek. 

Na področju tehničnih ved bo treba še vedno financirati na tistih področjih 
— tudi na področju tehnologije — kjer nimamo neposrednih potrošnikov. Na 
drugi strani pa področja kot so npr. vodno gospodarstvo in potresna varnost 
zahtevajo poglobljene študije za odločitve, za zakone, ki jih mora družba 
sprejeti. 

Brez dvoma je prenos akumulacije na gospodarska podjetja pravilen; zato 
moramo tudi raziskovalno delo tako prenašati. Mislim pa, da tega ne moremo 
sprejeti na področju financiranja znanstvenih raziskav in na tistih področjih 
aplikativnih raziskav, za katere družba še vedno nosi delno odgovornost. Tu 
se ne moremo izogniti temu, da ne bi še vnaprej finacirali iz centraliziranih 
družbenih sredstev. 

Ce pogledamo te raziskave in trošenje sredstev s strani sklada Borisa 
Kidriča, moramo ugotoviti, da to ni odraz celotne potrošnje in celotnih potreb 
prav zaradi tega, ker obstoja zvezno financiranje in je uskladitev med zveznimi 
in republiškimi fondi še šibka. Mislim, da bo republika in morda tudi naš 
zbor, prav tako še postavljen pred odločitev glede financiranja predvsem osnov- 
nih raziskav na področju fizike, kemije in biologije, ki je doslej teklo preko 
inštituta »-Jožef Štefan«. Te raziskave bo verjetno prevzel republiški proračun; 
zato bo njegova struktura v perspektivi drugačna. 

Mislim, da bo treba, tako kot v zveznem proračunu in v zveznem perspek- 
tivnem planu tudi v našem perspektivnem planu zagotoviti sredstva, in sicer 
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v odnosu na nacionalni dohodek. Morda je danes še težko govoriti, kakšna naj 
bo višina teh sredstev, gotovo pa je, da se bodo v naslednjih letih spreminjali 
odnosi med zvezo in republiko. Sedanji odstotek v odnosu na nacionalni do- 
hodek bi se ije smel spremeniti, kar danes pomeni 2, 3 milijarde dinarjev; z enim 
in drugim financerjem bi moralo do leta 1970 narasti na približno 4 milijarde. 

To, mislim, je osnova, ki bi jo bilo potrebno vnesti v perspektivni plan 
republike Slovenije za razdobje do leta 1970. Naš zbor naj zahteva, da se plan 
v tem smislu dopolni in da se bolj jasno opredelijo naloge republike do raz- 
iskovalnega dela na Slovenskem. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Besedo ima 
tovariš dr. Jože Gori čar. 

Dr. Jože Goričar : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko ta zbor skupščine SR Slovenije danes razpravlja o raziskovalnem delu v 
naši republiki, mislim, da je prav, da čuje vsaj nekaj malega tudi iz življenja, 
dela in problemov posameznih delovnih organizacij. Zaradi tega mi dovolite, 
da spregovorim nekaj o delu in življenju inštituta za sociologijo in filozofijo 
pri Univerzi v Ljubljani. 

Ta inštitut je sicer enotna delovna organizacija, vendar pa so problemi 
obeh znanstvenih disciplin, filozofije in sociologije, predvsem v raziskovalnem 
pogledu tako različni, da jih kaže posebej obravnavati. Nameravam govoriti 
Samo o problemih socioloških raziskav. Zal je tovariš Boris Majer, ki je bil 
povabljen, da bi govoril o problemih filozofije, obolel; kolikor pa bi kdo od 
navzočih hotel kakšna pojasnila tudi za ta del našega prizadevanja, sem pa 
seveda prav rad na razpolago1. 

Inštitut je v zdnjih letih opravil okoli 30 bolj ali manj obsežnih socioloških 
raziskav. Jaz jih ne bom vseh navajal, omenil bom pa vendarle nekatere; tako 
npr. kompleksno raziskovanje komune v Jugoslaviji kot posebne oblike lokalne 
skupnosti v socializmu. Gre za obsežno raziskavo, ki jo izvajamo že nekaj 
let skupaj s sociološkim oddelkom inštituta za družbene vede v Beogradu. 
2e doslej je to delo pri nas dalo celo vrsto interpretacij. 

Nadalje bi omenil raziskavo o materialnih možnostih za kulturno-vzgojno 
in družabno dejavnost na našem podeželju, raziskavo o strukturi poslušalcev 
I. in II. programa RTV Ljubljana; nadalje raziskavo o strukturi in ponašanju 
bralcev dnevnega in periodičnega tiska, raziskavo integracijskih procesov v 
urbanistični aglomeraciji novega Velenja in končno še I. fazo raziskave o učin- 
kih skrajševanja delovnega časa na podjetja in na posameznike. To raziskavo, 
ki je bila zamišljena kot longitudinalna in ki bi jo bilo treba izvajati v treh 
letnih etapah, nismo mogli nadaljevati zaradi spremenjenih pogojev v tako 
imenovanih eksperimentalnih podjetjih, se pravi, v tistih, v katerih smo vpra- 
šanja raziskovali, ki so nastali zaradi gospodarske reforme. 

Razen raziskovalnega dela na domačih tleh bi rad omenil tudi to, da se 
zadnji čas inštitut uveljavlja tudi v mednarodni delitvi dela na tem področju, 
uveljavlja se z vrsto komparativnih mednarodnih socioloških raziskovanj, sku- 
paj z institucijami iz nekaterih drugih držav. 

Raziskave, ki sem jih omenil oziroma njihovi rezultati, so vzbudili pre- 
cejšen interes, predvsem pri prizadetih. To velja za dolgoročno raziskavo komune 
kot posebne oblike lokalne skupnosti v socializmu, o kateri sem že govoril; 
velja za raziskavo, ki je bila namenjena problemom kulture v komuni, pri 
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čemer bi opozoril na to, da so se mnogi članki v revijah in dnevnem časopisju, 
ki so zadnji čas obravnavali ta problem, sklicevali prav na podatke, ki jih je 
dala ta raziskava. 

Nadalje je vodstvo RTV Ljubljana podatke ustrezne raziskave uporabljalo 
in jih deloma še uporablja pri graditvi svojega radijskega, deloma pa tudi pri 
graditvi svojega televizijskega programa. 

Raziskava integracijskih problemov v urbanistični aglomeraciji novega 
Velenja je vzbudila veliko zanimanja pri lokalnih, političnih in samoupravnih 
dejavnikih v Velenju in prav zdaj se ponovno začenjajo razgovori za na- 
daljevanje podobne raziskave prav tam. 

Raziskavo o učinkih skrajševanja delovnega časa na podjetja in posa- 
meznike smo v nekaterih podjetjih združili tudi s tekočo konzultativno de- 
javnostjo; s takšno dejavnostjo smo zlasti v strojnih tovarnah v Trbovljah 
dosegli lepe rezultate. Dovolite, da vam glede tega preberem dva odstavka 
pisma, ki smo ga od te tovarne prejeli: »Strojna tovarna Trbovlje in inštitut 
že dalj časa sodelujeta na programu raziskovanja učinkov skrajševanja delov- 
nega časa na podjetja in posameznika. Podjetje ugotavlja, da je kot rezultat 
tega sodelovanja, zlasti tudi analize notranjih rezerv in iz te izvirajočih ukrepov, 
sledilo pomembno povečanje produkcije —- 40 fl/o v naturalnih merilih — in 
bruto produkta od 4,7 na 7 milijard v letu 1965. Elaborat, ki so ga izdelali 
sodelavci inštituta, predstavlja ne le eksaktno določitev kapacitete in no- 
tranjih rezerv, marveč tudi napotilo za konsolidacijo podjetja. Glede na rezulta- 
te dosedanjega sodelovanja želi podjetje tudi v bodoče sodelovati z inštitutom 
na podlagi skupno dogovorjenega razvojno-raziskovalnega programa.« 

Iz tega je razvidno, da se je inštitut s sociološko dejavnostjo že uspešno 
vključil tudi v reševanje tekočih družbenih problemov in da ima v tej smeri 
tudi v bodoče precejšnje možnosti delovanja. 

Vendar pa se ne moremo orientirati izključno le k takšni dejavnosti, in 
sicer predvsem zaradi tega ne, ker mora inštitut razvijati tudi znanstveno 
panogo, na katere področju dela, se pravi, sociologijo. Gre tedaj tudi, morda 
pa celo predvsem, pri univerzitetni instituciji, kakršna je naša, za tako imeno- 
vane teoretične in fundamentalne raziskave. Brez solidne teoretične in meto- 
dološke priprave, to je brez tako imenovanih temeljnih teoretičnih in metodo- 
loških raziskav ni mogoče, da bi lahko dalj časa dobro opravljali tudi takšne 
raziskave, ki bi bile v tekočem družbenem dogajanju neposredno uporabne. 

Razen tega pa se da le ob sistematično zastavljenem teoretičnem delu 
vzgajati dobre raziskovalce, kar je zlasti za področje sociologije kot relativno 
mlade vede, še prav poseben problem, ne samo relativno mlade pri nas, marveč 
tudi v svetu. To plat naše dejavnosti, namreč sistematičnega vzgajanja mla- 
dih raziskovalcev, smo morali doslej močno zanemarjati, zato da smo sploh 
lahko ustvarili dohodek. 

Ta dohodek je inštitutu pritekal za raziskovalno dejavnost izključno samo 
od pogodbeno naročenih raziskav; bili smo prisiljeni, da smo mlade raziskovalce 
takoj vključevali v tekoče raziskovalno delo, kar je imelo seveda za posledico, 
da so se ti mladi ljudje razvijali samo v bolj ali manj dobre prakticiste na 
področju empiričnega raziskovanja, medtem ko morajo svoje teoretično in 
metodološko izobraševanje kar močno zanemarjati. 

Možnosti za takšno raziskovalno delo inštituta, ki je neposredno zanimivo 
za družbeno prakso, pa niso samo na področju gospodarstva, ampak zlasti — 
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glede tega se popolnoma strinjam s tem, kar je poprej povedal tovariš Turnšek 
— na mnogih negospodarskih področjih našega javnega življenja. 

V zvezi s tem bi opozoril recimo samo na problem ugotavljanja javnega 
mnenja in na najrazličnejše druge, v glavnem tako imenovane mnenjske raz- 
iskave. Na to področje opozarjam zaradi tega, ker bo morala naša družbena 
dejavnost, in ne nazadnje tudi naša politična dejavnost, v bodoče vse bolj 
sloneti na znanstveno ugotovljenih spoznanjih, vse manj pa na bolj ali manj 
ustrezajočih domnevah, ali pa celo na subjektivnih željah posameznikov. Znan- 
stveno ugotovljena spoznanja kot izhodišča za družbeno in politično akcijo pa 
lahko v veliki meri posredujejo prav sociološke raziskave. 

Vendar pa smo tu pred velikimi težavami, predvsem materialne narave. 
Razne organizacije, institucije in družbene službe, ki se sicer zavedajo velikega 
pomena in velike koristi socioloških raziskav za svoje poslovanje in delovanje, 
nimajo zadosti finančnih sredstev, s katerimi bi lahko financirale takšne raz- 
iskave. Gledati bo tedaj, da se tem institucijam in javnim službam odpro 
možnosti financiranja znanstvenih raziskav. 

' Kar pa zadeva teoretično delo in fundamentalne raziskave, vidimo v našem 
inštitutu rešitev iz sedanjega, ne ravno lahkega stanja v tem, da se čim prej 
odpro možnosti stalnega in stabilnega, iz leta v leto naraščajočega dotoka za 
to potrebnih materialnih sredstev. Pri tem niti ni treba, da bi ta sredstva po- 
krivala prav vse finančne potrebe institucije, kakršna je naša. Določen del 
svojih sredstev si bo tudi v naprej lahko zagotavljala s pogodbami za raziskave 
z neposrednimi uporabniki ter interesenti. Kakor pa sem že navedel, se inštitut 
ne more orientirati izključno in samo v smer aplikativnih raziskav. Konec 
koncev je pri tem treba imeti pred očmi, da je teoretično in metodološko raz- 
vijanje sociologije zdaj vendarle tudi že košček slovenske znanstvene kulture, 
za katero bi morala najti vsaj neobhodno potrebna materialna sredstva naša 
družbena skupnost kot celota. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica dr. Katja Vodopivec. 

Dr. Katja Vodopivec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! S tovarišem Borisom Majerjem sva pripravila prispevek o inštitutih 
za družbene vede za ta zbor, seveda v skladu in na podlagi posvetovanja z 
z vsemi inštituti. Zaradi tega bo moj ustni prispevek izredno kratek in naj 
zveni samo kot kratka rekapitulacija. Pri tem izhajam iz tele osnovne pred- 
postavke: 

Cim manjša in čim bolj omejena so finančna sredstva, s katerimi razpolaga 
določena družbena skupnost, tem bolj si je treba biti na jasnem, kam jih bo 
vlagala in po kakšnem vrstnem redu, da bodo naložena čimbolj smotrno. Iz- 
hodišče za takšno orientacijo pa nam nudijo lahko le solidno pripravljene in 
izvedene analize. Analize, izvršene ad hoc, nas usmerjajo na pot, ki jo je treba 
pogosto spreminjati, kar je v posledici mnogo dražje, glede na to, da lahko 
človek do neke mere smotrno obvladuje prirodne in družbene pojave. 

Za ilustracijo te svoje osnovne misli se želim poslužiti področja, kateremu 
je namenjeno delovanje inštituta za kriminologijo. Ta inštitut naj bi s svojo 
dejavnostjo deloma prispeval k smotrnemu razvoju služb notranjega resora, 
tožilstva, sodstva, socialnega varstva in zakonodaje. V vse te službe vlagamo 
ogromna družbena sredstva. Kaj vemo o uspešnosti teh služb, o smotrnosti nji- 
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hovega dela? Kako in v kakšni smeri predvidevamo njihov bodoči razvoj, kako 
preskušamo uresničljivost in realnost tistih hipotez, ki jih uzakonjamo? 

Nedvomno na vsa ta vprašanja inštitut za kriminologijo ne išče odgovorov 
.sam, marveč jih iščejo tudi drugi inštituti za družbene vede in področni resori. 
Svoj delež k vsemu temu pa vsekakor prispeva tudi ta institucija. 

Ce npr. proučujemo organizacijo in predvidevamo razvoj penalnih in so- 
cialnih institucij, ki so potrebne na Slovenskem prej, preden jih začnemo gra- 
diti oziroma ukinjati, če proučujemo smotrnost kazenske politike naših sodišč, 
če bi imeli možnost preskušati nekatere ukrepe v praksi na ožjem območju 
prej, preden bi jih na splošno in večkrat tudi neuspešno uzakonili, potem bi 
mogli nedvomno prihraniti več družbenih sredstev, kakor pa bi stalo solidno 
opravljeno raziskovalno delo v prvi začetni fazi. Nekateri omenjeni resori se 
tega že v polni meri zavedajo, kljub temu pa so jim bila letos odvzeta vsakršna 
sredstva za raziskovalno delo. 

Pogost ugovor je, da inštituti svojih analiz za potrebe operative ne morejo 
pripraviti pravočasno. To je res. Vprašanje pa je, koliko sredstev vlagamo v to, 
da bi inštituti tekoče vodili in spremljali tiste pojave, iz katerih bi lahko vsak 
hip dobili določene zaključke. To- potem ne bi bile več analize in raziskave, 
narejene v določenem trenutku po naročilu, marveč bi bila to posledica dovolj 
mučnega, toda rednega in dolgotrajnega dela. Dozdeva se mi, da bi vsak inštitut 
moral imeti organizirano takšno dolgoročno službo. To pa seveda ne bi smelo 
biti odvisno od posameznih občasnih naročil. 

Končno, na tako imenovanih družbenih fakultetah učimo družbene vede. 
Ce ne bomo poznali naše stvarnosti, če bomo poznali samo zakone, ne bomo pa 
vedeli, kako in v kakšnem obsegu jih izvajamo, če bomo lahko naše znanje 
oslanjali le na kompilacijo tujih ugotovitev in teorij, potem bomo vzgajali mlade 
ljudi, ki se ne bodo sposobni uspešno spoprijemati s problemi, s katerimi se bodo 
srečevali vsak dan. Ali bodo nad stvarnostjo obupavali, ker je še zdaleč ne bodo 
mogli približati teoretičnim idealom, ali pa jih bo prepad med ideali in stvar- 
nostjo napolnil z malodušjem in ne bodo, v zadnji posledici, k razvoju ni- 
česar doprinašali. 

Dozdeva se mi, da so to nekateri od osnovnih problemov, ki mučijo in- 
štitute za družbene vede, kajti želeli bi jih razreševati, pa jih ne morejo, če 
nimajo zagotovljenega stalnega dotoka tistih osnovnih sredstev, ki bi jim 
omogočala redno delo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš dr. Lev Geržinič. 

Dr. Lev Geržinič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da se zahvalim za povabilo k sodelovanju v tej razpravi in da 
povem nekaj misli o raziskovalnem delu v Sloveniji. Te misli bodo sicer splošno 
formulirane, vendar izhajajo iz prakse ne samo inštituta za ekonomska raz- 
iskovanja, ampak •— prepričan sem ■— tudi iz prakse drugih podobnih inšti- 
tutov. 

Vsako delo je treba plačati. Prav tako je treba plačati raziskovalno delo. 
Naročnik tudi rad plača raziskovalno delo, če je rezultat tega dela uporaben, 
koristen in kvaliteten. 

Seveda se pri tem vprašamo, kdo pa je tisti razsodnik, ki naj ugotovi, ali 
je družbena potreba podana, ali je podana uporabnost izsledka raziskovalnega 
dela. Tisti razsodnik so koristniki, naročniki, to so gospodarske organizacije, 
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družbene organizacije, upravni organi in tako naprej. Tisti, ki koristi raz- 
iskovalno delo, lahko pove, ali je uporabno .ali ne. 

Pravilno bi bilo, da imajo neposredni koristniki tudi sredstva za plače- 
vanje raziskovalnega dela, zato ker preko denarja — če že tako rečem — korist- 
niki verificirajo družbeno potrebo. Če naročijo in plačajo, s tem je verjetno 
podana družbena potreba in s tem — lahko rečemo — je delo v načelu pra- 
vilno zastavljeno, čeprav je še vedno vprašanje rezultatov in kvalitete tega dela. 

Mislim, da ima to rezoniranje samo na sebi določeno logiko, je razumljivo 
in morda na pogled enostavno. Vendarle pa nastanejo v praksi velike težave. 

Prva težava, ki se stalno pojavlja, je ta, da koristnik ni zadovoljen z 
izdelkom raziskovalnega dela, čeprav je morda on dal iniciativo in tudi denar 
za to. 

Drug tak problem o katerem bi rad na kratko govoril, je primer — in teh 
primerov je veliko — ko neposredni koristnik nima sredstev za plačilo razisko- 
valnega dela, ali pa jih ima premalo. Zato seveda ne more vplivati na razvoj 
raziskovalnega dela, na usmerjenost dela raziskovalnih institucij in ne more 
verificirati družbene potrebe raziskovalnega dela. 

Tretje, o čemer bi rad govoril, je primer, ko neposrednega koristnika na- 
videz sploh ni; sploh ni tistega, ki bi uporabljal raziskovalno' delo in ki bi preko 
uporabe in sredstev verificiral družbeno potrebnost takega dela. 

Pri prvem primeru, ko koristnik ni zadovoljen z rezultatom raziskovalnega 
dela, se mi zdi, da je možno dvoje. Ali raziskovalno delo ni kvalitetno, je slabo 
in ne ustreza zahtevam, ali pa je raziskovalno delo sicer objektivno dobro, 
kvalitetno, vendar pa ne ustreza koristniku, naročniku in ni za njega uporabno, 
ali pa vsaj naročnik to misli. 

V prvem primeru, ko je raziskovalno delo slabo opravljeno, je lahko več 
vzrokov, zakaj je do tega prišlo. En vzrok je, da raziskovalna organizacija ni 
kadrovsko, organizacijsko in strokovno sposobna, da bi opravila kvalitetno 
raziskovalno delo; ni dorasla tej nalogi. V tem primeru se seveda da govoriti 
o tem, ali je prav, da taka institucija sploh obstaja in, ali ne bi bilo bolje, 
da bi se taka institucija ukinila. 

So pa tudi drugi defekti, so drugi razlogi, ki vplivajo na to, da raziskovalno 
delo ni dobro opravljeno. Navedel bom nekaj primerov, ker bi bil preobširen, 
če bi hotel biti izčrpen. 

Spreminjanje koncepta za določeno delo, spreminjanje zasnove, pred delom, 
med delom in ko je delo že skoraj končano, vse to prav gotovo slabo vpliva na 
kvaliteto dela. Takih primerov je veliko. 

Drugi primer je, če je premalo sredstev. Raziskovalno delo je široko za- 
snovano, sredstev pa ni, zato se zasnova krči. Taka skrčena zasnova pa seveda 
velikokrat nujno pripelje do tega, da izdelek ni kvaliteten. 

Se hujši primer je, ko se sredstva že med delom zmanjšujejo. Na žalost je 
do takih primerov prišlo tudi pri nas po reformi. Bila je sklenjena pogodba, 
sredstva so bila odobrena; po reformi pa je bila pogodba stornirana, delo se je 
moralo skrčiti in to prav gotovo slabo vpliva na kvaliteto dela, na izdelek. 

Naslednji tak problem je neenakomerno dotekanje sredstev, o čemer je že 
bilo govora. To vpliva na raziskovalne organizacije nekako depresivno, raz- 
položenje pri raziskovalcih je slabo, ni zanesljivosti in tako naprej. 

Tudi premajhna specializacija raziskovalnih organizacij je primer, ki lahko 
bistveno vpliva na kvaliteto izdelka. 
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Nadaljnji primer je prevzemanje raziskovalnega dela za vsako ceno, bodisi 
zato, ker ni sredstev za tisto, kar bi inštitut mogel in želel delati, pa zato 
vzame kakršnokoli delo, samo da dobi sredstva ali pa prevzemanje del za 
vsako ceno pod pritiskom, ker naročnik želi prav tako delo, čeprav ve, da 
institucija mogoče ni kvalificirana v zadostni meri za izvršitev takega dela. 

Prekratek rok je velikokrat razlog za slabo kvaliteto. Potem pa še višja 
sila, bolezen itd. Z eno besedo, nanizal sem nekaj primerov, ki vplivajo na 
slabo kvaliteto dela. 

Druga je možnost, da je delo sicer objektivno dobro opravljeno, da pa 
ne ustreza koristniku. Mislim, da je eden od osnovnih razlogov za tak primer to, 
da je premalo sodelovanja med naročnikom in inštituti. Tb sodelovanje bi 
moralo biti stalno, od začetka do konca izdelovanja določenega projekta. 

Drugo, kar je s tem povezano, je preslabo definiranje naloge. Koristnik, 
naročnik pove morda naslov projekta ali študije, vendarle pa to tako slabo 
definira, da takrat, ko pride do izdelka, ugotovi, da tega ni želel, da je to 
nekaj drugega. 

Končno bi povedal še en razlog za napačno razumevanje raziskovalnega 
dela oziroma za napačno razumevanje raziskovalne institucije. Velikokrat se 
namreč želi od raziskovalnih organizacij hitro, operativno in kratkoročno iz- 
delovanje raznih analiz, kar pa po mojem mišljenju ni raziskovalno delo, ampak 
so za to poklicane druge organizacije, druge institucije. 

Pri kritiki raziskovalnega dela, mislim, da vsi ti momenti, ali sploh niso 
upoštevani, ali pa so upoštevani v premajhni meri. Običajno se zelo na kratko 
praviti: delo je zanič, ali pa: delo je dobro. Mislim pa, da bi bilo potrebno ve- 
deti, zakaj je raziskovalno delo oziroma raziskovalni izdelek prav takšen, ne 
pa morda drugačen, kot bi bilo zaželeno; Ce hočemo izboljšati kvaliteto raz- 
iskovalnega dela in doseči, da bi bili koristniki in naročniki zadovoljni, ali 
pa vsaj bolj zadovoljni z izdelkom, bi morali odpraviti vse momente, ki vplivajo 
na to, da je kvaliteta dela slaba, oziroma, da naročnik ni zadovoljen. To po- 
meni, da je treba postaviti jasen koncept raziskovalnega dela in da je treba 
točno definirati namen in cilje študije ali projekta. Ustvariti je treba stalno 
sodelovanje med koristnikom oziroma naročnikom in inštituti; upoštevati je 
treba že doseženo specializacijo in znanje v raziskovalnih organizacijah, in to 
pri naročanju kot pri prevzemanju raziskovalnih del; treba je doseči — o tem 
je bilo že govora — stalen dotok sredstev, se pravi, finančno in materialno 
gotovost raziskovalnih institucij in enakomerno dotekanje teh sredstev; treba 
je striktno izpolnjevati pogodbe, ne pa jih med delom razveljavljati in zmanj- 
ševati sredstva; in končno, narobe bi bilo obremenjevati raziskovalne insti- 
tucije z operativnimi, kratkoročnimi analizami, razen, po mojem mišljenju, 
v dveh primerih: Kratkoročne in hitre analize so možne v okviru že dose- 
žene specializacije; zato se je treba boriti za specializacijo inštitutov. In drugič, 
o čemer je govorila tovarišica Vodopivčeva, hitre, kratkoročne analize in 
mišljenja so možne, če gre za neko stalno spremljanje določenih pojavov. 

Naslednji primer je, ko koristnik nima sredstev. Potreba po določenem 
raziskovalnem delu obstaja, sredstev pa ni. Takih primerov je veliko. Mislim, 
da bi bilo treba problem stalnosti in enakomernega dotekanja sredstev re- 
ševati z dolgoročnejšimi programi raziskovalnih projektov, ki bi določili pri- 
oriteto, zanjo pa v okviru razpoložljivih sredstev zagotovili določeno višino 
finančnih sredstev. In to ne iz leta v leto, ampak dolgoročnejše, za celotne 
projekte. Pri tem bi bilo treba tudi strogo spolnjevati pogodbe. S tem bi odpadla 
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popolna nesigurnost, v katen so raziskovalne institucije, družba bi v določeni 
meri usmerjala raziskovalno delo in končno, dosežena bi bila določena speciali- 
zacija pri raziskovalnem delu. 

Sredstva za raziskovalno delo naj bi predvsem in načelno imeli nepo- 
sredni koristniki sami. Tega pa zlasti na področju družbenih ved velikokrat ni. 
To so v veliki meri proračunske institucije, ki zaradi težke proračunske si- 
tuacije nimajo sredstev in se inštituti zato večkrat znajdejo ter so tudi danes 
v situaciji, da enostavno ni koristnikov, ker ti nimajo sredstev. 

Tretje vprašanje, o čemer sem želel govoriti, je primer, ko koristnika na- 
videzno ni. Tudi o tem je bilo že nekaj povedanega. To je predvsem primer, 
ko gre za tako zvane fundamentalne, osnovne, teoretične raziskave, kjer ne- 
posrednega koristnika ni, čeprav je raziskava nujno potrebna kot osnova za 
bodoče raziskave s tega področja, za bodoče tudi aplikativne in zelo uporabne 
raziskave. 

Drug tak primer, ko koristnika navidezno ni, je primer, o katerem sem že 
govoril, primer, ko potencialni koristnik nima sredstev. Zato se tudi ne po- 
javlja kot iniciator, kot naročnik, ampak je skrit nekje v ozadju. Tudi to je 
primer, ko koristnik dejansko obstoja, vendar pa ga navidezno ni. 

Podoben primer je, ko ima koristnik premalo sredstev, da bi lahko fi- 
nanciral določeno raziskavo. 

Zdi se mi, da je v tem primeru nujno, da družba priskoči na pomoč preko 
sklada za znanstvene raziskave, to je, preko sklada Borisa Kidriča. Zlasti pri 
družbenih vedah se mi zdi, da je to neizbežno'. 

Tudi pri skladu Borisa Kidriča bi bilo treba doseči dolgoročnejši načrt 
dotekanja sredstev. Narobe je in često zaostruje situacijo v znanstvenih orga- 
nizacijah prav to, da sklad Borisa Kidriča dodeljuje sredstva samo iz leta v leto. 
Zaradi tega raziskovalne organizacije za dolgoročnejše projekte nimajo prave 
finančne orientacije, kar prav gotovo zavira in otežkoča delo znanstvenih orga- 
nizacij, pa tudi sklada Borisa Kidriča. 

Zato mislim, da bi bilo zelo potrebno, da bi tudi v srednjeročnih planih 
sprejeli načelo, da je treba skladu zagotoviti dolgoročnejša sredstva, ki bodo 
zagotovljena in ne bodo vezana samo na trenutne situacije. Le na ta način bodo 
zagotavljala izvajanje dolgoročnejšega raziskovanja v Sloveniji. 

Kot sem že v začetku omenil, sem bil precej splošen v izvajanjih; vendar 
pa ponovno poudarjam, da navedene probleme čutimo na našem inštitutu, 
verjetno pa tudi na vseh drugih inštitutih. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš inž. Braco Mušič. 

Inž. Braco Mušič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moderno proučevanje urbanizacijskih procesov in posledic na eni strani ter 
urbanističnih metod in prakse na drugi, se pri nas razrašča šele v zadnjih 
letih. Lahko rečemo, da ta veja raziskovalnega dela koincidira z doslej domala 
sedemletnim razvojem urbanističnega inštituta. 

Veliki problemi, ki jih družbeni proces urbanizacije prinaša in odpira, ti 
pa so demografsko-soeiološke, kulturno-zgodovinske, ekonomske, urbanistično- 
tehnične, arhitekturne narave, vzbujajo interes in usmeritev cele vrste naših 
znanstveno-raziskovalnih institucij, ki se iz različnih aspektov lotevajo urba- 
niziranega človeka in urbaniziranega prostora. 
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Področje, o katerem govorim, je zelo sestavljenega značaja; zaradi tega 
je v tem sklopu institucij, ki sem jih omenil, toliko bolj pomembno vprašanje 
delitve dela, specializacije, o kateri je pravkar govoril dr. Geržinič, zlasti pa 
raziskovalnih metod in interdisciplinarnega pristopa k reševanju teh nalog. 
To je stvar, ki nosi za sabo zelo velike probleme medsebojnih odnosov, uskla- 
jevanja, dobre volje, rizika itd. 

Vsaka lastna izkušnja je le spremenljiva resnica. Zaradi tega ne gre, da 
bi govoril, in predvsem ne tukaj, o podrobnostih raznih spoznanj, niti o 
razočaranjih niti o priznanjih in celo ne o celotnem obsegu opravljenega dela. 
Rad bi opozoril le na nekaj po našem mnenju bistvenih problemskih področij, ki 
se danes kažejo v kompleksu urbanizma in terjajo posebne pozornosti razisko- 
valnega dela. 

Ce naj znanost predvsem razume, opiše in napove, potem pomeni znan- 
stvena metoda na področju, ki neposredno meji na tehniko prostorskega usmer- 
janja razvoja, funkcionalno urejanje in arhitekturno oblikovanje okolja, v ka- 
terem živimo, delamo, cirkuliramo in uporabljamo prosti čas. Vključuje torej 
tudi tole: proučevanje vplivov družbenoekonomskih dejavnosti in pojavov na 
fizični prostor in obratno, razumevanje družbenih struktur in načina življenja, 
oibjektivizacijo metod in sredstev za usmerjanje razvoja v prostoru, usklajevanje 
kompleksa aspektov na sestavljen organizem mesta in naselja, poskuse napo- 
vedovanja bodočega razvoja, sicer dolgoročnega, v prostoru Slovenije ali pa 
v prostoru naših glavnih mestnih središč itd., ne da bi. omenil tehniko, doku- 
mentacijo1 kot permanentno službo, rast strokovnih kadrov kot permanentno in 
predvsem zelo novo nalogo. 

Vse, kar se je zgodilo na področju urbanizma v zadnjem desetletju ne le pri 
nas, temveč tudi drugod po svetu, pomeni vnašanje znanstvenih metod v prakso 
urejanja in oblikovanja, prisluh sociološkim opozorilom, upoštevanje ekonom- 
skih možnosti, napredek tehničnih naprav, spremembe v tehnologiji. Povsod 
gremo tudi od izoliranega predmeta in pojava v sistem predmetov in pojavov; 
od rekonstrukcije mestnih ulic gremo v vzpostavitev znosnega in pravilno di- 
ferenciranega prometnega režima v mestu; od mesta kot klasičnega predmeta 
urbanista gremo v širši prostor regije in v omrežje naselij; od komunalno teh- 
nične instalacije na gradbeni parceli gremo v celovito infrastrukturo, ki odreja 
bodoči gradbeni razvoj; od planiranja avtocest in drugih komunikacij v plani- 
ranj e»soodvisnosti le-teh do izrabe površin. 

Problemska področja, s katerimi smo se morali najprej spoprijeti in v 
katerih delamo največ, so nekako tale: metodologija prostorskega planiranja,, 
to je načrtovanja, ki uporablja v regionalnem merilu urbanistične metode, 
urbanistično generalno in detajlno planiranje in projektiranje; stanovanjsko 
območje v urbanističnem smislu; nujne ali spremljajoče fundamentalne raz- 
iskave s podočja geografije, urbanizma, komunalne ekonomike, arhitekture, 
prometa itd. 

Človek, ki je spremljal zelo od blizu naš razvoj v dveh desetletjih, mi je 
nasvetoval nadaljnjo primero-: V času obnove smo morali jemati od živega telesa 
naših gozdov. Potem smo morali jemati od živega telesa našega industrijskega 
strojnega parka in zlasti od transporta, od prometnih naprav. Zdaj že vse pre- 
dolgo jemljejo od živega telesa našega fonda stavbišč, kmetijskih obdelovalnih 
površin, potencialnih narodnih parkov. To jemanje je najnevarnejše, kajti na 
razpršen in neekonomičen način, pustimo ob strani, da tudi na neestetski, 
gradimo iz železobetona in drugih trajnih gradiv, ki jih ne bomo mogli več 
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rušiti, brez bistvenih ekonomskih posledic, seveda. Zavedati se je treba, da 
bodo naše gradnje, to se pravi naši grehi, stali stoletja, zemlja oziroma površina, 
na kateri živimo, pa je samo ena, skromna po obsegu in lepa po izgledu. 

Ko smo jemali iz gozdov v času obnove, smo vedeli, da takrat ne gre dru- 
gače, a da bomo potem bolj načrtno delali, pogozdovali, kultivirali. Ko smo 
jemali v prometu, smo se, kot sem dejal, zavedali, da bomo stali v bližnji bo- 
dočnosti pred težkimi problemi rekonstrukcije; in res so nas nesreče na te 
potrebe opozorile, da zdaj vlagamo ogromna sredstva v rekonstrukcijo naših 
prometnih žil. 

Vprašanje je, ali se tudi danes zavedamo, da bomo morali nekoč, ali pa že 
zdaj, bolj načrtno in tudi bolj premišljeno razpolagati s prostorom, v katerem 
živimo. Zaradi vsega tega dobiva dejavnost prostorskega planiranja v naši 
skupnosti potreben 'poudarek in se v zadnjem času uveljavlja celo do te mere, da 
je kljub velikim, tudi terminološkim, pojmovnim in drugim nejasnostim, se- 
stavni del tez novega sistema družbenega planiranja, v katerem, se mi zdi, je 
prvič v zadnjem času jasno izdiferencirano mesto in potreba prostorskega pla- 
niranja pji nas. Prav v zvezi s tem pa stojijo pred nami seveda ogromne naloge. 

Iz prvega problemskega področja bi rad ponovno poudaril dve stvari, ki 
sta nas in nas morata še vnaprej voditi pri raziskovalnem delu. Prva je pro- 
blem interdisciplinarnega raziskovanja pogojev za urbanistično usmerjevalno in 
aktivno dejavnost, druga pa so regionalni ali širši aspekti te dejavnosti. 

Zlasti na iniciativo občin kot neposrednega koristnika našega dela, ali 
celo skupnosti komun, kar se mi zdi redek primer, je bila v- zadnjih letih, 
z večjim ali manjšim uspehom, opravljena vrsta nalog, kot npr. regionalna 
analiza Gorenjske, regionalni program razvojne ureditve področja bivšega okra- 
ja Ljubljana, prostorski ureditveni načrti in regionalne analize Zgornje-savske 
doline, zgornjega Posočja s Trento, Bovcem in Kobaridom in še nekaterih 
drugih področij. 

V vseh teh nalogah se je uveljavilo oboje, kar se nam zdi bistveno, in 
kar bi morali z vsemi možnostmi in razpoložljivimi silami podpirati. To je tako 
kompleksen pristop k proučevanju pojavov in napovedim, kakor tudi pravilno 
odrejanje in širše obravnavanje prostora posameznih mestnih središč, naselij, 
vasi, skratka, regionalni pristop. 

Mislim, da lahko v imenu vseh teh institucij, ki so se lotile nalog na tem pod- 
ročju, ugotovimo uspehe in razloge za določen optimizem, hkrati pa situacijo-, 
ki brez dvoma obvezuje, namreč dejstvo, da je na široko podprlo novo pojmo- 
vanje urbanizma, širši in sodobnejši pogledi, da se je dejavnost uvrstila, če smem 
Veči, med družbene kategorije. Mislim, da je velik uspeh, da se jo v glavnem 
obravnava v sorodstvu z družbenimi vedami in ne zgolj s tehničnimi ali ne- 
katerimi drugimi ožjimi aspekti, kar je še v navadi ne le pri nas, ampak mar- 
sikje po svetu. 

V drugem kompleksu problemov, ki ožje zadevajo urbanizem v tistem smislu, 
ki nam je vsem zelo blizu, smo se pravzaprav srečali z zelo sorodnimi problemi 
metodološkega pristopa, kjer bi rad opozoril predvsem na enega. To je vpra- 
šanje novega odnosa do planiranja kot družbene dejavnosti. Pri tem gremo 
na našem področju zavestno stran od dosedanjih klasičnih, statičnih pred- 
stav izvršenega načrta in izvajanja tega načrta. Naše občine izdajajo danes 
ogromna sredstva za tako imenovano urbanistično dokumentacijo; ta sredstva 
mislim, znatno- presegajo korist, ki jo koristniki od te dokumentacije imajo-, 
v veliki meri zaradi tega, ker se poraja še vedno iz statičnih predstav o tem, 
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kaj je lahko načrt. Urbanistična dokumentacija se v veliki meri še vedno enači 
z gradbeno tehnično dokumentacijo in je blizu predstavam nekega zaključnega 
projekta ali načrta, ki se pač izvaja. Pri tem mislim, da je veliko spoznanje, 
ki je prodrlo ob delu institucij na področju prostorskega planiranja in urba- 
nizma, to, da so določeni le, če smem reči, strateški elementi, ki jih lahko v 
prostoru zagotovimo z določeno trdnostjo, in je treba dopustiti vse možnosti, 
da se razvoj manifestira po svoje. 

Mislim, da ogromna količina urbanistične dokumentacije, ki jo danes naše 
občine morajo plačevati, in obsežno gradivo iz prvih poskusov programov in 
načrtov za širša regionalna področja, govorijo za to, da bi bilo treba usmeriti 
velike napore v ureditev sistema izdelave naših planov, in to še zlasti v tre- 
nutku, ko prehajamo na nov sistem planiranja v naši deželi. 

Mi in mnoge druge institucije imamo — morda zveni to nekoliko optimi- 
stično ogromno gradivo, ki ga je mogoče uporabljati v tiste namene, za katere 
se danes izdelujejo tako imenovani urbanistični programi občin ali posameznih 
krajev. To gradivo je v glavnem tudi tako pripravljeno, da lahko pokrije osnov- 
ne strateške elemente razvoja v prostoru. Potrebujemo pa povsem druge po- 
udarke, povsem druge napore v smeri konkretnega izvajanja urbanističnih 
zamisli in načrtov. Težiti je treba proč od parcialnega načina izgradnje in 
zazidave, kot se to zdaj dogaja in kar najlepše vidimo zlasti na stanovanjskem 
področju, na področju stanovanjske izgradnje in stanovanjskih naselij. To je 
tretje problemsko področje, ki bi ga rad posebej poudaril. 

Ob vsem tem se je v izkušnjah institucij, ki se podrobneje ukvarjajo s pro- 
storskim planiranjem in urbanizmom, jasno pokazalo, da tudi na tem področju 
ne moremo iti naprej brez določenih fundamentalnih raziskav, pa tudi mono- 
grafskih obdelav posameznih problemov iz posameznih strok sličnih področij. 
Tuje izkušnje pa so prav na tem področju lahko zelo dvorezne in problematične, 
zlasti zaradi tega, ker družbeni sistem, kulturno-zgodovinski pogoji, ekonomske 
možnosti in dinamika, tako zelo vplivajo na to sfero 'družbene dejavnosti. 
Gre za specifične študije s področja geografije, prometne tehnike, komunalne 
ekonomike, zlasti pa urbanizma kot urejevalne in oblikovalne dejavnosti, zlasti 
pa arhitekture, ki ji ne posvečamo v naših raziskovalnih naporih še skoraj ni- 
kakršne pozornosti. 

Nedavno je o tem razpravljal tudi zvezni Prosvetno-kulturni zbor in ugo- 
tovil potrebo po odpiranju raziskovalnih tem in financiranju tega področja. 
Mislim, da brez tega ne bomo našli pravega zaključka našim parcialnim in 
analitičnim naporom. 

Ko je že bilo govora o konfrontiranju in o merjenju naših raziskovalnih 
sil v zvezi s tem o uglaševanju naših nadaljnjih naporov, je treba omeniti 
določene napore v zvezi z mednarodnim uveljavljanjem na tem področju. Smo 
pred realizacijo obširnejšega jugoslovansko-ameriškega projekta za področje 
regionalno prostorskega in urbanističnega planiranja, kjer bomo imeli možnost 
delati na konkretni temi skupaj z ljudmi, ki so po teoretični plati prišli zelo 
daleč, preveriti naše stanje in hkrati doseči standard, s katerim se bomo mo- 
rali prej ali slej, kot stroka, ki lahko teži k temu, da je predimenzionirana 
za našo sredino, uveljaviti na zunanjem tržišču, če smem uporabiti to besedo. 
Tudi program, ki ga Združeni narodi pravkar razvijajo za šolanje in raz- 
iskovanje na področju regionalnega razvoja in planiranja, s posebnim ozirom 
na prostorninsko in urbanistično planiranje, predvideva, da bi dejavnosti ozi- 
roma sodelovanje, v katero smo se usmerili, predstavljalo eno od oporiščnih točk 
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programa Združenih narodov v tem delu sveta. Zdi se mi, da ni odveč, če 
opozorim tudi na možnost mednarodnega Uveljavljanja, zlasti pa merjenja sil 
in spoznavanja tujih metod. 

Ob intenzivnem delu na vseh teh problemskih področjih se pojavljajo mnoga 
vprašanja, o (katerih ne bi želel podrobno govoriti, ker so v bistvu enaki in so- 
rodni problemom, ki so jih govorniki pred menoj omenili, in problemom, o ka- 
terih je v zadnjem času mnogo razprav tudi v našem tisku. Rad bi le ponovno, 
da bi dal mogoče še dodatno težo problematiki, opozoril na stalno oziroma 
nestalno financiranje. Doslej, zlasti do gospodarske reforme, smo imeli zelo lepo 
udeležbo občin kot neposrednih koristnikov našega dela, čeprav je bilo to zelo 
raziskovalno pobarvano, ne vedno konkretno in čisto aplikativno. Vendar se 
je kljub temu, da bi morali pričakovati prav obratno, v zadnjem času interes 
celo povečal; toda denarna sredstva in možnosti so znatno padle. Doslej smo 
večkrat dosegli 50°/o sredstev neposredno iz občin; ta številka je v zadnjem 
času, morda v zadnji polovici leta, bistveno padla. 

Zlasti se problematika stalnega financiranja tudi na našem področju kaže 
v službah, ki, če smem reči, posredno služijo smotru aplikativnega raziskovalnega 
dela, tako imenovanega neposrednega uporabnega raziskovalnega dela, pa naj 
bo to dokumentacija, knjižnica ali regionalna dokumentacija, v kateri zbiramo 
in konfrontiramo razne resorne prostorske načrte itd. Vse te stvari znatno 
obremenjujejo našo režijo: zato je prodajna cena naših uslug neposrednim 
koristnikom — občinam seveda dostikrat znatno presegla možnosti, nam pa 
hkrati s tem, ko nas ločuje in trga od neposrednih koristnikov, onemogočila 
uporabo neposrednih izkušenj, ki bi jih iz teh kontaktov, aplikacij in poznava- 
nja terenske problematike imeli. Ce bi bilo mogoče zagotoviti stalnost financi- 
ranja zlasti za te službe, bi se naši inštituti lažje vključevali neposredno v apli- 
kativno delo in se neposredno približali koristnikom ter s tem pomagali usmer- 
jati razvoj. 

Popolnoma nerešeno vprašanje v tej zvezi in na tem področju je odnos do 
univerze kot pobudnika določenih raziskav na tem področju. Ne bi rad govoril 
in poskušal raziskovati, vzrokov, ki so lahko subjektivne in objektivne na- 
rave, presenečajo- ih skrbijo pa me določeni podatki, v katere imam vpogled 
kot član fakultetnega sveta fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 
kjer je ugotovljeno, da ostane v tekočem proračunu za vse funkcionalne izdatke 
250 000 starih dinarjev. S to vsoto prav gotovo ni mogoče razvijati nikakršne 
pobude, nikakršne možnosti za povezovanje z institucijami, ki danes prevze- 
majo glavno težo dejavnosti na področju prostorskega planiranja. Ostaja in bo 
ostalo popolnoma nerešeno vprašanje nadaljnje vzgoje kadrov za to dejavnost, 
za katero nimamo niti specializiranih šol niti kadrov in se vsi, ne le raziskovalni 
kadri, ampak tudi tisti, ki delajo v praksi, vzgajajo neposredno na delovnem 
mestu ob velikih napakah, ki bodo stale stoletja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? Opozoril bi, da so v raz- 
pravi zaželene tudi kritične pripombe k stališčem, ki jih je predlagal začasni 
odbor za raziskovalno delo. Prosim, besedo ima tovariš dr. Milan Osredkar. 

Dr. Milan Osredkar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Najprej 
bi se rad zahvalil za priložnost, ki mi je dana, da se oglasim in povem nekaj 
stvari, ki jih je treba v zvezi z razpravo o znanosti povedati. Vsi vemo, in smo 
priča temu, da nam je beseda znanost vse večkrat na jeziku, da o znanosti stalno 
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govorimo in jo stalno ponavljamo v zvezi z raziskovalnim delom. To je ne- 
dvomno odraz tega, da smo se začeli zavedati, — kar bi se najbrž morali že 
prej — da so napori pogosto neuspešni, če jih ne dopolnjuje tudi znanje, ne pa 
samo moč in sila. 

V zvezi z raziskovalnim delom, kot vsi dobro vemo, je bilo v zadnjem letu 
sprejetih več raznih dokumentov. Mislim, da je dovolj če navedem samo zvezno 
resolucijo o znanstvenem delu, ki je bila ob sprejetju izredno pomemben do- 
kument, v letu, ki je sledilo sprejetju pa je na svoji veljavi žal precej izgubil 
spričo znanih dogodkov, do katerih je prišlo v naši državi. 

Drug pomemben dokument v zvezi z raziskovalnim delom, ki ga je treba 
omeniti, je najbrž program Zveznega sveta za koordinacijo znanstvenega dela 
za razvoj raziskovalne dejavnosti v letih od 1965 do 1970. Ta program predvi- 
deva v primerjavi s 1965. letom porast sredstev na 193 °/o, kar pomeni, naj bi 
se od sedanjih 60 milijard celotni izdatki za raziskovalno delo, ki vključuje vse 
njegove vrste, dvignili na 116 milijard. Po programu naj bi se ta vsota zbrala 
iz raznih virov, vendar ne iz vseh enako. Tako naj bi se delež družbenih 
fondov v teh petih letih povečal samo na 38 %>, pač pa naj bi se sredstva iz 
gospodarstva in podobnih uporabnikov povečala na 229(%>. To pomeni, da bi 
gospodarstvo od sedanjih 35 milijonov dajalo leta 1970 80 milijonov dinarjev. 
Razmerje med fondi oziroma sredstvi, ki prihajajo iz gospodarstva in iz druž- 
benih virov, naj bi bila v letu 1970 70 : 30, to je, 70 iz gospodarstva, 30 pa iz 
družbenih fondov. 

Pri teh številkah se nam poraja določena skepsa. Predlagano razmerje 
70 : 30 je, če ga primerjamo s stanjem v drugih državah, precej ambiciozno in 
je težko oceniti njegovo pravo realnost, ker premalo natančno poznamo celotno 
stanje. Predvsem pa ne moremo ugotoviti, kako bodo predlagani mehanizmi, ki 
naj bi omogočili uresničenje tega razmerja, v resnici funkcionirali. 

Program in sklepi zadnjega zasedanja zveznega Prosvetno-kulturnega zbo- 
ra, na katerem je bil ta program v osnovi sprejet, čeprav s precejšnjimi pri- 
pombami, podpira predvsem nekaj točk, ki jih bom povedal, čeprav s tem ne 
bom izčrpal vsega. Podpira predvsem to, da je treba družbene fonde za razisko- 
valno delo relativno krepiti. Kljub temu, da bo njihova udeležba v celotnem 
financiranju padala, morajo vendar postati znatno močnejši. Pri tem je posebno 
poudarjena njihova vloga, da rešujejo problem financiranja fundamentalnih 
prirodoslovnih in družbenih ved. 

Nadalje je bila v sklepih in v razpravi na Prosvetno-kulturnem zboru 
močno poudarjena stabilnost sredstev za raziskovalno delo. Stabilnost sredstev, 
ki naj seveda izvira iz stabilnosti programov, je izredno pomembna in je v 
sklepih ter programu določena preprosto z odstotki. Precej je bilo razprave 
o tem, ali je to dober način za zagotovitev stabilnega financiranja; v sedanjih 
pogojih je to verjetno najboljši način. Ne glede na to, kako se bodo dvigala 
sedanja sredstva, ki naj bi se dvignila od 0,8 °/« na 1,1 °/o nacionalnega dohodka, 
naj se sredstva namenjena zveznemu fondu, fiksirajo, in sicer tako, da ne bodo 
manjša od 0,1 '%> nacionalnega dohodka. Pri tem je seveda treba upoštevati dej- 
stvo, da se trenutno daje za raziskovalno delo iz zveznih sredstev ne samo 0,1 '°/o, 
ampak 0,22 % nacionalnega dohodka, pri čemer pa so zajeta poleg zveznega 

■ fonda še sredstva, ki se dajejo za raziskovalno delo neposredno raznim zveznim 
inštitutom ali pa komisiji za nuklearno energijo. 

Sklepi močno podpirajo vse akcije, ki naj bi jih družba podvzela predvsem 
preko zveznega fonda za koordinacijo znanstvenega in raziskovalnega dela, za 
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koordinacijo programov, za koordinacijo dejavnosti raznih nosilcev raziskoval- 
nega dela in za stimulacijo ter aktiviranje sredstev gospodarskih in drugih 
organizacij. 

Posebno je bila poudarjena koordinacija med zveznim fondom in med 
republiškimi ter ostalimi družbenimi fondi, ki je sedaj nedvomno pomanjkljiva. 

V programu sta predvidena predvsem dva ukrepa; enega sem že omenil. 
Z določitvijo stalnega procenta, se pravi, s stalnim prilivom sredstev, naj bi se 
zagotovila stabilnost tistih raziskovalnih področij, ki so odvisna predvsem od 
družbenih fondov. Poleg tega je predviden še drug ukrep, ki je izredno po- 
memben in bi ga morali najbrž tudi danes močno podpreti: to je oprostitev 15'% 
obresti na poslovne fonde na račun stroškov za raziskovalno delo, ki jih nosi 
katerakoli delovna organizacija. Ta ukrep-je izredno pomemben, ker povečuje 
maso sredstev, ki bodo šla za raziskovalno delo, in ker avtomatično zboljšuje 
situacijo. Seveda pa ta ukrep nima koordinativne moči, s katero bi vplival na 
programe. Ta vloga in s tem tudi odgovornost ostane družbenim fondom, zvez- 
nim in republiškim. 

V sklepih je bilo posebej poudarjeno, da lahko pričakujemo, da bo izvaja- 
nje programa prišlo večkrat v zelo kritično situacijo in da bo najbrž potreben 
nekakšen prehod, da bomo sploh prišli do izvajanja programa, zlasti v zvezi 
s takimi stvarmi, kot so npr. oskrbovanje z devizami. Vemo, da so vsote deviz, 
ki so na razpolago, vsako leto negotove, in da se vsako leto ponovno pojavlja to 
vprašanje tako v zveznem kot še posebej v republiških fondih. 

V sklepih je bilo zelo ostro poudarjeno, da je treba sproti zasledovati izva- 
janje programa s samim programom. Bojimo se namreč, da že zdaj obstojijo 
znaki, da tega programa, ki je sam na sebi lepo sestavljen, ne bo mogoče tako 
izvajati kot bi to želeli. 

Ce te sklepe, ki so splošni in veljajo za celotno Jugoslavijo, poskusimo po- 
gledati, kako bi se izvajali v naši republiki, vidimo, da bo treba republiške 
fonde, se pravi, sklad Borisa Kidriča, močno okrepiti. Mislim, da je to docela 
neizogibno in da bo sklad Borisa Kidriča ali pa katerakoli ustrezna organizacija, 
saj sklad ni edina možnost za financiranje in koordinacij^ znanstvenega dela, 
morala imeti dovolj sredstev. Mislim, da imamo dovolj izkušenj o tem, da ko- 
ordinacij na papirju ni treba in da je možno govoriti o tem le, če so na razpo- 
lago sredstva. 

Posebno važno pri tem bo, da se bodo republiški fondi uglasili z zveznimi 
in da glede tega ne bo prišlo do nesoglasij v politiki. Trenuten način poslovanja 
zveznega in republiških fondov v tem pogledu ni zadovoljiv. Koordinacija med 
njimi je minimalna, posledica tega pa so nezaželeni pojavi, ki se kažejo recimo 
v tem, da bi morala republika v kratkem zagotoviti vsaj 500 milijonov dinarjev 
za to, da bi lahko krila participacijo, ki bi omogočila pridobitev še dodatnih 
500 milijonov dinarjev iz zveznih sredstev. Najbrž nam je vsem jasno, da tega 
denarja v republiki ne bo lahko najti. Ta položaj zelo konstantno prikazuje 
stanje, do katerega smo prišli zaradi pomanjkanja sodelovanja in zaradi ne- 
usklajenosti akcij različnih fondov. 

Ne bi mogel dati analize, zakaj je do tega prišlo. Mislim pa, da pri tem 
igrajo precejšnjo vlogo subjektivni faktorji. Vsekakor mislim, da je treba za- 
želeli, da bi sklad Borisa Kidriča in zveza raziskovalnih organizacij v republiki 
uspešneje sodelovala kot je to primer v zveznem merilu. Na žalost je namreč 
tako, da sodelovanje med svetom za koordinacijo znanstvenega in raziskoval- 

18» 
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nega dela ter med zveznim fondom ni zadovoljivo. Ti dve telesi delata preveč 
neodvisno drugo od drugega in se bo treba v republiki temu izogniti. 

Tudi v republiki bo treba upoštevati sklepe zveznega zbora, ki poudarja 
vlogo družbenih fondov pri financiranju fundamentalnih prirodoslovnih in 
družbnih raziskav. Pri tem bo republika prihodnje leto gotovo v težki situaciji, 
ker se predvideva, da zveza ne bo več dajala svojih sredstev, ki so bila doslej 
namenjena predvsem za osnovna raziskovanja v prirodoslovnih vedah. Trenutno 
je nemogoče ugotoviti, kakšna je ta vsota, vendar bo najbrž znašala okrog 
milijarde dinarjev. Republika jo bo morala prevzeti na svoja ramena, če bo 
hotela, da se bo raziskovalno delo opravljalo še naprej. Ta vsota bo seveda 
zahtevala, da se bo republiški fond povečal ne samo za 38,0/o do leta 1970, kot 
je predvideno v programu zveznega fonda povprečno v Jugoslaviji, ampak se 
bo moral znatno bolj okrepiti. 

Upravičeno se sprašujemo, ali je to prav oziroma, ali ne bodo tolikšna sred- 
stva preveliko breme? Kaj je pravzaprav vzrok, da ni sredstev za raziskovalno 
delo. Možna vzroka sta dva: Prvi vzrok je, da smo prešibki, da bi lahko več 
dajali. Toda važnejše od tega pa je, da ne znamo sredstev tako uporabljati, da 
bi morale biti koordinativne funkcije raznih organov in fondov učinkovitejše 
kot so. 

Vse osnovne raziskave terjajo komaj 10 "Vo stroškov za raziskovalno delo, 
kar je normalna številka in gotovo ni pretirana; nasprotno, morda je celo pre- 
nizka. Pri tem je treba poudariti, da ne smemo pričakovati od sredstev, ki jih 
dajemo za fundamentalne, prirodoslovne ali pa družbene raziskave, neposrednih 
rezultatov. Ne moremo zanikati, da teh neposrednih rezultatov ni; danes je bil 
v razpravi že omenjen primer inštituta Jožefa Štefana. Mislim, da je takih 
primerov še več, ko fundamentalno raziskovalno delo daje kot nameček rezul- 
tate, ki jih mogoče nihče ni pričakoval, ki sploh niso znanstveni rezultati v pra- 
vem smislu besede, ampak rezultat uporabe določene metode, ki jo lahko potem 
mimogrede apliciramo in uporabimo za zelo koristno delo. 

Mislim, da je treba poudariti, da je to samo stranski dobiček; da pa je 
glavni dobiček od raziskovalnega dela na področju fundamentalnih ved ne- 
dvomno krepitev univerze in vseh tistih osnov, ki nam dvigajo celoten stro- 
kovni kader na višjo raven. Odveč je govoriti o tem, kako v Jugoslaviji kadrov- 
sko slabo stojimo, kako je povprečna izobrazba kadra v naši proizvodnji šibka, 
kako je strokovna zasedba v proizvodnji slaba, kako ne znamo in ne moremo 
uporabiti niti tistih znanih stvari, ki jih imamo zapisane v vsakem učbeniku 
in v najbolj dostopni literaturi, ker tega pač ne moremo izrabiti zaradi nizke 
kvalitete našega kadra. Tega kadra pa ne bcmo nikdar dvignili, če ne bomo 
izhajali iz raziskovalnega dela na vseh in seveda tudi na fundamentalnih vedah. 

Ce že govorimo o financiranju raziskovalnega dela, bi v ilustracijo rad 
povedal nekaj v zvezi s tem, kar so tudi govorniki pred menoj omenili v zvezi 
s popularizacijo znanstvenega dela. Mislim, da se je treba zavedati, da bomo 
predvsem preko raziskovalnih zavodov raziskovalno delo lahko popularizirali. 
Kot primer za to naj navedem inštitut »Jožef Štefan«, ki se je, dokler je bilo 
več sredstev na razpolago, povezoval z gimnazijami, vabil gimnazijce na obiske, 
prirejal predavanja v raznih centrih in sodeloval na vseh tekmovanjih. Z drugo 
besedo, precej svojih sredstev je vložil tudi v tako sodelovanje. 

Danes se te akcije slabo razvijajo iz preprostega razloga, ker finančno sta- 
nje inštituta, kljub temu, da ima še vedno ogromna sredstva na razpolago-, saj 
je po obsegu raziskovalnega dela in po raziskovalnih rezultatih tako močan, 
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kot vsa univerza, tega ne dopušča. Inštitut je danes na tem, da 55 ""/o svojih 
sredstev porabi samo za osebne dohodke in se zato z veliko težavo spušča v take 
akcije, ki pa so, ne samo za inštitut, ampak sploh za raziskovalno delo, izrednega 
pomena. 

Inštitut je vodil stalno in sistematično politiko glede štipendiranja in štipen- 
diral pomembno število študentov na področjih, kjer inštitut dela. Število 
štipendistov se je gibalo vedno okrog 85 do 95. Danes pa je prišel v situacijo, 
da bo od 25 štipendistov, ki bodo letos končali, lahko zaposlili le 3 ali 4, čeprav 
je med njimi vsaj 10 takih, ki bi jih bilo res smotrno vzeti v raziskovalni zavod 
in jih razvijati kot raziskovalce. 

Če nekdo sliši te podatke, lahko svetuje, da izločimo starejše kadre in 
vzamemo mlade. To že dolgo želimo in že dolgo usmerjamo vso našo politiko 
v to, da bi ustvarili pretok, ki je potreben tako pri nas kot tudi na univerzi. 
2al pa je tako, da cela vrsta težav preprečuje takšen pretok in onemogoča raz- 
iskovalnim zavodom, da bi. tam, kjer je pomlajevanje kadra bistvenega pomena, 
lahko skrbele za pomlajevanje. Žal je tudi tako, da tistim, ki jih skušamo nado- 
mestiti z mladimi, kar velja predvsem za fundamentalna raziskovanja, ne ostane 
drugega kot odhod v inozemstvo. Trenutno smo prav v taki situaciji, in se nam 
to dogaja. Ne glede na to, pa tudi naša zakonodaja ne vpliva stimulativno 
in vse prej kot podpira politiko pretoka kadra. Tudi industrija danes ni spo- 
sobna sprejemati raziskovalcev s fakultetno izobrazbo in npr. s petletno raz- 
iskovalno prakso. Danes lahko občutimo le to, da nam jemljejo tehnike s pet- 
letno prakso, ker vedo, da so se ti pri nas naučili vseh mogočih metod. 

Vse te stvari sem hotel navesti zaradi tega, da bi poudaril, kako nam bo 
nemogoče izvesti kakršenkoli program, če tega programa sploh ne bomo imeli, 
in če ne bomo imeli sredstev zanj. Če to ne bo dolgoročno zagotovljeno, ne 
bomo mogli voditi dolgoročne politike razvoja raziskovalnega dela. 

Izkušnje imamo, da so bili rezultati ugodni, kjer so bila sredstva zagotov- 
ljena vsaj za nekaj časa. Vem pa tudi, da se v atmosferi, kjer se ne ve, ali bo 
zagotovljen denar, ali ne, in ali se bo financiral ta ali nek drugi program, 
prevelik del aktivnosti ljudi, ki bi morali svoje sile uporabljati za raziskovalno 
delo, porabi popolnoma jalovo in neuspešno. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, želi še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če nihče, menim, da bi bilo prav, da na temelju razprave naš zbor 
predlaga predsedstvu Skupščine, naj ustanovi posebno komisijo, sestavljeno iz 
poslancev in drugih zborov ter iz predstavnikov akademije, univerze, zveze 
raziskovalnih organizacij in drugih znanstvenih delavcev. Komisija naj bi pri- 
pravila predlog skupščinske resolucije o znanstveno raziskovalnem delu, ki naj 
bi izoblikovala politiko lia tem področju. Mislim, da ta resolucija ne bo odveč, 
saj večkrat slišimo očitke, da naša republika nima izoblikovane politike na tem 
področju. Predlog resolucije naj bi sprejela pristojna zbora na eni izmed pri- 
hodnjih sej. 

Pri tem gre zlasti za razširitev določenih sistematskih vprašanj za poraz- 
delitev določenih odgovornosti, za natančnejšo opredelitev vloge določenih orga- 
nizacij, zlasti Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Univerze. Dalje, 
gre za opredelitev določene vloge skladov, za določeno vlogo-, ki naj bi jo pri 
delitvi sredstev imele tudi znanstvene organizacije, kot je bilo to že večkrat 
predlagano. Zlasti pa gre za neposrednejšo in obsežnejšo vlogo znanstvenih 
organizacij, ko gre za temeljne raziskave; zlasti na tem področju velja omogo- 



278 Prosvetno-kulturni zbor 

čiti neposrednim raziskovalcem tudi večjo neposredno udeležbo, vpliv in moč 
pri razdeljevanju družbenih sredstev, namenjenih za temeljne znanstvene raz- 
iskave. 

Sicer pa bomo danes sočasno razpravljali tudi o prvi zasnovi srednjeročnega 
družbenega načrta in menim, da bi morali tamkaj še posebej povzeti te ugoto- 
vitve, pobude in predloge. 

Toliko za sklep; mislim pa, da soglašate s pobudo, ki naj je posreduje naš 
zbor, da se ustanovi skupna komisija iz predstavnikov skupščine in znanstvenih 
organizacij oziroma znanstvenih delavcev, ki bo izdelala resolucijo o raziskoval- 
nem delu. Ta bo osnova^ tako za izdelavo^ srednjeročnega načrta na tem pod- 
ročju kot za sprejetje ustreznih zakonskih predpisov in seveda tudi za tekočo 
politiko. 

Soglašate s tem? Ima kdo kakšno pripombo? (Ne javi se nihče.) Če ne, 
potem zaključujem razpravo in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.00 uri in se je nadaljevala ob 12.50.) 
• ' 

Predsednik Ivo Tavčar: Preden preidemo na naslednjo točko, dnev- 
nega reda, želi poseči v razpravo o raziskovalnem delu še tovariš inž. Marko 
Bule glede na dani predlog, da bi posebna komisija pripravila predlog repu- 
bliške resolucije o znanstveno-raziskovalnem delu. Prosim. 

Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Da- 
našnja razprava, predpostavljam, ni imela namena samo informirati o dosežkih 
in problemih znanstveno-raziskovalne dejavnosti na Slovenskem, temveč ugoto- 
viti, kaj hočemo na tem področju, kako v skladu s samoupravnim sistemom, ki 
ga gradimo, jasno< spoznati, kdo so resnični interesenti znanstveno-raziskovalnega 
dela, kakšna je njihova vloga in medsebojna odvisnost, kakšen sistem) financi- 
ranja je potrebno postaviti, da bi tudi praktično omogočili uresničitev spoznanja, 
da je znanstveno-raziskovalna dejavnost silno pomembna motorična sila za 
organski in večji družbeni razvoj. Prav zaradi tega tudi mislim, da je tovariš 
predsednik ob koncu razprave predlagal izvolitev posebne komisije z nalogo 
pripraviti resolucijo. Mislim, da mora imeti ta komisija vendar neko orientacijo, 
ker naj tudi ta resolucija ima nek cilj. Po mojem gre za ugotovitev, da je po- 
treben skupen družbeni dogovor, in sicer: 

Prvič, kdo naj bo osnovni družbeni nosilec skrbi za znanstveno-razisko- 
valno dejavnost? Ali naj bo to na tej stopnji razvoja pri nas družba s pred- 
stavniškimi telesi, ali naj bo to Slovenska akademija, ali naj bo to Univerza, 
ali pa že delovne organizacie? Gre torej za osnovnega družbengea nosilca skrbi 
za znanstveno raziskovalno dejavnost. Gre za oceno, ah smo že dosegli tak nivo 
znanstveno-raziskovalne dejavnosti v kvantitetnem smislu, ali smo že dosegli 
tako družbeno spoznanje, da razvoj sam po sebi že zadostno vrednoti znanstveno- 
raziskovalno dejavnost, ali pa je še potrebna skrb in spodbujevalna vloga ne- 
kega določenega družbenega nosilca? Ta ocena enostavno ne izhaja iz materia- 
lov, ki so bili za današnjo sejo na razpolago in zato mislim, da je do nje po- 
trebno še priti. Mislim, da je to eden od pomembnih elementov in nalog te 
komisije. 

■ Drugič, kako uresničiti bolj samoupravljalske odnose na tem področju, to 
je, večjo in neposrednejšo vlogo raziskovalcev pri odločanju, kako najracional- 
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neje uporabiti pičla družbena sredstva, kako in do kakšne stopnje lahko reali- 
zirati kurz od budžeta h koristniku? Torej, kakšna naj bo postopnost v tem 
kurzu, ki seveda ne sme dovoljevati nejasnosti v nobeni etapi? Gre torej za 
oceno, kaj v sedanji etapi razvoja lahko v tem kurzu že realiziramo. Tudi to 
mislim, je stvar, ki naj bi jo resolucija jasno postavila. 

Tretjič, gre za podrobnejšo opredelitev funkcije, univerze, akademije inšti- 
tutov in delovnih organizacij, kot je to danes v uvodnem govoru postavil tova- 
riš podpredsednik Izvršnega sveta Beno Zupančič, da bo dosežena večja koordina- 
cija in povezanost znotraj znanstveno-raziskovalne dejavnosti, kajti naša 
sedanja značilnost na tem področju je dezintegriranost, neselektivnost, neracio- 
nalnost, precejšna nejavnost, včasih celo nekvaliteta. Mislim, da gre za to, da 
se doseže večja integriranost, večja selektivnost, večja racionalnost, večja jav- 
nost in boljša kvaliteta. Pri tem gre seveda za vprašanje, kako to doseči in 
mislim, da je tudi to eden od faktorjev te resolucije. 

Četrtič, končno gre za sistem financiranja, za vire tega sistema in pri tem 
za jasnejše relacije še nujnega družbenega fonda za fundamentalne raziskave, 
istega ali posebnega fonda za aplikativne raziskave; kako naj sistem financi- 
ranja insistira na programiranem delu znanstvenega raziskovanja, kakšen naj 
bo delež posebnih fondov univerze ali tistih fondov, ki omogočajo dejavnost 
univerze, pa tudi fondov delovnih organizacij? Gre za medsebojne relacije, za 
medsebojne jasnejše odnose, kajti mislim, da ti jasni odnosi pravzaprav tudi 
omogočajo stabilnost. Mislim, da je sistem financiranja eden pomembnih ele- 
mentov te resolucije in tudi samoupravnih odnosov na tem področju. V bistvu 
gre za čistejši odnos, ki bo jasneje opredeljeval mesto in vlogo posameznega 
družbenega nosilca in v bistvu tudi spodbujal in omogočal večje znanstveno 
raziskovalno delo. 

Zato tudi mislim, da je zelo prav, da se najprej sprejme v Skupščini reso- 
lucija, ki naj jasno opredeli naše cilje in medsebojne odnose, z eno besedo 
sistem samo upravi j alskih odnosov na tem področju. Šele na podlagi te resolu- 
cije pa naj se sprejmejo nato' zakoni o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, 
o akademiji, o visokem šolstvu, ki naj pomenijo prvo etapo realizacije teh 
ciljev. 

Predsednik Ivo Tavčar: V razpravo želi poseči še poslanec Viktor 
Turnšek. 

Inž. Viktor Turnšek: K izvajanjem tovariša Bulca bi hotel dati 
nekatera pojasnila. Brez dvoma je pravilno, da se spričo nekaterih nejasnih 
odnosov v zvezi z raziskovalnim delom formirala komisija, sestavljena iz različnih 
zborov ter da se na ta način izkristalizirajo gledanja in nekatera pomembna 
mnenja. Vendar pa mislim, da je potrebno, da delo komisije in odločitve te 
komisije bazirajo na dosedanjem razvoju raziskovalnega dela, ki ga je treba 
poznati in upoštevati, na drugi strani pa tudi na izkušnjah, ki so si jih pri- 
dobili že tudi drugod po svetu. O tem, kar lahko in je treba razpravljati, so 
predvsem družbena sredstva, ki jih vlagamo in jih bomo vlagali v raziskovalno 
delo. Višina družbenih sredstev znaša od celotnega raziskovalnega dela na 
Slovenskem okoli 25 %>. 

Ta odstotek je v drugih republikah večji, kar povzroča tudi pri prehodu 
na financiranje raziskovalnega dela s strani gospodarstva večje težave. Kar 
moramo predvsem ugotoviti je to, da bodo v aplikacijo usmerjene in razvojne 
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raziskave tako kot doslej tudi v bodoče direktno financirane iz gospodarstva. 
Takšno direktno financiranje s strani gospodarskih organizacij je v sistemu 
decentralizacije in prenosa odgovornosti na gopodarske organizacije, logično 
in bo ostalo tudi v bodoče. Ker so gospodarske organizacije odgovorne za svoj 
razvoj in je nanje prenesena v večji meri tudi akumulacija, je jasno, da se bo 
tudi v bodoče pretežni del in celo' še večji delež raziskovalnega dela financiral 
s strani gospodarskih organizacij. Ker se tudi akumulacija decentralizira na 
gospodarske organizacije — pri čemer je seveda možno razpravljati o stopnji 
decentralizacije — bo vendar ostala družbena skrb, da se iz družbene akumu- 
lacije financira določena vrsta raziskav, predvsem raziskave v osnovnih vedah 
in s tem seveda tudi znanstvene raziskave. Poleg teh raziskav pa so soudeležena 
družbena sredstva še tudi za raziskave na tistih področjih, za katera nimamo 
posameznih gospodarskih organizacij in je razvoj teh področij skrb družbe. 

Pomembnost osnovnih raziskav in s tem znanstvenih raziskav ne obstoja 
samo v svetu nasploh, ampak je znanstveno in osnovno raziskovanje potrebno 
tudi na Slovenskem, ker se preko njega oplajajo tudi razvojne raziskave. Iz 
tega aspekta se ne bi strinjal s tezo, da bi mogla komisija reševati povsem 
neodvisno od realnosti celotni kompleks raziskovalnega dela in mislim, da so 
mnoga vprašanja v praksi postala že dokaj jasna. Nerešena pa so še vprašanja 
raziskovalnega in znanstvenega dela na univerzi ter vprašanje odnosov med 
univerzo in akademijo. 

Nadaljnja vprašanja, ki jih bo komisija še urejevala, so tudi vprašanja 
ne celotnega, temveč družbenega financiranja in odnosov financiranja s strani 
republike in zveze. V tem okviru mislim, da bo morala delati komisija. V zvezi 
s financiranjem je treba poudariti, da so nesprejemljivi predlogi, da bi se 
celotno raziskovalno delo in razvojno delo, vključujoč znanstveno delo, finan- 
ciralo tako neposredno kot tudi posredno preko odvajanja sredstev s strani 
gospodarstva. V tem smislu mislim, da so se že dosti jasno izkristalizirali pogledi 
in stališča, gotovo pa jasnejše, ko so bili v tej diskusiji navrženi. Vsekakor je 
potrebno, da se pojmi in odnosi razčiščujejo, vendar pa mislim, da se samo 
z idejnimi konstrukcijami in željami ne da več iti naprej in da je treba upo- 
števati realna dejstva in razvoj, ki ga je življenje že prineslo. 

Mislim, da je treba naše ideje začeti konfrontirati z dejanskim življenjem. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka dr. Aleksandra Korn- 
hauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariši poslanci! Očitno je tova- 
riš inž. Marko Bule razpihal žerjavico in potegnil za seboj še nas nekaj, ki 
nismo nameravali debatirati v tej, že tako dolgi razpravi o raziskovalnem delu. 
Razpihal jo je, ker je postavil načelna vprašanja, ki pa so zelo konkretna. In 
zato ni čudno, če se je oglasil tovariš inž. Turnšek in, dovolite mi, da se oglasim 
še jaz. Gre za naslednje: 

V prejšnji debati je bilo vseskozi ugotavljano in ugotovljeno, da je treba 
posvečati raziskovalnemu delu večjo skrb, večjo pozornost in seveda, v prvi 
vrsti, večja sredstva. Jasno je, da so sredstva ena izmed temeljnih potreb raz- 
iskovalnega dela; menim pa, da niso edina. Vrsta problemov, ki jih je sprožil 
tovariš inž. Marko Bule, je vredna podrobne razprave, temeljitega premisleka 
in ne nazadnje, tudi ukrepanja. Kajti prav v tem je bila morda današnja debata 
nekoliko pomanjkljiva; lepo, načelno je ugotavljati vrsto stvari, slišali smo 
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vredne debate o uspehih znanstvenoraziskovalnega dela, nekoliko manj pa smo 
slišali kritik in manj možnosti plodnejše izrabe sredstev, ki so na razpolago. 
Cez noč se ta sredstva ne bodo povečala. Vsa predvidevanja so zaenkrat še 
predvidevanja. Ali ne bi bilo smotrno, da se pogovorimo tudi o tem, kako izko- 
ristiti obstoječa sredstva, ki jih imamo? 

Ena izmed teh rezerv, če smemo tako imenovati, je zvezni fond. Opro- 
stite, če sem nekoliko heretična, vendar menim, da je čas, da že na glas povemo, da 
delitev teh sredstev ni najbolj primerna. Neštetokrat slišimo pripombe naših 
najbolj vidnih raziskovalcev, ki izgubljajo čas za potovanja, za seje in, ne na- 
zadnje, za večna spreminjanja vseh mogočih projektov. Ali ne bi bilo smotrno 
postaviti vprašanje, če je ta oblika najbolj racionalna? Morda bi ta komisija 
pogledala v oči tudi tej zadevi, pred katero si jih ponavadi zakrivamo. 

Drugo pa je vzgoja kadrov. Danes smo slišali ugotovitev, da univerza daje 
kadrom le teoretske osnove in da se v raziskovalce pravzaprav oblikujejo šele 
na svojem delovnem mestu v raziskovalnih dejavnostih. Verjamem, da je ta 
trditev utemeljena, vendar kaže na sila nezdravo stanje, kajti prav gotovo se 
mora raziskovalec izpopolnjevati, specializirati na svojem delovnem mestu; toda 
bazo nam mora vendar dati univerza. 

Na ta očitek univerzi pa moramo pogledati tudi z druge plati. Koliko ima 
univerza možnosti, da daje tako bazo svojim študentom? Ne bom govorila o tem, 
koliko sredstev ima univerza za to na razpolago. Mimogrede omenim, da je 
lanskoletnih 130 milijonov dinarjev predstavljalo že velik napredek v primer- 
javi s prejšnjimi sredstvi. Vendar menim, da tudi v letošnjem in prihodnjem 
letu ne bo bolje. Vprašam pa se, ali ne bo treba odločno postaviti zahtevo, da 
se odpro univerzi vrata raziskovalnih institucij, da se odpro možnosti uporabe 
vseh sredstev, ki so namenjena za raziskovalno delo, tudi univerzi in njenim 
študentom in to ne proti izredno visokim odškodninam, kar se večkrat prak- 
ticira? 

Vidim, da povzročam debate in to me samo veseli. 
Med ovire za razvoj raziskovalnega dela šteje gotovo pri naših možnostih ta 

med eno izmed glavnih ovir, čeprav menim, da so te ovire bolj na finančno- 
administrativnem področju. Kajti, če beremo različne publikacije, tako uni- 
verze na eni strani kot raziskovalnih institucij na drugi, lahko vidimo, da vrsta 
delavcev z univerze sodeluje kot strokovni in znanstveni sodelavci v teh insti- 
tucijah. In obratno, raziskovalci, zlasti pomembnejši z naših institucij, so hkrati 
tudi sodelavci fakultet. Torej, življenje očitno že razbija okvire, ki smo jih 
postavili s tem, da smo ločili raziskovalne inštitute od matičnih fakultet. Zato 
menim, da bi bilo treba poskušati to reševati tudi na uraden način, če smemo 
tako reči. Menim, da bi bilo treba najti skupen jezik med univerzo in inštituti. 
Pri taki obravnavi se bo lahko tudi bolj energično postavila zahteva po kvaliteti, 
kajti, ne samo širina raziskovalnega dela, ampak v prvi vrsti kvaliteta razisko- 
valnega dela, torej kvaliteta delavcev, ki delajo v raziskovalnem delu, bo tista, 
ki bo prispevala k uspehom tega dela. 

Menimo, da bo treba počasi obračunati s stališčem, da je raziskovalec že 
vsak, ki se bavi z raziskovalnim delom in da od njega ne zahtevamo ob dolo- 
čenem časovnem območju, ki pa ne sme biti prekratko, pa tudi ne predolgo, 
določenih rezultatov. Naj bo raziskovalec tisti, ki v določenem časovnem ob- 
močju tudi nekaj pokaže. Ce so se že prejšnji govorniki zgledovali po razvitih 
deželah, potem se zgledujmo še v tem. Tam vlada trda, neusmiljena selekcija 
kadrov in s tem bo treba začeti tudi pri nas. Na tak način bomo prav gotovo 
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preprečili odhajanje marsikaterega strokovnjaka v inozemstvo, dosegli pa bomo 
tudi to, da bodo elekcije in reelekcije na univerzi in še kje drugod kaj več, kot 
samo formalnost. 

Predsednik Ivo Tavčar: Veseli me, da se je začela taka živa in raz- 
vneta razprava o raziskovalnem delu; želim, da se bo tako vneto nadaljevala 
tudi še v komisiji, ki jo predvidevamo, in kasneje ponovno v našem zboru. 

Za sedaj pa bi končali to razpravo in prešli na 4. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o zaključnem računu sklada Borisa Kidriča za leto 
1965 in o finančnem načrtu za leto 1966. 

Gradivo vam je bilo predloženo; vprašujem predstavnika sklada Borisa 
Kidriča, če želi uvodoma k razpravi še kaj ustno dodati? Prosim, besedo ima 
tovariš predsednik upravnega odbora sklada, Silvo Hrast. 

Silvo Hrast: Ne bcm navajal številk, ki so dane v gradivu; menim, 
da sem vam dolžan pojasniti nekaj stvari, ki zadevajo financiranje tega sklada. 

Menim, da je ena od težav pri financiranju v tem, da pritekajo sredstva 
iz proračuna letno od 1. januarja do vključno 31. decembra, trošenje teh sred- 
stev pa ni v enakem razmerju; sklad se ne orientira na tako bilančno obdobje, 
temveč na dobo, ki je krajša ah daljša, odvisno od tem, ki jih sklad financira. 
Tu pride tudi do raznih nesporazumov z organi, ki kontrolirajo sklad, s preno- 
som sredstev iz leta v leto ali pa tudi z eventualnim primanjkljajem, ki pa pri 
sedanjem sistemu financiranja sklada še ni nastal. 

Dostikrat govorimo o tem,' ali so sredstva zadostna ali ne. S tem v zvezi 
bi opozoril na prejšnjo razpravo nekaterih diskutantov, ki so govorili, da mora 
biti sklad pobudnik raziskovalnega dela, da mora najti sredstva za participa- 
cijo pri zveznih centrih, da mora orientirati posamezne raziskovalne organi- 
zacije v interesu družbene skupnosti in podobno. 

Sklad in njegov upravni odbor sta organa Skupščine; relacija med Skup- 
ščino in skladom je jasno: če Skupščina smatra, da delo sklada ni zadovoljivo, 
lahko upravni odbor zamenja, in obratno, če člani upravnega odbora smatrajo, 
da se ne morejo strinjati z nekaterimi postavkami in intencijami, lahko dajo 
ostavko. 

V zvezi s financiranjem se mi zdi, da so razprave o tem, kdo in kako naj 
odloča o tem, kaj se bo financiralo, najbolj voda na mlin tistim, ki hočejo to 
eksaktno razčleniti, do takrat pa, morda tudi počakati z nadaljnjim financira- 
njem. Jaz se ne bojim, da se ne bi dalo v republiki zbrati sredstev. Navajam 
tale primer: 

Ocenjuje se, da bo kemična industrija Slovenije imela letos okoli 10 mili- 
jard fondov; prav ta industrija pa ne more financirati svojega kemičnega inšti- 
tuta, ki troši na leto okoli 500 milijonov dinarjev. Ta kemični inštitut seveda ne 
more računati na zvezna sredstva in participacijo našega sklada. Ob tem se 
mi zdi, da je gospodarska organizacija akumulirala sredstva in ustvarila svoje 
fonde samo zaradi instrumentov, ki veljajo v našem gospodarstvu. To ji je 
dalo možnosti take akumulacije in hkrati manjši interes za vlaganja v svojo 
lastno perspektivo. Družba pa nima le interesa, da se poveča individualna pro- 
duktivnost, ampak produktivnost cele »branže«. Zato je v takem primeru jasno, 
da moramo vplivati na razvoj celotne kemične industrije, tudi proti more- 
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bitnim individualnim interesom posamezne gospodarske organizacije, ki sredstva 
ima, pa jih ne odvaja. 

Slišali ste polemiko o kreditih, ki naj bi jih sklad najel in gotovo tudi to, 
da je pristojni odbor zavrnil garancijo, ki naj bi jo dal za leto 1966 za najetje 
200 mili jonskega kredita. Gre za naslednje: 

Lansko leto je zvezni sklad oročil pri naši Gospodarski banki 750 milijonov 
dinarjev, ker jih ni mogel racionalno plasirati. Na ta način je omogočil, da 
znanstveno-raziskovalne organizacije kljub temu pridejo do sredstev preko tako 
vloženih virov zveznega sklada. Lansko leto je Skupščini dala garancijo skladu, 
da lahko iz teh sredstev najame do 300 milijonov dinarjev kredita. Skladu je 
tako uspelo, da najame enoletni kredit v višini 240 milijonov dinarjev. Ta 
kredit je bil dobljen ob koncu lanskega leta in ga je treba odplačati; kot je 
v gradivu razvidno, 140 milijonov maja oziroma junija, ostalih 80 milijonov pa 
proti koncu leta. 

Ker se je zvezni sklad odločil, da bo ta depozit pustil dalj časa pri Gospo- 
darski banki, in ne samo eno leto, je bil to razlog, da je sklad zaprosil Skupščino 
za garancijo 200 milijonov dinarjev, da bi namesto enega leta lahko ta sredstva 
koristil dve leti. Bančno gledano gre za to, da bi sklad vrnil sredstva, ki jih 
je dobil za eno leto, in najel nov kredit za dve leti. Z drugimi besedami, obsto- 
ječa sr edstva, ki bi jih moral "vrniti v enem letu, naj bi vrnil v dveh letih. 

Obstoja še druga možnost. Banka je vsa sredstva, ki jih je dobila, to je 
750 milijonov dinarjev, razdelila v sporazumu s skladom Borisa Kidriča, na 
organizacije, ki opravljajo raziskovalno dejavnost. Toda banka jih je po svojih 
kriterijih dala le tistim, ki so kreditno sposobni, ne pa tistim, ki imajo razvojni 
potencial, pa po bančnih vidikih niso kreditno sposobni. Za te je sklad najel 
240 milijonov dinarjev; isto predlagamo, da se zgodi tudi letos. 

Iz gradiva se vidi, da so s porastom sredstev sklada naraščala tudi obvezno- 
sti, da je bil skladu priključen v začetku lanskega leta sklad za geološke razi- 
skave, da so bile obveznosti ukinjenega kmetijskega sklada priključene našemu 
skladu in da sta bili lani izvršeni dve restrikciji. Ce vse to izračunamo, ugoto- 
vimo, da so sredstva sklada manjša kot so bila leta 1964. Ce upoštevamo še 
vpliv reforme, zvišanje osebnih dohodkov in materialnih stroškov, potem so 
realna sredstva sklada za 20 do^35*Vo nižja, kot so bila v letu 1964. Tako dobi 
človek vtis, da so sredstva sklada obratno sorazmerna z resolucijami, ki jih 
sprejemamo. Mogoče je to grobo povedano, toda matematika nam to kaže. 

Močno se bojim, da iščemo nove organizacijske oblike in nov način financi- 
ranja, da pa sredstva zato ne bodo večja; in da prav zato iščemo nove oblike, 
da bi ta sredstva drugače koristili. Ne iščemo pa oblik, da bi sredstva povečali; 
ne trdim, da je to treba na nivoju federacije ali na nivoju republike, ampak 
tam, kjer ta sredstva so, v gospodarstvu. 

Bojim se tudi tistih, ki niso za to, da bi se sredstva za raziskovalno dejavnost 
povečevala, ki ne vidijo, kako so ta sredstva družbi in gospodarstvu potrebna. 
Dovolim si povedati tale primer: Iz skupščine je prišla na sklad Borisa Kidriča 
zahteva, naj da podatek o raziskovalni dejavnosti, ki ni uspela, s poudarkom, 
da mora biti podatek o potrošenih sredstvih točen in da mora biti razvidno, 
zakaj financirana raziskava ni uspela. Dobili smo vtis, da je hotel tisti, ki je 
poslal zahtevo, s podatki pokazati, kako vlagamo sredstva v raziskovalno delo, 
učinka pa ni. Zato zahtevanega podatka nismo dali, pač pa smo ponudili sto, 
po vrstnem redu financiranih del, iz katerih je mogoče izbrati dobro ali slabo. 
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Osebno imam vtis, da niso vsi, ki razpravljajo in odločajo, dobronamerni 
pri reševanju finančnega vprašanja in da niso vsi prepričani, da je. raziskovalna 
dejavnost integralni del našega gospodarskega in družbenega življenja, da so 
raziskovalci napredni del družbe in da se sredstva, ki v kakršnikoli obliki 
gredo v raziskovalno organizacijo, tako najhitreje amortizirajo. Podatki kažejo 
tudi drugod, da kapital vse močneje prodira v znanstveno-raziskovalne organi- 
zacije, ker prav tu vidi največjo profitno stopnjo do svoje dividende. 

Mislim, da bi bilo odveč še kaj povedati, ker bodo diskutanti v razpravi o 
planu do leta 1970 najbrž imeli še pripombe glede financiranja znanstveno- 
raziskovalne dejavnosti. Sklad Borisa Kidriča za zdaj še ni razdelil pičlih sred- 
stev, ki so mu na razpolago za financiranje novih raziskav v letu 1966, ker 
ni rešeno vprašanje, ali sklad lahko najame 200 milijonov dinarjev kredita, ki 
bi v neznatni meri izpopolnil obstoječe vrzeli. Vsekakor pa je daleč od tega, da 
bi predstavljal tako finančno moč, s katero bi lahko participiral pri sredstvih, 
ki jih daje na razpolago zvezni sklad za raziskovalne dejavnosti v naši republiki. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Besedo ima 
poslanec dr. Roman Modic. 

Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zelo bom kratek in bom predlagal samo, da zbor sprejme sklep oziroma pripo- 
ročilo, da se skladu Borisa Kidriča sredstva v znesku 200 milijonov starih dinar- 
jev odobrijo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, potem bi dodal še dve pripombi, in sicer: Sklad bi moral upošte- 
vati pri finančnem načrtu oziroma zaključnem računu spremembo, ki je nastala 
v zadnjem času zaradi dotoka sredstev na ravni realiziranih dohodkov. Ta 
sprememba tu še ni upoštevana, pa jo je treba, čeprav ti dohodki še niso 
pritekli skladu, ampak jih bo sklad dobil šele do konca leta. Sklad bi moral 
tudi upoštevati, da bo letošnji dotok proračunskih sredstev manjši, kot je bil 
predviden. 

Prav je, da naš zbor podpre predlog, ki ga je dal poslanec dr. Roman Modic, 
in da da priporočilo pristojnima zboroma, naj odobrita zaprošeno posojilo 
skladu Borisa Kidriča. Spričo vseh naštetih okoliščin in na novo prevzetih 
nalog je tako najetje posojila nedvomno povsem opravičeno. 

Soglašate s takim priporočilom? (Poslanci soglašajo.) Je kdo proti takemu 
priporočilu? (Nihče.) Naš zbor bo pismeno poslal to priporočilo pristojnima 
zboroma. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, na razpravo o osnovnih 
načelih in smernicah za družbeno-gospodarski razvoj SR Slovenije v razdobju 
do leta 1970. 

Dobili ste obsežno gradivo Zavoda SRS za planiranje, hkrati pa vam je 
bil poslan tudi predlog sklepa o smernicah, ki naj bi jih pristojna zbora sprejela 
v zvezi z razpravo o tem gradivu. 

Vse gradivo je obravnaval naš stalni odbor; prosim poročevalca odbora 
poslanca Milana Filipčiča, da prebere predlog mnenja, ki ga je naš odbor zavzel, 
ko je razpravljal o celotnem gradivu. 
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Milan Filipčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Preden preberem 
mnenje, bi dodatno k poročilu, ki ga je odbor Prosvetno-kulturnega zbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov o obravnavi družbenoekonomskih 
osnov razvoja Socialistične republike Slovenije do leta 1970 že sestavil (dobili 
ste ga danes zjutraj na mizah) dodal v imenu odbora še naslednja pojasnila: 

Po seji dne 14. aprila 1966, ko je odbor prvič obravnaval gradivo o družbeno- 
ekonomskih osnovah razvoja Socialistične republike Slovenije do leta 1970, se 
je odbor ponovno sestal 20. maja 1966 in obravnaval drugi osnutek omenjenega 
gradiva. Ta drugi osnutek je bil poslan vsem poslancem za današnjo sejo zbora. 

Odbor je ugotovil, da se drugi osnutek v ničemer ne razlikuje od prvega 
v poglavjih, ki obravnavajo področje prosvete, kulture in znanosti. Zato še 
vnaprej veljajo vse pripombe, ki jih je odbor ugotovil ob prvi obravnavi in 
jih nanizal v predloženem poročilu. 

Na seji dne 20. maja 1966 je odbor obravnaval tudi predlog sklepa o smer- 
nicah glede družbeno-gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu 
družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike Slovenije v razdobju 
do leta 1970. Predlog sklepa je predložil odbor Republiškega zbora za družbeni 
plan, finance in proračun, sprejemata pa ga Republiški in Gospodarski zbor. 
Naš zbor daje o tem svoje mnenje. 

Ob obravnavi je imel odbor več pripomb, ki jih je oblikoval v predlogu 
mnenja, ki ste ga danes dobili na klopeh. 

Odbor predlaga, da Prosvetno-kulturni zbor po obravnavi družbenoeko- 
nomskih osnov razvoja Socialistične republike Slovenije do leta 1970 in predloga 
smernic sprejme predloženo mnenje, ki ga bom sedaj prebral: 

Na podlagi 160. člena in v zvezi s 149. členom ustave Socialistične republike 
Slovenije je Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 
24. maja ob obravnavi družbenoekonomskih osnov razvoja Socialistične repu- 
blike Slovenije do leta 1970 in predlog sklepa o smernicah glede družbeno-gospo- 
darske politike, ki mora biti izražena v planu družbenoekonomskega razvoja 
Socialistične republike Slovenije v razdobju do leta 1970, sprejel naslednje 
mnenje: 

I. Ob obravnavi gradiva o družbenoekonomskih osnovah razvoja Sociali- 
stične republike Slovenije do leta 1970 je Prosvetno-kulturni zbor posvetil največ 
pozornosti predvidenemu razvoju družbenih služb ter v okviru teh razvoju 
šolstva, kulturnih dejavnosti in raziskovalnega dela. Poleg tega je razpravljal 
tudi o usmeritvah drugih dejavnosti, ki so posredno ali neposredno povezane 
s prosveto, kulturo in znanostjo. 

Upoštevajoč, da zaostajanje kateregakoli področja družbenih služb lahko 
zavira nadaljnji razvoj gospodarstva, je zbor menil, da gradivo o družbeno- 
ekonomskih osnovah razvoja Socialistične republike Slovenije premalo določno 
usmerja posamezna področja družbenih služb in pomanjkljivo opredeljuje pove- 
zanost gospodarskih z negospodarskimi dejavnostmi. Da bi bil dosežen usklajen 
razvoj družbenih služb s potrebami gospodarstva, bi bilo treba točneje oceniti 
smotrnost dosedanjega razvoja posameznih področij znotraj družbenih služb 
in s tem v zvezi zagotoviti prednost v razvoju predvsem tistim, ki lahko najučin- 
koviteje vplivajo na nadaljnji razvoj. Zato bi bilo tudi treba ločeno prikazati 
nadaljnjo usmeritev razvoja posameznih področij družbenih služb, tako glede 
osnovne dejavnosti kot glede naložb, in s tem omogočiti večjo preglednost in 
možnosti za primerjave. 
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V predloženem gradivu ni predvidenih republiških sredstev za povečanje 
osnovnošolskega prostora, čeprav je republika sklenila dolgoročno sodelovati 
s svojimi sredstvi pri gradnji potrebnih osnovnih šol. Zato bi republika po 
mnenju zbora morala nadaljevati začeto akcijo in tako s sodobnimi načrti ter 
modernim načinom gradnje zagotavljati smotrnejši razvoj osnovnošolske mreže. 

Predloženo gradivo o prepotrebni razširitvi vzgojno-varstvenih zavodov 
ničesar ne načrtuje, čeprav družbenoekonomski interesi narekujejo povečanje 
družbene skrbi in materialnih vlaganj za vsestranski razvoj in vzgojo predšol- 
skih otrok. 

Glede na to, da je posebno šolstvo neločljivi del enotnega vzgojno-izobra- 
ževalnega sistema, ki ga je treba iz pedagoških, socialnih in humanističnih 
vidikov utrjevati skladno z ostalimi področji šolstva, se je zbor zavzel za to, 
da se do leta 1970 pretežna večina osebnostno in vedenjsko motene mladine 
vključi v ustrezne zavode, ki jih je potrebno kadrovsko in materialno okrepiti. 

Letna stopnja rasti industrijske proizvodnje, prikazana v gradivu o družbe- 
noekonomskih osnovah razvoja Socialistične republike Slovenije do leta 1970, 
zavezuje gospodarstvo tudi za porast ustreznih kadrov. Vzporedno z investira- 
njem v proizvodnjo bi bilo zato treba predvideti tudi ustrezne naložbe za vzgojo 
srednjih, višjih in visoko strokovnih kadrov. Prikaz potreb po kadrih bi služil 
za osnovo bodočemu planiranju mreže drugostopenjskih šol, določanju profilov 
kadrov in nomenklaturi poklicev, ter tako orpogočil, da se strokovno šolstvo 
vsebinsko in organizacijsko bolj prilagodi potrebam gospodarstva in družbenih 
služb. Pri tem pa je zbor opozoril, da bo lahko nadaljevalo šolanje na šolah 
druge stopnje predvidenih 75% mladine, ki v istem letu konča obvezno šolanje, 
samo v primeru, če bo možno povečati kapacitete teh šol. 

Glede investicij za potrebe visokega šolstva bi bilo smotrno dokončati že 
začete gradnje, od novih pa zagotoviti za potrebe študentov študentska stol- 
piča v Ljubljani in stolpič v Mariboru. Vsekakor bi bilo treba proučiti tudi 
namembnost in izkoriščenost vseh prostorov visokošolskih zavodov in ob tem 
poiskati rešitev za zagotovitev ustreznih prostorov Pedagoške akademije v 
Ljubljani. 

Pri programiranju in koordiniranju raziskovalnega dela naj bi družba tudi 
v bodoče obdržala svojo usmerjevalno vlogo. Osnove družbenoekonomskega 
razvoja Socialistične republike Slovenije do leta 1970 naj bi predvidele pove- 
čanje deleža vlaganj v raziskovalno delo glede na narodni dohodek. 

Predloženo besedilo glede razvoja kulturnih dejavnosti po mnenju zbora 
enostransko poudarja odvisnost med povečano kupno močjo prebivalstva in 
širšim razmahom kulturnih dejavnosti. Dobršen del kulturnih dejavnosti bo 
še vedno odvisen od družbene potrošnje. Tiste zvrsti, ki so najbolj popularne 
in ki s kulturo združujejo tudi informacije, razvedrilo in izobraževanje, pa se 
bodo v pretežni meri napajale iz osebne potrošnje. Posebej bi bilo treba proučiti 
vlogo in odgovornost republike pri usmerjanju razvoja kulturnih dejavnosti. 

V gradivu sta le skromno obdelani časopisna in grafična dejavnost in bi 
ju bilo treba obširneje in jasneje opredeliti. Dopolniti bi bilo treba tudi besedilo 
o pomembnosti splošno izobraževalnih knjižnic za dvig splošne kulturne rasti 
prebivalstva. Razčistiti bi bilo treba tudi položaj filmskih podjetij in poiskati 
ob sodelovanju republike ustrezno rešitev glede njihovega nadaljnjega delo- 
vanja. 
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Zbor je tudi opozoril na težnjo po zmanjševanju udeležbe negospodarskih 
investicij v strukturi investicijske potrošnje in se zavzel za to, da se v gradivu 
točneje izdela struktura negospodarskih investicij. 

II. Izhajajoč iz ugotovitev in pripomb h gradivu o družbenoekonomskih 
osnovah razvoja Socialistične republike Slovenije do leta 1970 se je zbor ob 
obravnavi predloga sklepa o smernicah glede družbeno-gospodarske politike, 
ki mora biti izražena v planu družbenoekonomskega razvoja Socialistične 
republike Slovenije do leta 1970 največ zadržal ob tistih točkah predloga sklepa, 
ki zadevajo družbene službe oziroma področja vzgojno-izobraževalnih, kulturnih 
in raziskovalnih dejavnosti. 

Strinjal se je z usmeritvijo, da je za dosego hitrejše gospodarske rasti treba 
zagotoviti tudi čimvečjo usklajenost dejavnosti družbenih služb s potrebami 
družbe in gospodarstva, pri tem pa menil, da daje predlog sklepa s tem v zvezi 
razvoju družbenih služb premalo poudarka in jih presplošno ter pomanjkljivo 
obravnava. Prav tako je premalo* poudarjen tudi, pomen nadaljnjega razvoja 
samoupravnih odnosov na tem področju. 

Glede na to zbor predlaga, da se v besedilu predloga sklepa o smernicah 
glede družbeno-gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbeno- 
ekonomskega razvoja Socialistične republike Slovenije v razdobju do leta 1970, 
vnesejo naslednje spremembe in dopolnitve: 

k 1. točki: Besedilo zadnje alinee v drugem odstavku naj se spremeni tako, 
da se glasi: 

»zagotoviti čimvečjo usklajenost dejavnosti družbenih služb s potrebami 
družbe in gospodarstva, napredek tistih družbenih služb, ki zaostajajo v razvoju, 
in pri tem zagotoviti čimvečjo finančno stabilnost«. 

Zbor meni, da predloženo besedilo, ki iz istih izhodišč nakazuje bodočo 
usmeritev vseh družbenih služb, ne upošteva dovolj hitrejšega napredka tistih 
družbenih služb, ki so do sedaj zaostajale v razvoju. Prav tako tudi sodi, da 
je treba v besedilu poudariti predvsem stalnost virov financiranja. 

K 7. točki: Besedilo prvega odstavka naj se spremeni tako-, da se glasi: 
»Na področju vseh družbenih služb je treba poskrbeti za usklajenost njiho- 

vega razvoja s potrebami in možnostmi družbenega gospodarstva, za tak sistem 
organijacije in funkcioniranja teh dejavnosti, da bodo v čim večji meri zado- 
voljevale družbene potrebe ob kar najbolj racionalni potrošnji sredstev in za 
stabilen način financiranja teh področij, da bo zagotovljen kontinuiran razvoj 
njihovih dejavnosti.« 

Sprememba besedila daje poudarek racionalni potrošnji sredstev in stabil- 
nemu načinu financiranja. 

V drugem odstavku se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi: 
»obseg in strukturo vzgojno-izobraževalnih zavodov razvijati v skladu s 

cilji družbeno-gospodarske politike v tem in naslednjem obdobju.« 
Prvotno besedilo je v preveliki meri dajalo poudarek obsegu in strukturi 

visokošolske mreže pri prilagajanju ciljem družbeno-gospodarske politike. Spre- 
menjeno besedilo postavlja vse stopnje šolstva v enak položaj glede potrebe, 
da se njihov obseg in struktura razvijata v skladu s cilji družbeno-gospodarske 
politike. 

V drugem odstavku se besedilo 3. alinee za podpičjem spremeni tako, da 
se glasi: 
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»družba naj s svojimi sredstvi neposredno financira samo tisto znanstveno 
dejavnost, ki je širšega družbenega pomena in ki zanjo ni neposrednega inte- 
resenta.« 

Sprememba besedila natančneje opredeljuje tisto znanstveno dejavnost, 
ki naj jo družba financira s svojimi sredstvi. 

V drugem odstavku naj se za besedilom 3. alinee vstavi nova, četrta alinea, 
z naslednjim besedilom: 

»skrbeti je za nenehno kvalitetno rast kulture in umetnosti, vključevati ju 
v družbeni razvoj ter načrtno pospeševati dejavnosti, ki učinkovito in v raznih 
oblikah posredujejo kulturo in umetnost širokemu krogu občanov.« 

Po mnenju zbora je dopolnitev potrebna, saj prvotno besedilo predloga 
sklepa ne daje nobenih smernic za razvoj na področju kulturnih dejavnosti. 

Besedilo 4. odstavka naj se v celoti črta, ker po mnenju zbora, čeprav ta 
v celoti soglaša z njegovo vsebino, ne spada med smernice družbeno-gospodarske 
politike, ki mora biti izražena v planu družbenoekonomskega razvoja Sociali- 
stične republike Slovenije. Zbor meni, da zadošča besedilo tretjega odstavka, 
ki predvideva, da je v planu treba izdelati poleg drugega tudi sistem organi- 
zacije funkcioniranja in financiranja na področju 'družbenih služb. 

K 8. točki: Besedilo prvega odstavka naj se v celoti črta. 
Zbor smatra, da mora biti obseg sredstev utemeljen za celotno področje 

splošne potrošnje in ne samo za kritje potrebnih družbenih služb. 

Predsednik Ivo Tavčar: Pričenjam razpravo in uvodoma prosim se- 
kretarja, da prebere pismeni prispevek poslanca Franceta Stiglica, ki je odsoten. 

France Stiglic (prispevek prebere sekretar zbora Gojmir Komar): 
Prepuščanje razvoja kulturnih dejavnosti le predvidevanju o povečanju kupne 
moči prebivalstva ponovno izpričuje nezainteresiranost zavoda Socialistične 
republike Slovenije za planiranje, kadar gre za kulturo. Tudi področja kulture 
žele opredeliti svojo dejavnost v prihodnjih letih v družbenoekonomskih osno- 
vah razvoja do leta 1970 tako, kot je to storjeno za industrijo, kmetijstvo, 
turizem itd. 

Ce poudarjamo enakopravnost vseh zvrsti produkcije in dejavnosti in sku- 
šamo najti druge besede za gospodarske in negospodarske dejavnosti, ki bi 
birokratsko razlikovanje v preteklosti odpravile, je odsotnost kulture v družbe- 
noekonomskih osnovah, kakršne so predložene v razpravo, pravo nasprotje 
tem težnjam. Težko je verjeti, da razvoja kulturnih dejavnosti do leta 1970 
ni mogoče obširneje in konkretneje zajeti, kot to stori en sam preroški stavek 
v dosedanjem osnutku. 

2e nekaj let se praši v arhivih osnutek perspektivnega razvoja kulture in 
prosvete za obdobje 1964—1970. Kakršen koli je že ta dokument, povsem brez 
vrednosti najbrž le ni, in bi morda zavod Socialistične republike Slovenije za 
planiranje po konfrontaciji tega osnutka z današnjo stvarnostjo in z ekonom- 
skimi možnostmi ter potrebami vendarle tudi razvoj kulturnih področij obšir- 
neje in konkretneje opredelil. Kajti kupna moč se bo najprej in najbrž sama 
po sebi prej nagnila h klobasi, vinu in avtomobilu, kot pa h kulturi, in je torej 
potrebno hkrati načrtno razvijati tudi kulturno zavest, ki bo kupno moč znala 
prav obrniti, da bo v prid obrazu socialističnega človeka. 

Vendar planerji v obravnavi kulturnih področij niso enako dobrega (sla- 
bega) srca. Za radio-televizijo in razvoj njenih materialno-tehničnih osnov 
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porabijo mnogo več besed in številk, kot pa za vso ostalo kulturo. Tu celo sku- 
šajo usmerjati kvaliteto televizijskega programa. Ali iz perspektiv kupne moči 
v prihodnjih letih ni bilo mogoče napraviti podobnega izračuna še za druga 
kulturna področja? 

Naj med njimi omenim televiziji sorodno in ne dosti manj pomembno 
področje kinematografije. Ali ne moremo predvideti, kaj bo v prihodnjih letih 
recimo z našo kinofikacijo? Ali imamo kak interes, da se število kinematografov 
v Sloveniji poveča; da se vsaj minimalno zagotovi njihova tehnična opremlje- 
nost, da jih spremimo iz skladišč in drugih neprijaznih prostorov v spodobna 
kulturna središča? Morda je treba predvideti padec številu kinematografov, pa 
morda na ta način povečano intenzivnost v opremljenosti? Vsako leto gre skozi 
slovenske kinematografe 16 milijonov gledalcev. Ah bomo stremeli za poveča- 
njem in kako? Kako bomo film, nedvomno pomemben činitelj v družbenem 
življenju, v prihodnjih letih obravnavali? Na podlagi družbenoekonomskih 
osnov ali stihijsko, kar bo pač prinesla kupna moč? 

Zdaj ima domači film 15 °/o delež v skupnem obtoku filmov v kinemato- 
grafih. Bomo težili za povečanjem vpliva domačega filma nasproti tujemu ali 
bomo s povečanim nakupom tujih filmov ta odnos še znižali v škodo domačega 
filma? Kakšne so perspektive razvoja domače filmske proizvodnje in njena 
materialno-tehnična osnova? Govorimo, da so prostori, ateljeji, studiji in tehnika 
povsem zastareli. Kaj predvidevamo v bodoče, in ali sploh kaj predvidevamo? 
Kje je izražen v osnutkih družbenoekonomskih osnov razvoja družbeni interes 
za film? 

Morda bi predvideli bodočnost filma tesneje povezano s televizijo, o čemer 
je že bilo govora? Ali je smiselno graditi eno področje povsem ločeno od dru- 
gega sorodnega, če imata oba skupne interese? Ali ne planiramo prerazkošno, 
če planiramo samo za enega, ko bi lahko za dva ali tri hkrati? 

Tako je prav na kratko s kinematografijo v družbenoekonomskih osnovah. 
Za prav tak prostor pod soncem se bore tudi druga področja, ki so nedvomno 
v predloženem osnutku tudi zapostavljena oziroma odpravljena z enim samim 
skupnim stavkom. Za film sem skušal najti nujnost obravnave v družbenoeko- 
nomskih osnovah podpreti povsem konkretno. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi besedo? Poslanec inž. Viktor 
Turnšek. 

Inž. Viktor Turnšek: V tekstu želim predlagati naslednjo spremembo 
»Družba naj s svojimi sredstvi neposredno financira znanstveno dejavnost, 
znanstvene raziskave v celoti in raziskovalna dela širšega družbenega pomena, 
za katere ni neposrednega interesenta.« 

Svoj spreminjevalni predlog utemeljujem z naslednjim: 
Danes se postavlja s strani finančnih organov teza, naj se celotno razisko- 

valno delo, tudi znanstveno-raziskovalno, prevrne glede financiranja na gospo- 
darske organizacije. Prav gotovo je nujno iskati to povezavo in gotovo je vsaka 
znanstvena raziskava utemeljena tudi v proizvodnji. Vendar iz globokega pre- 
pričanja, in iz analiz, ki jih poznamo o drugih državah, vemo, da bo, ne samo 
v sedanji fazi, ampak tudi v perspektivi, določena znanstvena raziskovanja 
nujno potrebno financirati iz družbenih virov. 

Nadalje se mi zdi potrebno, da bi morali v sedemletnem raziskovalnem 
programu družbena sredstva za raziskovalno delo fiksirati ali v odstotku od 
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nacionalnega dohodka ali v absolutnih številkah, približno tako, kot je to v 
zveznem planu. Lahko govorimo o raziskovalnem delu nasploh, vendar pa je 
tisti delež, za katerega bi morala biti zadolžena republika, treba fiksirati. Zato 
še predlagam, naj bi družbenoekonomske osnove po možnosti, ali v nekih 
odstotkih, ali pa tako kot drugod, fiksirale dolžnosti republike do raziskovalnega 
dela, predvsem do znanstvenega dela. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se kdo želi besedo? Tovariš Beno Zupančič. 

Beno Zupančič: Samo nekaj besed k smernicam, ki smo jih prejeli, 
in k mnenju, ki ga je pripravil odbor zbora. Po mojem mišljenju bi bilo treba 
posvetiti več pozornosti tako imenovanim sistemskim vprašanjem, o katerih 
smo diskutirali pri prejšnji točki dnevnega reda. 

Kot smo že slišali, se pripravlja zakon o raziskovalni dejavnosti, zakon o 
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, o visokem šolstvu itd., da ne ome- 
njam zakona o financiranju šolstva, ki se pripravlja v republiki na osnovi 
splošnega zakona, ki je bil sprejet pred kratkim v zvezi. Prav ta zvezni zakon 
že načenja vrsto sistemskih sprememb s tem, ko izloča sredstva za financira- 
nje šolstva iz neposrednih proračunov. To je v zveznem zakonu dejstvo, s 
katerim moramo računati tudi v smernicah in v planu samem. 

V ostalih zakonih, ki sem jih omenjal, gre za podobna vprašanja, da ne 
omenjam posebej še fukcije skladov in njihove usode do leta 1970. 

Skratka, mislim, da bi bilo treba dati večji poudarek tem sistemskim 
vprašanjem, samoupravljanju in tistim spremembam, ki so že tu, ali pa jih 
lahko v kratkem pričakujemo. Če tega smernice ne bodo vsaj v kratki obliki 
upoštevale, ostanejo seveda v marsičem samo akt, ki je oblikovan z aspekta 
trenutnih težav, ali pa akt, ki ima pretežno finančno-tehnične razsežnosti. S 
te plati se mi zdi, da bi bilo morebiti dobro nekoliko dopolniti tudi mnenje 
zborovega odbora, ki smo ga malo prej slišali. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka Marija Faganeli. 

Marija Faganeli: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da predlagam kratko dopolnilo v poglavju »kadri in izobraževanje«. 
Na strani 17 govori 3. točka o izobraževanju odraslih in pravi, da bi morah 
dobiti večjo vlogo na tem področju tudi izobraževalni centri pri samih delovnih 
organizacijah. 

Predlagam, da se besedilo dopolni še z delavskimi univerzami, ker menim, 
da opravljajo delavske univerze na področju izobraževanja odraslih tolikšno 
delo, da jih lahko najmanj enakovredno uvrstimo k izobraževalnim centrom. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ob tem bi samo opozoril, ne da bi zanikal 
umestnost pripombe, da ni zdaj na dnevnem redu razprava prav o besedilu 
predloženega gradiva, ker je le-to samo osnova za izdelavo srednjeročnega 
načrta; torej to še ni srednjeročni načrt. Umestne so pa seveda vsakršne pri- 
pombe in ugotovitve; zlasti pa bi bile koristne spodbude, kaj vse naj vsebuje 
v nekih širših zasnovah srednjeročni načrt z naših področij. 

Osebno bi rad pripomnil, da bi lahko predlog sklepov, ki nam jih je predlo- 
žil odbor Republiškega zbora, podvrgli različnim kritikam. Meni se vsekakor 
zdi potrebno pripomniti, ne da bi skušal prevreči zasnovo, ki jo ima predlog 
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sklepov, da bi bilo najbrž dosti smotrneje, če bi bili ti sklepi grajeni zlasti na 
dveh izhodiščih, ki sta bistveni za našo družbo; na znanstvenih izhodiščih, se 
pravi, na poudarku znanosti in na poudarku samouprave, se pravi, na poudarku 
družbenih odnošajev. To sta najbrž dve izhodišči za naš družbeni razvoj, 
kot sta dva cilja našega družbenega razvoja osebna blaginja in rast novih 
odnošajev med ljudmi. Ce bi tako zastavili, bi bila znanosti verjetno odmerjena 
drugačna vloga in bi ji bil dan tudi drugačen poudarek, kot ji je dan. Prav 
tako bi bili tudi samoupravi in vsem vprašanjem družbenih odnošajev dani 
drugačni naglasi. Gospodarstvo, v ožjem smislu pojmovano, je, kratkoročno 
gledano, cilj, dolgoročo gledano pa sredstvo dolgoročnega razvoja družbe. 

S tem v zvezi bi bilo prav, da tudi naše mnenje posveti več pozornosti 
znanosti, saj je obravnavana le v enem kratkem odstavku, nekako nesorazmerno 
z drugimi področji. Zato bi vsaj v naših uvodnih stališčih bilo prav odmeriti 
nekoliko več prostora znanosti in seveda predlagati, da se tudi obširneje obdela 
v našem gradivu. 

V nedavnih razpravah v Zvezni skupščini o srednjeročnem razvoju znan- 
stvene dejavnosti je bil razvoj nekoliko bolj opredeljen, kot je pri nas. Ni jih 
bilo strah, kot je nas, nastopiti tudi z nekaterimi številkami. Mislim, da je ta 
strah neumesten, ker-tudi za to dejavnost lahko uporabimo določene številke, 
kot jih lahko uporabimo za druge dejavnosti, kjer govorimo celo o določenih 
gradnjah, in o tem, kaj bomo razvili. 

Mislim, da je treba natančneje opredeliti vlogo republike tudi glede sred- 
stev in njenega deleža pri razvoju raziskovalnega dela. Naposled pa ne gre samo 
za to, kako bo republika uporabljala sredstva, ampak tudi, kakšno politiko bo 
vodila, kako bo spodbujala znanstveni razvoj. Odgovornost republike se ne 
more omejiti samo na razdelitev sredstev. 

Rad bi izrekel še nekaj manjših pripomb, ki so manj pomembne: 
V drugem odstavku našega mnenja se govori o usklajenem razvoju družbe- 

nih služb s potrebami gospodarstva. Mislim, da je razvoj družbenih služb pogo- 
jen še s čim drugim, kot pa samo s potrebami gospodarstva. Mislim, da je. 
pojem »družba« nekoliko širši, kot pa pojem »gospodarstvo«. Zato je ta povezava 
razvoja družbenih služb zelo ozka in enostranska. 

Na drugi strani sem mnenja, da ne gre toliko za smotrnejši razvoj omrežja 
osnovnih šol, ker je to več ali manj z nekimi predpisi že določeno, ampak gre 
bolj za smotrno notranjo opremo, cenejšo gradnjo in podobna vprašanja. Pri 
tem naj bi republika sodelovala in tudi skušala postopoma vplivati na izravna- 
vanje neenakih pogojev, ki jih imajo otroci v osnovni šoli. Zdi se mi, da je 
dolžnost družbe, da začne izravnavati neenake pogoje najprej pri otrocih. 
Poudarjam, izravnavanje, ne pa izenačitev, ki je lahko samo posledica nekega 
dolgega obdobja v razvoju naše družbe. 

Nadalje smatram, da bi bilo treba v drugem odstavku poudariti, ne samo 
skrb za predšolske otroke, ampak tudi potrebne domske zmogljivosti. Tako 
pride v poštev tudi druga stopnja šolstva. Zlasti če menimo, da bo treba to 
šolstvo drugače, smotrneje razvijati, se ne moremo odreči sočasnih skrbi za 
postavitev potrebnih domov pri strokovnih šolah. Vsi veste, da je zdaj prav 
to eno izmed zelo perečih vprašanj. 

Dalje mislim, da skrb za posebno šolstvo ni zgolj stvar pedagoških, socialnih 
in humanističnih predstav o družbi, ampak ima naposled tudi ekonomske posle- 
dice in celo zelo hude ekonomske posledice za našo družbo. Če se že naštevajo 
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ti vidiki, bi bilo treba našteti vse ali pa preprosto ugotoviti, da posebno šolstvo 
ne moremo zapostavljati iz neke celovite družbene odgovornosti in potrebe. 

V četrtem odstavku se govori o letni stopnji rasti industrijske proizvodnje. 
Najbrž je to pomota; gre najbrž za rast celotne proizvodnje. Sploh pa industrij- 
ska proizvodnja v prihodnje ni tako zelo pomembna za razvoj kadrov. Vse bolj 
postajajo pomembne terciarne dejavnosti, v katerih bodo zlasti rasle potrebe 
po kadrih. 

V drugem odstavku na 3. strani se govori o pomebnosti knjižic za splošno 
kulturno raven prebivalstva. Zdi se mi, da imajo knjižice širši pomen; zlasti 
gre pri tem za izobraževalni pomen, gre za izobrazbo, ki je potrebna našim 
ljudem kot upravljalcem. 

Pri tretjem odstavku, kjer se govori o strukturi negospodarskih investicij, 
bi poudaril, da gre morda še bolj kot za strukturo, tudi za vire teh investicij, 
kajti ti so zelo sporni. Eno vprašanje je struktura, porazdelitev na določena 
področja in koliko na kakšnem področju, drugo pa so — in to je sporno, kot ste 
lahko videli iz gradiva — viri; kajti gradivo ugotavlja, da naj bi od 55 do 
60 milijard dinarjev prelili iz gospodarstva, da bi omogočili zadostitev najnujnej- 
šim potrebam na teh področjih. To se pravi, da gre za to, od kod bomo dobili 
sredstva za zadostitev potreb na področju negospodarstva in na kakšen način. 
To je eno izmed ključnih vprašanj, ki naj bi ga rešil srednjeročni načrt; prav 
o tem pa ni izrekel nobene besede. Niti naš predlog sklepov in smernic o tem 
ne govori. 

Smatram tudi, da se ne moremo zadovoljiti zgolj s takšno porazdelitvijo 
sredstev, kakršno zdaj avtomatično prikaže instrumentarij, ki ga imamo. Mislim, 
da bi to moralo biti naše nedvoumno stališče. Ze doslej smo določena sredstva 
prelivali iz gospodarstva v negospodarstvo. V določeni meri jih bomo morali 
tudi v prihodnje zlasti, dokler ne ustvarimo v samih negospodarskih organiza- 
cijah določeno osnovo, iz katere bo lahko rastel tudi njihov razvoj. Za primer 
navajam, da na določenih področjih, na primer na področju šolstva ni zagotov- 
ljen niti enostavni razvoj teh delovnih organizacij, saj ne razpolagajo niti z 
amortizacijo. 

Dokler je takšen položaj, da ni .zagotovljena samoupravna osnova za razvoj' 
teh delovnih organizacij, je nujno prelivanje sredstev v raznih oblikah. Vsekakor 
pa mislim, da lahko zahtevamo tudi pospešeno graditev osnov za' samoupravni 
razvoj na tem področju. To je zlasti poudarjeno v petem odstavku. Zato se 
mi zdi prav, da bi morda tudi na tem področju, ko že navajamo določene spre- 
membe, poudarili to misel o razvoju samoupravnih odnošajev in o razvoju 
materialne baze za samoupravne odnošaje na teh področjih. Mi poudarjamo 
zgolj samo finančno stabilnost. 

Na peti strani bi omenil, da bi bilo koristno, da govorimo ne samo o splošni 
potrošnji, ker je to zožen pojem, ampak o celotni potrošnji. Smatram namreč, 
da je treba uravnavati tako splošno, kakor tudi investicijsko potrošnjo. Mislim, 
da je prav na tem poudarek, da gre za celotno potrošnjo, za način, kako jo 
uporabljamo, za bilanco celotne potrošnje, za racionalen razvoj vseh oblik 
potrošnje, ne samo splošne, ampak vse, kakršnekoli, zlasti pa še investicijske. 

Pripomnil bi tudi, da bi morali upoštevati določene podatke in določena 
razmerja, ne samo pri znanosti, ampak tudi recimo pri kadrih. Mislim, da v 
zvezni skupščini odmerjajo neka razmerja in predvidevajo neke odstotke. Tako 
je bil v zadnji razpravi dan predlog zveznega zavoda za planiranje, da se bo 
udeležba za šolstvo v narodnem dohodku povečala od 4,5 na 5,1 fl/o. Ugotoviti 
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moramo, da je bil ta odstotek pri nas lani po približni oceni 4,6 '%>, v prejšnjih 
letih, mislim leta 1962 ali 1963, pa je bil že večji, celo 4,8 °/o. Zato bi najbrž 
tudi mi morali predvideti večjo udeležbo v narodnem dohodku za šolstvo. 

V tem pogledu se mi zdi, da lahko izrečemo še veliko pobud in predlogov, 
da j.e treba tudi to družbeno področje prenehati obravnavati bodisi aktivistično, 
bodisi parolarsko, bodisi navidez humanistično. Preprosto, tako kot povsod 
drugod, je treba priti na dan s podatki in začeti tudi tu gospodariti. Mi nismo 
za to, da se na tem področju ne gospodari. Toda gospodarjenje pomeni tudi, 
da vemo, kaj je in kaj ni ter s čim lahko računamo. Ne pa, da se nas obravnava 
vedno kot nekakšen nebodigatreba ali nekakšna obremenitev našega gospodar- 
stva. Mi nismo samo obremenitev, ■ ampak tudi pogoj, in najbrž eden temeljnih 
pogojev, zlasti če govorimo o znanosti in o kadrih, za dosego vseh tistih ciljev, 
ki jih v raznih gradivih, sklepih in podobnem predvidevamo. 

Kdo želi še besedo? Besedo ima poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na dosedanjo 
razpravo me skrbi to, da k vprašanjem kulture doslej ni bilo nobenih pripomb, 
razen tistih, ki jih je dal odbor, ko je razpravljal o tem. Ker pa je naš zbor 
Prosvetno-kulturni zbor, menim, da je moja dolžnost, da vendar povzdignem 
glas in povem, da kulture ne bi mogli in ne smeli obravnavati na tak način. 
Zato nekaj konkretnih podatkov: 

V predlogu smernic je kultura povsem izpadla; kulture tudi ni v tabelarnem 
pregledu Zavoda SRS za planiranje, ko govori o strukturi osebne potrošnje. 
Rečeno je, da povečanje kupne moči prebivalstva v prihodnjem obdobju ustvarja 
Pogoje tudi za širši razmah kulturne dejavnosti. Pri vsem tem, ko vidimo, da 
sestavljalcev plana prav nič ne zanima, kako in, kaj je s kulturo, operiramo s 
praznimi frazami o tem, kakšna bo in kako se bodo ustvarjali širši razmahi 
kulturne dejavnosti. Sicer pa je o tem tovariš Stiglic že pismeno poročal. 
Mislim, da tako netočno in pomanjkljivo poročanje lahko tolmačimo tudi kot 
neke vrste tendencioznost; kajti tako bo kultura na najbolj enostaven način 
odpravljena z nekaj splošnimi, puhlimi frazami, za katerimi pa nič ne tiči in 
s katerimi se lahko sprejema kakršnekoli zaključke. 

Moram omeniti tudi neprestani in vedno enostranski poudarek samo na 
RTV, na filmu, na založništvu, na časopisju, na knjižnicah, skratka bolj na 
medijih, na tehničnih sredstvih, ne pa na kvalitetni kulturi. Ce bomo samo na 
to mislili in pri tem ne bomo imeli pred očmi, kaj nam bodo ti mediji posredo- 
vali, potem toliko časa za današnjo kulturo ne bo dobro. 

Spet en citat: »Prav tako bi morala tudi ostala dejavnost naše množične 
kulture težiti predvsem k dviganju kvalitetnih ravni storitev.« To je fraza, 
ki pa ni samo to, ampak je celo nevarna fraza, ker prinaša s seboj lahko naj- 
različnejša tolmačenja, ki pa nikakor niso v korist celotni kulturi. 

Se en citat: »Razvoj osrednjih institucij, ki dajejo najkvalitetnejše in naj- 
višje kulturne dosežke, bo še nadalje podpirala republika.« To je enostranski 
centralizem in je lahko tudi usodna izolacija središča. Mislim, da je bilo o tem' 
že veliko govora; vendar, kot kaže, vse skupaj prav nič ne pomaga. Mi lahko 
govorimo karkoli hočemo, sestavljalci dokumentov pa enostavno napišejo svoje 
preproste formule in stvar je končana. 

Ali se je kdo vprašal, kakšen je odstotek tistih ljudi, ki so deležni kultur- 
nih dosežkov in kako bi bilo treba ta odstotek zvečati, zlasti pri mladini? Ali 
ne sodi to v plan, ki naj bi veljal do leta 1970? Ali so to stvari, ki so povsem' 
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nepomembne? Našli smo čarobno formulo »družbene službe« in semkaj zme- 
čemo vse ter tako zameglimo prave odnose in vrednote v našem življenju. Kul- 
tura ni služkinja, niti gospodarska pomočnica, temveč ima svoje integralno 
funkcijo. Za nas je danes prepotrebna kulturna vzgoja, saj gotovo obstajajo neki 
recipročni vplivi med kulturo in človekom ter urejeno družbo. Nikoli ne bi 
smeli zamenjavati sredstva s ciljem, kajti končno, ali ni najvažnejša stvar 
človek? 

To me razburja zaradi tega, ker se ne ve, ali so v gradivu navedene for- 
mulacije sodbe nestrokovnih, nepoklicanih ljudi ali pa so to tendiciozne stvari. 
Lahko so tudi tendiciozne, saj vemo, da so ljudje, ki nimajo interesa, da bi 
kulturno življenje dobilo to, kar mu pripada. Nikjer ni govora o tem, da bi se 
morali odmakniti od proračunskega financiranja ter preiti k stalnim virom. 
Dokler tega ne bo, ne bo samoupravljanja in kulturni delavec bo samo formalno 
izenačen z ostalimi. Dvomim, da bi ne našli sredstev za kulturo, če bi le dovolj 
občutili potrebo in vlogo kulture in če bi se razpoložljiva sredstva smotrno 
uporabila. 

Zaključujem z mislijo, da bi se Prosvetno-kulturni zbor moral bolj zavedati 
svojih odgovornosti za rast naše kulture, da bi moral pokazati več samoini- 
ciative in vložiti več načrtnih proučenih prizadevanj. Vedno smo pritisnjeni ob 
steno-, v difenzivo, kadar pridejo v obravnavo dokumenti, katerih besedila je 
treba potem na odborovih ah drugih sejah popravljati. Težiti bi morali k temu, 
da bi postavili svoj jasen načrt, kaj hočemo-. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Sicer predlagam, 
da bi odbor pregledal našo razpravo in ocenil, ali naj od tega kaj vnese v svoj 
predlog mnenja. Popoldne pa naj bi izpopolnjen predlog predložili zboru. Hkrati 
prosim vse poslance, ki želijo predlagati spremembe, naj jih natančno formu- 
lirajo in dostavijo našemu odboru. 

Prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala popoldne ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.20 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Ker naš stalni odbor še ni končal dela, predla- 
gam, da preidemo na naslednjo točko dnevnega reda in se potem povrnemo k 
razpravi o mnenju našega zbora k osnovnim načelom in smernicam za družbeno- 
gospodarski razvoj SR Slovenije v razdobju do leta 1970. 

Prehajamo torej na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
poročila o delu Pedagoškega inštituta v letu 1965 in delovnega načrta za 
leto 1966. 

Letno poročilo je obravnaval naš stalni odbor. Menim, da je prav, da o njem 
razpravlja tudi zbor, saj je inštitut lani ustanovila Skupščina SR Slovenije in 
je njena dolžnost, da se zanj zanima, kako živi in dela ter kakšne načrte si 
je zadal. 

Poročilo našega stalnega odbora ste prejeli in začenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Ima kdo kakšno pripombo, kakšen predlog? (Ne javi se nihče.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, menim, da soglašate z ugotovitvami odbora in z 
njegovimi predlogi. Glede financiranja inštituta, po tem ko bo začel veljati 
zakon o financiranju izobraževanja in vzgoje, menim, da ga bo morala sofinan- 
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cirati republiška skupnost, ker bo tudi ona koristnik njenega znanstvenega 
dela. Besedo ima tovarišica dr. Iva Šegula. 

Dr. Iva 5 e g u 1 a : Prosim, da sprejmete še tri dodatne informacije 
o delovnem načrtu inštituta za leto 1966. 

1. Delovni načrt za leto 1966 je delovni dogovor delavcev inštituta in ga 
niso sprejela samoupravna telesa. Delovni načrt je bilo treba izdelati precej 
prej, preden so se samoupravna telesa konstituirala. Po skoraj polletnem delu 
na nalogah, ki je potekalo od planiranja do konstituiranja inštituta, ni več 
srhotrno posegati v plan z novimi razpravami, ki bi ga bistveno spreminjale. 
Osnutek plana je sprejel lansko leto začasni svet inštituta. 

2. Delovni načrt je metodološko izdelan v obsegu od druge do pete naloge. 
Prva in šesta naloga pa sta izkazani samo orientacijsko. Dokončna metodološka 
obdelava bi bila možna šele, če bi inštitut vedel, s kakšnimi sredstvi bo raz- 
polagal. Preden tega ne ve, ga ne more definitivno projektirati. 

3. Iz pojasnila, priloženega delovnemu načrtu, je razvidno, da inštitut letos 
ne bo mogel začeti dela na prvi in šesti raziskavi, če se finančna situacija ne 
bo izboljšala. Zato je ta del delovnega načrta fiktiven in ga je treba torej ob- 
ravnavati kot potencialnega, ne pa kot realnega. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Janez Kambič. 

Janez Kambič: Menim, da ima naš Rrosvetno-kulturni zbor dolžnost 
razpravljati o inštitutu, saj ga je ustanovil. Ne moremo si šteti v opravičilo1, da 
smo maloštevilni ali da smo ob koncu šolskega leta in da nismo mogli gradiva 
proučiti. Želel bi opozoriti na ugotovitve o gradivu, da je to področje pri nas 
razmeroma nerazvito, da na delovnih bazah ni usposobljenih ljudi in da jih 
bo moral inštitut najprej izšolati. Problema, ki ju čutijo sodelavci inštituta, sta: 
izredno težko finančno stanje in maloštevilni kader. Glede na obseg in potrebe 
našega šolstva, pa čeprav smo majhen narod, moramo inštitutu zagotoviti sred- 
stva, ki nam bodo omogočala normalno delo. 

V prvi prilogi je napisano, da pedagoška moč sodobne družine slabi in iz 
tega zaključujem, da bi se morala krepiti pedagoška moč šole. Menim, da 
smo takšnega mnenja vsi, ki imamo stike z mladino in družino. 

V drugi prilogi je napisano in dokumentirano, v kakšnih razmerah živijo 
učenci v Ljubljani. Lahko pa si predstavljamo', kakšna bi bila statistika, če 
bi jo napravih na območjih, ki so ekonomsko slabo razvita. V Ljubljani živi 
41 '%> učencev v povsem neustreznih stanovanjih, 91 °/o otrok živi v stanovanjih 
brez dnevne svetlobe. Kot dijak sem sam nekaj časa živel v takšnem stanovanju 
in menim, da bi morali večjo skrb posvetiti tem problemom. To sicer ni zadeva 
Prosvetno-kulturnega zbora, menim pa, da mora podpreti inštitut, da prouči 
razmere, v katerih se šolajo in živijo naši otroci. 

V Ljubljani 13 °/o učencev ne spi v postelji in se vprašam, kako spijo šele 
učenci, ki smo jih prej videli pred Skupščino. Poznam nerazvita območja v Slo- 
veniji, pa sem po njihovih oblekah ocenil, da so še iz bolj nerazvitih območij. 
Pomembna je naloga inštituta, ki je nakazana v tej prilogi. 

Neobdelano je vprašanje hipertrofije šol druge stopnje. O tem smo že več- 
krat razpravljali na sejah našega zbora. V teh šolah učni načrti niso dognani. 
Nadalje nimamo specialnih metodik za posamezne učne predmete. Učne pripo- 
močke učitelji zelo pogrešajo, posebno še zaradi tega, ker prosvetno pedagoška 
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služba nima dovolj kadrov. Dogaja se, da mnogokrat hospitirajo v šolah druge 
stopnje ljudje, ki poznajo metodiko' za prve štiri razrede osnovne šole in po 
tej metodi tudi sodijo delo prosvetnih delavcev na šolah II. stopnje. Njihovo 
delo je strokovno pomanjkljivo in pride večkrat do nesporazumov. 

Naloga zavoda bi morala biti tudi naslednja: ugotoviti, katero učno vzgojno 
področje zaradi deficitarnosti znanja povzroča velik osip učencev. V materialu, 
ki je bil predložen k prejšnji točki, je bilo napisano, da je na univerzi osip do 
60 !%. Dozdeva se mi, da so tukaj naše notranje rezerve. Te raziskave bi nam 
veliko pripomogle, da bi osip zmanjšali, zato je treba inštitutu zagotoviti sred- 
stva tudi za to nalogo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Lojz- 
ka Gostenčnik. 

Lojzka Gostenčnik: Spoštovani tovariši in tovarišice! Omenim naj, 
da imamo pravzaprav prvič v zgodovini našega šolstva v rokah dokumente, 
kot so delovni načrt in poročilo o delu slovenskega pedagoškega inštituta. 
Menim, da moramo globlje pretehtati njegov delovni načrt in zavzeti določena 
stališča. 

V odboru smo precej podrobno obravnavali delovni načrt pedagoškega 
inštituta in smo ugotovili, da za več nalog ni zagotovljenih sredstev. Zaradi 
pomanjkanja sredstev bo inštitut tudi težje razvijal ustrezno metodologijo dela. 
Zato smo v našem poročilu ta problem podcrtah in se enkrat poudarjam, da 
bo inštitut lahko uspešno opravil vse konkretne raziskave, ki mu jih nalaga 
družba, samo če mu bomo zagotovili ustrezne delovne pogoje. Eden teh osnov- 
nih pogojev so empirične raziskovalne baze. Te smo poudarili zaradi tega, ker 
morajo biti tudi izsledki na tem področju čimbolj znanstveno utemeljeni. Pe- 
dagoškemu inštitutu želimo mnogo uspehov, kajti vsa naša pedagoška teorija 
je glede na današnje potrebe zastarela, kajti temelji na zastarelih metodah in 
celo lahko rečemo, da so bile tudi empirične raziskave izredno skromne, pa če- 
prav sta jih opravljala Zavod za napredek šostva ali Univerza. To so- razlogi, 
zakaj smo zaskrbljeni za delo inštituta. 

Dovolite, da omenim še eno misel, ki je bila na odboru izredno poudarjena. 
To je vprašanje intenzifikacije pouka. Mi smo že na prejšnjih zborih ugotovili, 
da je uspeh dela v šoli odvisen od več faktorjev. Potrebni so ustrezni materialni 
pogoji, vključiti pa moramo tudi subjekitvni faktor, to se pravi učitelja, zaradi 
tega moramo obravnavati intenzifikacijo pouka kompleksno. Prav za to nalogo 
pa inštitut nima zagotovljenih dovolj sredstev in ni mogel za njeno izrabo 
pritegniti sodelavcev. Dr. Iva Segula nam je v odboru pojasnila, da bi bilo 
sodelavcev dovolj, problem so le finančna sredstva. Izražam osebno prepričanje, 
da je ta raziskovalna naloga za družbo zelo pomembna, ker se pravzaprav 
vključuje v sklop vseh družbenih prizadevanj za večjo racionalizacijo. 

V celoti soglašam z delovnim načrtom, čeprav je bil sprejet že prej in 
predstavlja nadaljevanje prejšnjih nalog. Menim, da imamo s tem, ko je bil 
delovni načrt inštituta prezentiran Skupščini, popolno sliko o naši znanstveni 
dejavnosti na področju pedagogike. V prejšnjih materialih ta pedagogika ni bila 
obdelana. Ne bi želela tu posebej podčrtati pomembnosti tega dejstva, doslej 
je bila znanstveno raziskovalna dejavnost na področju družbenih ved precej 
zapostavljena. V njej sarrfi pa skorajda ne moremo tolerirati dejstva, da za 
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področje pedagogike praktično nismo imeli institucije, ki bi mogla globlje 
proučevati vso problematiko. 

Zaradi tega menim, da je bilo zelo umestno, da se je Prosvetno-kulturni 
zbor seznanil s tem gradivom. Slišala sem namreč pripombe, zakaj Prosvetno- 
kulturni zbor ne obravnava tudi delovnih načrtov drugih znanstvenih inštitutov 
in zakaj sploh posega v to problematiko. Če je možno kakorkoli z osebnim so- 
glašanjem z delovnim načrtom pospešiti tudi intenzivnejše reševanje finančnih 
problemov, potem ponovno izražam svojo željo, da bi v mejah možnosti materi- 
alno problematiko inštituta rešili. Pedagoški inštitut bi lahko uspešno delal, 
kajti v njem delajo odgovorni znanstveni in družbeni delavci. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Veljko 
Troha. 

Veljko Troha: Tovarišice in tovariši poslanci! Vesel sem, da lahko 
razpravljamo o delovnem načrtu Pedagoškega inštituta in pri tem posamezne 
naloge soočim s pobudami prakse. Mislim, da je Pedagoški inštitut v svoj de- 
lovni načrt tako za lansko kot za letošnje leto izbral naloge, ki so izredno po- 
membne za našo pedagoško prakso v osnovnih šolah, v predšolskih ustanovah 
in tudi v šolah II. stopnje. Tu mislim predvsem na delovne navade učencev, 
na moralno vrednotenje otrok in na vrednotenje predšolskih in drugih šolskih 
ustanov. Vemo namreč, da današnji predpisi o vedenju, o pravicah in dolžno- 
stih učencev v srednjih šolah temeljijo bolj na tradicionalnih pedagoških pri- 
jemih kot pa na današnjem vrednotenju mladine; na primer o njenem odnosu 
do starejših oseb, do dela itd. Mislim, da bo študija, ki jo bo napravil Pedagoški 
inštitut, v mnogočem pripomogla, da bodo novi predpisi ali določbe šolskih 
kolektivov ali republiškega sekretariata za kulturo in prosveto, temeljili na 
bolj sodobnih pedagoških osnovah. Vemo, da so danes neustrezni mnogi pred- 
pisi, ki jih šolske oblasti predpisujejo za presojo vedenja mladine. Te študije 
bodo bržkone prinesle veliko koristnega. Omogočile bodo, da bodo novi pred- 
pisi temeljih na znanstvenih izsledkih, ne pa le na poenostavljenih naših že- 
ljah prosvetnih delavcev. Naše želje niso hkrati tudi želje mladine in zato brez 
temeljitih proučevanj ni mogoče predvideti najboljše rešitve. Prav iz tega vidika 
pozdravljam delovni načrt Pedagoškega inštituta in mu želim, da bi te naloge 
tudi opravil, čeprav se hkrati zavedam tistega, kar so povedali tudi predgovor- 
niki, da bo delo naporno zaradi pomanjkanja sodelavcev inštituta. Zato je 
potrebno v bodoče v mnogočem še bolj podpreti dejavnost instituta. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ali želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, 
zaključujem razpravo. Sodeč po razpravi zbor odobrava delo inštituta in soglaša 
z njegovimi delovnimi načrti za leto 1966. To nas seveda tudi zavezuje, da 
storimo vse, da bi se njegov položaj izboljšal in da se bo čimprej razvil v usta- 
novo, ki bo lahko svetovala tudi našemu zboru, kadar bo odločal o strokovnih 
zadevah. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poro- 
čil Zavoda za napredek šolstva SR Slovenije in Zavoda SRS za strokovno 
izobraževanje v letu 1965 ter delovnega načrta Zavoda za šolstvo SR Slovenije 
za leto 1966. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Odbor je imel 
k delovnim načrtom več pripomb, zlasti, da je načrt nekoliko razdrobljen in 
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preobširen, da zavod ne posveča dovolj pozornosti poglavitnim vprašanjem. 
Odbor je podvomil v realnost delovnega načrta, razpravljal pa je tudi o vpra- 
sanjih prosvetno pedagoške službe. Nedvomno bo izvedba sprememb učnega 
načrta za osnovno šolo ena od temeljnih nalog zavoda v letošnjem letu. Menim, 
da bi bilo prav, da bi zavod vnesel v delovni načrt še nekatere druge naloge. 
Omenim naj samo republiški zakon o financiranju izobraževanja in vzgoje, ki 
ne bo urejal samo finančnih zadev, ampak tudi družbeni položaj šole in šolni- 
kov. V delovnem načrtu ni predvidena analiza o upravljanju v šolah. Mislim, 
da bi bilo prav, da se pozanimamo, kakšna je v organih upravljanja udeležba 
predstavnikov družbene skupnosti, kakšni so odnosi med šolo in starši, kakšna 
je delitev dohodka in kako spodbujamo ustvarjalna prizadevanja učiteljev. 
Skratka za vsa ta vprašanja, ki zadevajo nov položaj šole in šolnikov, bi bile 
potrebne študije ali analize. Hkrati pa so glede na splošno reformo prizadevanja 
potrebne še nadaljnje proučitve, kako bi šole razbremenili raznih administra- 
tivnih opravil. Vprašanje je namreč, če je sedanja obsežna administracija v šo- 
lah sploh potrebna in komu koristi. Bilo bi zelo koristno, da posveti zavod 
temu vprašanju več pozornosti. Učitelji se strašno pritožujejo nad obsežno 
pisarijo. Menim, da bi bilo prav, če bi ti sugestiji zavod upošteval. Poudaril bi 
še eno. Ze sedaj in zlasti v prihodnjem obdobju bomo imeli težave s poklicnim 
usmerjanjem učencev. Tci sicer ni samo naloga zavoda za šolstvo, ampak prav 
bi bilo, da bi skupaj z drugimi proučili možnosti za poklicno usmerjanje že 
v osnovnih šolah. Sola naj bi učencem bolj svetovala izbiro poklica ah nadalj- 
njega šolanja. Dozdeva se mi, da na tem področju šola ni dovolj učinkovita, 
ker premalo proučuje nagnjenja in nadarjenost posameznih učencev. Poklicno 
usmerjanje ni razvito tudi zato, ker so možnosti učencev za prostovoljno dejav- 
nost, v kateri naj bi prišle do izraza njihova nagnjenja in zanimanja, zelo 
majhna. Vprašanje poklicnega usmerjanja bi bilo morda treba tudi znanstveno 
proučevati na Pedagoškem inštitutu. 

Prosim, ah želi kdo razpravljati. (K besedi se prijavi poslanec Ferdo Bem.) 
Besedo ima tovariš Ferdo Bem. 

Ferdo Bem: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na 
razširjeni seji začasnega odbora za drugostopenjsko izobraževanje, ki je bila 
petega maja letos, je bilo v središču pozornosti predvsem naše poklicno šolstvo. 
Predstavniki šolskih skupnosti so bili nezadovoljivi z delom zavoda za šolstvo 
oziroma prosvetno-pedagoške službe na področju poklicnega izobraževanja. Ko 
danes obravnavamo poročilo o delu zavoda za šolstvo, obenem pa tudi njegov 
program za leto 1966, kakor tudi poročilo o delu Pedagoškega inštituta, pred- 
lagam, da bi v delovni program obeh institucij vključili več nalog s področja 
poklicnega izobraževanja. Iz gradiva, ki je bilo predloženo, lahko vidimo, da 
so bile osnovne šole, gimnazije in deloma tudi srednje tehnične šole, proučevane 
v zadostni meri. Največji deficit imamo prav gotovo na poklicnih šolah, tako 
glede pedagoško-psihološkega režima kakor tudi glede sestave kadrov. Prav 
v tem odboru je bilo opozorjeno na razmere, da lahko na tej stopnji šolanja 
poučuje vsakdo ne glede na to, ah ima ah nima ustrezne strokovne in pedagoške 
izobrazbe. Skrajni čas je, da se tudi temu področju izobraževanja posveti večja 
pozornost. Zato še enkrat predlagam, da bi obe instituciji, tako zavod za šolstvo 
kot Pedagoški inštitut, vključil v svoj program tudi proučevanje poklicnega 
šolstva. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Miroslav Vute. 

Miroslav Vute: Tovariši! Obsežnost delovnega načrta zavoda za šol- 
stvo se omenja v poročilu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 
Navidez je ta načrt res obsežen, vendar, če upoštevamo potrebe, je še vedno 
preskromen, saj zajema le del nalog, ki bi jih zavod kot osrednja ustanova za 
prosvetno-pedagoške službe v Sloveniji moral reševati. 

Razpravljal bom o izobraževanju učno-vzgojnih kadrov. To je zadeva, 
ki bi jo morala prosvetno pedagoška služba, pa predvsem republiški zavod, 
hitreje reševati. Brez dvoma je izboljšanje učno vzgojnih uspehov precej od- 
visno od boljše usposobljenosti učno-vzgojnih kadrov. Dejstvo je, da v naše 
vzgojno izobraževalno delo zelo počasi prodirajo nove učne metode, katerih 
smotrna uporaba v širšem obsegu bi že v osnovnem šolstvu zagotovila boljše 
uspehe in s tem tudi solidnejšo osnovo za nadaljnje izobraževanje. Zmanjšali bi 
se stroški šolanja in osip učencev in študentov na šolah druge stopnje ter na 
višjih in visokih šolah, na katerih znaša celo 60 '°/o. 

Pri pouku pretežno uporabljamo metode, podedovane iz stare šole. Te več 
ne ustrezajo odnosom med učiteljem in učencem, ki jih zahteva sedanji družbeni 
razvoj. Tu mislim na tiste odnose, po katerih naj bi bil učenec vedno bolj akti- 
ven dejavnik učno-vzgojnega procesa. Teh pa z uporabo verbalnih metod ni 
možno doseči. Res je, da je za širšo uporabo sodobnejših metod pouka potrebna 
boljša materialna opremljenost šol in učili, kabineti, specialnimi učilnicami itd. 
Toda že površna analiza pokaže, da je že marsikatera šola ustrezno opremljena 
z modernimi učili, vendar jih učitelji ne uporabljajo tako kot bi bilo pričako- 
vati. Vzrok za to moramo brez dvoma iskati tudi v zastarelem načinu uspo- 
sabljanja učnega kadra in pa v njihovem neznanju in nepoznavanju učinko- 
vitosti novih metod dela. Edina rešitev je, da začnemo načrtno, dopolnilno 
izobraževati tiste, ki izobražujejo, to se pravi učitelje. Na tem področju bi 
moral zavod za šolstvo nastopati kot programer in koordinator dela izobra- 
ževalnih institucij za vzgojo učnih kadrov, mislim na pedagoške akademije in 
filozofsko fakulteto. 

Te šole bi morale program usposabljanja učiteljev hitreje modernizirati in 
ga prilagoditi potrebam šole, oziroma šole, kakršne si želimo. Pri tem mislim 
na vzgojo bodočih učnih kadrov, ki se sedaj šolajo, kakor tudi na dopolnilno 
usposabljanje kadrov, ki so že v praksi. 

Pedagoško delo smatramo za ustvarjalno delo, zato menim, da ni dovolj, da 
učitelj poseduje le dovolj strokovnega znanja. Potrebno mu je tudi znanje, ki 
mu bo omogočalo prenašanje strokovnega znanja na mladino; to je poznavanje 
metod, izbira ustreznih metod itd. Prav teh nalog pa naše šole za učitelje ne 
opravlj a jo zadovoljivo. 

To ima za posledico nekvalitetno delo mladih učiteljev v učno-vzgojni 
praksi in končno slabe učne uspehe, za katere pa običajno ne iščemo pravih 
vzrokov. 

Pred kratkim je ta zbor razpravljal o učnih načrtih za osnovno šolo. Raz- 
prava o prezahtevnosti učnih načrtov bo seveda trajala tako dolgo, dokler bo 
ta načrt v veljavi. Ob tem pa bi se morali vprašati, ali ne postavljamo vseh 
učnih načrtov na pesek, če ob tem pozabljamo na temeljitejše usposabljanje 
učiteljev, ki realizirajo te učne načrte. Zato predlagam, da zavod za šolstvo 
v svojem srednjeročnem programu posveti več pozornosti metodskemu uspo- 
sabljanju učiteljev. 
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Naslednje vprašanje, ki ga postavljam, je izobraževanje učiteljev glasbene 
in telesne vzgoje. V poročilu odbora se zahteva proučitev umestnosti izobraže- 
vanja kadrov za glasbeno in telesno vzgojo na pedagoški akademiji s tezo, češ 
da je dvoletno šolanje za ti dve področji prekratko. Vprašujem ali je to stališče 
odbora ali samo enega člana odbora? Ali je treba to vprašanje razširiti na vsa 
področja predmetnega pouka na osnovni šoli, in ali morda dvoletno šolanje na 
pedagoški akademiji ne ustreza? 

In tretje vprašanje zadeva našo prosvetno pedagoško službo, ki jo omenja 
tudi poročilo odbora. Sedaj ta služba ni dovolj učinkovita. Na drugi strani pa 
tudi nima zagotovljenih pogojev, da bi takšna postala. Brez dvoma so osnovni 
pogoji za učinkovitost prosvetno-pedagoške službe sposobni pedagoški sveto- 
valci, ki so strokovno in metodično tako usposobljeni, da lahko v vseh vpraša- 
njih svetujejo učiteljem. Strokovno usposobljenih svetovalcev pa v pedagoško 
službo ob tem financiranju in ob taki organizaciji te službe ne bomo dobili. 
Danes imamo situacijo, da niti en zavod za prosvetno-pedagoško službo ne 
more v celoti spremljati delo na vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih na svojem 
območju. Tako bo seveda tudi ostalo, dokler tej službi ne zagotovimo potrebnih 
kadrov. Verjetno pa je treba ob tem misliti tudi na smotrno zaposlitev teh 
kadrov. To pa je možno doseči samo v širših regijah, nikakor pa ne v okviru 
sedanjega delovnega območja zavodov. 

Informiran sem, da je republiški zavod za šolstvo v podobnih finančnih 
težavah, kot so občinski zavodi. Zagotovljen denar ne zadošča za izvedbo za- 
stavljenega delovnega programa. Zato menim, da je treba ob obravnavi delov- 
nega programa, ko na eni strani čujemo očitke, da je nekaterim nalogam posve- 
čena premajhna pozornost, na drugi pa pripombe, da je preobsežen upoštevati 
materialna sredstva in kadre, s katerimi razpolaga zavod. Predlagam, da zavodu 
za šolstvo zagotovimo tolikšna sredstva, ki mu bodo omogočila reševanje vseh 
nalog, ki se jih je zastavil sam in še tistih, ki so bile danes tu predlagane. 
Menim, da neučinkovitost prosvetno-pedagoške službe pogojuje tudi neustrezen 
način njenega financiranja iz občinskih skladov za šolstvo, v katerem je vedno 
premalo denarja. Iz istega vira torej financira dejavnost šol in pedagoško nad- 
zorne službe. Ob tem pač nastane situacija, da učitelji oziroma šolske delovne 
organizacije s sredstvi šolskih skladov sami plačujejo inšpekcijo, ki jih nadzo- 
ruje. Vprašajmo se, ali bi mi z veseljem plačevali tistega, ki nam gleda na 
prste, pa čeprav nam ob tem tudi svetuje, kako je treba delati. Ob sprejemanju 
republiškega zakona o financiranju šolstva je treba financiranje prosvetno-peda- 
goške službe posebej obravnavati. 

In še eno vprašanje imam! Kdaj bomo v tem zboru ponovno pregledali, 
kako se realizira priporočilo o organizaciji in racionalizaciji prosvetno-peda- 
goške službe, ki ga je ta zbor sprejel in poslal občinskim skupščinam in kakšna 
bo nadaljnja usoda prosvetno-pedagoške službe. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica prof. Aleksandra Korn- 
hauser. 

Prof. Aleksandra Kornhauser: Govornik pred menoj je načel 
več vprašanj in je upravičeno postavil tudi zahtevo, da dobi nanje odgovor. 
Na vprašanja, ki zadevajo pedagoške akademije, lahko odgovorim. 

Menim, da je v razpravah o pedagoški akademiji več čudnih stališč. Na 
eni strani so tako govorniki pred menoj kot vse razprave v republiških in drugih 
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organih pokazale, da nujno potrebujemo pedagoško akademijo. Ugotovili smo, 
da potrebujemo 2000 učiteljev za predmetni pouk, da je treba izpopolniti znanje 
učiteljev za razredni pouk, za pouk na strokovnih šolah, kot je prej poudaril 
tovariš Ferdo Bem, pripravljamo pa še dopolnilno izobraževanje učiteljev. Vse 
to so naloge, ki jih več ali manj nalagamo pedagoški akademiji. Prve tri naj 
opravi sama, zadnjo pa v sodelovanju z zavodom za šolstvo. Zato razumem, 
da je govornik pred menoj zahteval odgovor, kako je z oddelkoma za glasbeno 
vzgojo in likovno vzgojo pri pedagoški akademiji. Kam spadata ta dva oddelka? 
Menim, da bi bilo treba po vsej logiki postaviti isto vprašanje tudi za vse druge 
oddelke, ker je pedagoška akademija zasnovana enotno in izobražuje kadre za 
osnovne in strokovne šole. Namreč vsakogar, ki je pri stvari prizadet, čudi 
dejstvo, da prihajamo do delitve posameznih oddelkov prav sedaj, ko> gre 
za vprašanje realizacije meril. Nihče se ni spomnil, da bi bilo treba prevzeti 
pedagoško izobraževanje učiteljev osnovne šole zaradi vsebine šole same, ampak 
je vedno v ozadju denar. Določiti pa moramo najprej vsebino izobraževanja, 
kdo naj izobražuje osnovnošolske učitelje, kdo naj izobražuje učitelje za po- 
sebne in strokovne šole in se šele potem lahko pogovarjamo o sredstvih. 

Tu ne gre za vprašanje glasbenega izobraževanja na pedagoški akademiji, 
ampak za vprašanje usmerjanja glasbenikov v pedagoško delo in ne v reproduk- 
tivno delo. Isto velja za likovnike, in še za vrsto drugih predmetnih učiteljev. 
Torej če presojamo, kje naj bo kakšen oddelek, ponavljam zahtevo, da najprej 
pogledamo-, kakšna naj bo vsebina tega izobraževanja. Koliko so se te institucije, 
ki se potegujejo za katerikoli oddelek, doslej že ukvarjale s tem delom, koliko 
imajo izkušenj in kakšne imajo koncepte dela. Šele potem se lahko pogovarjamo 
o načinu financiranja. Način reševanja, kot je bil doslej, da je bila pedagoška 
akademija vedno znova samo notranja rezerva, da smo jo skušali razcepi jati 
zdaj na levo, zdaj na desno, reorganizirali oddelke zaradi finančnih ali prostor- 
skih težav, pa ne vodi nikamor, še najmanj pa v kvalitetno izobraževanje 
učiteljev, ki ga zahtevamo ob vsaki priložnosti. 

Zato ponavljam, razpravljamo javno o pedagoški akademiji, o njeni po- 
trebnosti, o njeni vlogi, vendar začnimo z vsebino. 

Dovolite, da se dotaknem še vprašanja zavodov za prosvetno pedagoško 
službo. Na tem zboru smo že postavili določene smernice za delo teh zavodov. 
Na osnovi gradiva, v katerem je bilo prikazano, da so zavodi preveč razdrobljeni, 
smo postavili določena načela. Sprejeli smo priporočilo, naj bi se zavodi zdru- 
ževali in naj bi se njihova strokovna raven izboljšala. Vprašujem, kaj smo v 
tem obdobju štorih? To vprašanje je postavil tudi moj predgovornik. Iz lastnih 
izkušenj vem, da so vsi poskusi za združitev obeh ljubljanskih zavodov padli 
v vodo. Ce zavodov niti v Ljubljani ne moremo združiti, kako bomo potem 
združevali tam, kjer so razdalje še dodaten razlog, ali pa dodaten izgovor, da 
ne pride do združitve. Menim, da se moramo o teh zadevah odkrito pogovoriti, 
ter potem ukrepati vsak po svojih možnostih, ne pa da dajemo samo pripo- 
ročila. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? Ali želi besedo predstav- 
nik zavoda? Besedo ima tovariš Vladimir Cvetko. 

Vladimir Cvetko: Dovolite tovariši in tovarišice, da odgovorim na 
nekatera vprašanja, ki so bila postavljena. 

Nekdo je povedal, da se nove učne metode, novi načini dela, le težko utirajo 
pot v našo šolo in je s tem povezal vprašanje, kakšno je izobraževanje naših 
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učiteljskih kadrov in njihovo dopolnilno izobraževanje. O tem vprašanju je 
vredno razpravljati. Nikjer po svetu namreč nisem opazil stanja, ki ga imamo 
mi že pravzaprav vsa leta po vojni, da moramo mlade učiteljske kadre, pa naj 
prihajajo iz učiteljskih šol, akademij ali univerze, takoj ko vstopijo v službo, 
začeti dopolnilno izobraževati. Ne vem kje naj iščemo vzroke za nezadostno 
usposobljenost učiteljskega kadra. V pedagoški praksi smo zasledili, da mladi 
učitelji niso ustrezno usposobljeni za delo z mladino in da bi morali temu vpra- 
šanju posvetiti največjo pozornost. Morda bi bilo prav, da celo Prosvetno-kul- 
turni zbor zastaviti svoj vpliv, da bi to vprašanje dokončno razčistili. V zvezi, s 
tem vprašanjem naj povem, da je naš zavod pripravil za leto 1966 osnutek akta 
za obvezno dopolnilno izobraževanje učiteljskih kadrov in ga bomo v kratkem 
času predložili zboru v obravnavo. 

Menim, da druga vprašanja niso tako pereča, da bi jih bilo treba posebej 
obravnavati. Vprašanje o prosvetno-pedagoški službi je bilo postavljeno tudi v 
odboru. Mislim, da je prav povedal tovariš, ko je rekel, da je sedanji način 
financiranja v veliki meri kriv, da se ta služba ne more izboljšati in da ni 
prav nič privlačna za najboljše pedagoge, ki bi sicer želeli delati v prosvetno- 
pedagoški službi. 

Morda bi še posebej poudaril, ko govorimo o prosvetno-pedagoški službi, 
da sedaj naš zavod bolj spremlja delo šol II. stopnje. Srečuje se s številno 
problematiko, vendar ni v nevarnosti stroka. Učitelji, ki poučujejo na katerikoli 
šoli druge stopnje in imajo ustrezno izobrazbo, običajno svojo stroko obvladajo. 
Problem je v njihovi nezadovoljivi pedagoško metodični, didaktični izobrazbi. 
Na to področje je treba poseči globlje in močneje. Bolj moramo skrbeti za 
pedagoško, metodično, psihološko izobraževanje vseh učiteljev. Zadeva je pereča, 
ker še vedno prihajajo v šole poučevat ljudje, ki niso pridobili v teku svojega 
šolanja nobene pedagoške izobrazbe, pa kljub temu poučujejo in to ne samo na 
šolah druge stopnje, marveč prihajajo celo na osnovne šole, kjer je vprašanje 
pedagoškega in psihološkega znanja, posebej pa še metodičnega mnogo bolj 
občutljivo in pereče kot na šolah druge stopnje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Želi še kdo besedo? Besedo ima tovariš Vlado 
Golob. 

Vlado Golob: Želel bi na kratko odgovoriti tovarišici dr. Komhauser- 
jevi, ne morda zaradi tega, da bi postavil drugačno trditev, ampak zaradi izo- 
braževanja glasbenih pedagogov na pedagoški akademiji. Gotovo je, da ne drži, 
da se je ta zamisel šele zdaj pojavila. Zadeva je že dalj časa pereča in se o njej 
veliko razpravlja, zlasti med glasbeniki. Naj vam na kratko povem zakaj. 

Glasbena vzgoja oziroma glasbeni študij je namreč specialno področje, kar 
vidimo po tem, da so pravzaprav glasbene šole edine šole, ki obstajajo poleg 
rednih šol. Pokazalo se je namreč, da so glasbeni pedagogi, ki so končali peda- 
goško akademijo, pretežno pedagoško izobraženi. Pri njih je pomanjkljivo muzi- 
kalno znanje. Vemo pa to, da lahko muzikalno vzgaja samo tisti, ki je muzik. 
Dobro poznam glasbeno področje in vem, da v osnovni šoli lahko dobro vzgaja 
samo tisti, ki je resnično muzik. Pedagoški akademiji pa pri sedanjem izboru slu- 
šateljev, ko vpisuje absolvente pedagoških gimnazij in drugih šol, ki niso speci- 
alizirane, ne more ustrezno izobraziti glasbenih pedagogov. Pozabljamo' namreč, 
da je velika razlika med zemljepisom in glasbo. Z zemljepisom se učenec podrobno 
seznanja Ves čas šolanja in ni potrebno, da se mu še posebej posveča, medtem 
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bo je z glasbo stvar drugačna. Kolikor mi je znano, na pedagoški akademiji 
ne obstajajo glasbeni oddelki, ker ne izobražuje muzikov. Ker sem bil zadržan 
na seji odbora, nisem mogel poslušati vse razprave o tej zadevi, želim pa pouda- 
riti, da ta problem ni nastal zaradi kakršnihkoli zunanjih vplivov. Vzrok je v 
tem, iker glasbene pedagoge ni mogoče v dveh letih temeljito strokovno izobra- 
ziti, Tudi vpis iz srednjih glasbenih šol na pedagoško akademijo je problemati- 
čen, ker ima dijak na srednji glasbeni šoli najtesnejše stike s številnimi izva- 
jalskimi korpusi, ki jih pa pedagoška akademija z majhnim številom slušateljev 
ne more imeti. Ker ni kontinuitete v izobraževanju, so rezultati seveda proble- 
matični. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Janez Kambič. 

Janez Kambič: V poročilu o delu zavoda za napredek šolstva je na 
peti strani povedano, da ni bilo dovolj koordinirano delo med zavodom za 
napredek šolstva in občinskimi zavodi za prosvetno pedagoško službo glede nad- 
zorovanja in svetovanja na šolah druge stopnje. To smo opazili tudi na šolah 
in želimo, da se te pomanjkljivosti z novim šolskim letom odpravijo'. 

Na šesti strani je napisano, koliko je bilo raznih enodnevnih in večdnevnih 
seminarjev. Zlasti na šolah na podeželju smo opazili, da je teh sestankov zelo 
veliko. Sklicevali so jih tako bivši zavodi za napredek šolstva, kot medobčinski 
ah občinski zavodi za prosvetno^pedagoško službo, nadalje skupnosti gimnazij 
potem pa še razni predmetni aktivi itd. Dogaja se, da prosvetni delavci so*- 
razmerno veliko časa izostanejo od pouka. Zato menimo, naj bi bili ti seminarji 
kolikor je največ mogoče med zimskimi in poletnimi počitnicami. Posebno je 
neprijetno za šole, ker trajajo nekateri seminarji več dni. V delovnem programu 
za leto 1966 so predvideni za gimnazije in šole druge stopnje seminarji, ki 
naj bi trajali do pet dni, za angleščino celo 30 dni. Pripominjam, da bi se neka- 
teri prosvetni delavci radi udeležili enodnevnih ali dvodnevnih seminarjev, 
če pa trajajo tri ali štiri dni, pa ne, posebno matere, ki imajo otroke. Šole več- 
dnevni seminarji tudi precej stanejo in če jih je teh več, jih precej obreme- 
njujemo'. Zato ponovno predlagam, da bi bili seminarji v času zimskih ali letnih 
počitnic in naj trajajo krajši čas. 

Na osmi strani poročila je navedeno, da so učni uspehi osnovnih šol v 
povprečju nezadovoljivi zaradi izredno- slabih uspehov zlasti na gospodarsko 
šibkejših območij. V našem zboru smo že večkrat poudarili, da v želji za čimvečjo 
demokracijo prihajamo v šolstvu mnogokrat morda celo do anarhije. Zato po- 
novo poudarjam, da mora v šolstvu nujno obstojati večja enotnost in to ne samo 
glede predpisov ali učnih načrtov, ampak tudi v materialnem pogledu. Strinjamo 
se s tem, da občine, ki so ekonomsko močnejše, nudijo šolam boljše delovne 
pogoje, vendar smo šli v razlikah predaleč. Govori se že, da imajo nekateri 
kompleks manjvrednosti. Menimo, da za Slovenijo in za število njenega prebi- 
valstva ni potrebna tako široka demokracija, ki mnogokrat tudi ni demokracija. 

Glede štirih tujih jezikov, ki so v osnovni šoli na izbiro, menimo, da bi 
bil izbor lahko manjši. Vem za šolo, ki je na hrvaški meji, kjer'že tako na pol 
govorijo jugoslovanščino, otroci ng' znajo niti slovenščine niti srbohrvaščine pa 
se uče še ruščino'. Ko bodo ti otroci prišli v srednjo šolo-, ne vem kaj bo z njimi. 

Prav hvaležni bi bili zavodu za šolstvo, če bo dal tudi kaj navodil. Ko 
pri dijaških domovih piše, da je bila v tem letu ustanovljena skupnost dijaških 
domov, sem se spomnil, da je bila skupnost gimnazij ustanovljena že prej in 
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menim, da svojo nalogo glede združevanja prevelike razdrobljenosti tega 
področja dobro opravlja. Mislim, da je lahko vsaj v majhno pomoč sekretariatu 
za prosveto in kulturo, in tudi zavodu za šolstvo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? Če ne, zaključujem 
razpravo. Razprava nas je opozorila, da smo dolžni še nadalje zasledovati razvoj 
prosvetno pedagoške službe in bi bilo prav, da zaprosimo pristojne organe, da 
nam posredujejo kratko poročilo o tem, kako se uresničuje naše priporočilo o 

^prosvetno pedagoški službi. 
Drugič, razprava je ponovno opozorila in potrdila, da je zelo pereče vpra- 

šanje vzgoje našega učiteljskega osebja. Bilo bi koristno, da dobimo o tem 
posebno gradivo in da to vprašanje posebej obdelamo. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in se vračamo k prejšnji točki, 
k razpravi o osnovnih načelih in smernicah za družbeni gospodarski razvoj 
SR Slovenije v razdobju do leta 1970. Prosim predstavnika odbora, da sporoči 
zboru predloge odbora. Besedo ima tovariš Jože Smole. 

Jože Smole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Uvo- 
doma bi rad dejal, da je odbor dvakrat razpravljal o prvem osnutku srednje- 
ročnega plana družbenoekonomskega razvoja. Pri obeh obravnavah je bilo 
ugotovljeno, da je v metodološkem pogledu narejen velik napredek. Napredek 
zato, ker nam ni bil predložen samo zadnji osnutek plana srednjeročnega razvoja, 
ampak tudi prvi osnutek. S tem je zavodu za plan dana možnost, da upošteva 
vse naše pripombe, preden bo šel predlog plana v obravnavo pred skupščinske 
organe. Smatram za svojo dolžnost, da pred zborom povem, da je odbor soglašal 
s to metodo dela in jo je treba pozdraviti. 

Odbor je imel na drugi seji predvsem nalogo, da zavzame stališča do osnutka 
smernic, ki jih je izdelal odbor za družbeni plan, finance in proračun Repu- 
bliškega zbora. Smernice bosta sprejela Republiški in Gospodarski zbor, ki sta 
zato pristojna. Glede na to je naša naloga, da v mnenju, ki ga bomo posredovali 
Republiškemu in Gospodarskemu zboru, damo predvsem konkretne pripombe 
k osnutku smernic. 

Odbor je razpravljal o vseh pripombah in predlogih, ki so bili dani v 
dopoldanski razpravi in je do njih zavzel naslednja stališča. 

Tovariš Štiglic je v pismenem prispevku kritiziral besedilo v osnutku plana 
srednjeročnega razvoja, ki se glasi: »Povečanje kupne moči prebivalstva v pri- 
hodnjem obdobju ustvarja pogoje tudi za širši razmah kulturnih dejavnosti.« 

V odboru smo o tem precej razpravljali in smo bili mnenja, da je kot 
osnovna usmeritev ta pogoj vsekakor sprejemljiv, ker je jasno, da bo z rastjo 
kupne moči prebivalstva moralo priti tudi do večje udeležbe osebnih dohodkov v 
razvijanju kulturnih dejavnosti. Vendar smo ugotovili, da bi bila takšna formu- 
lacija lahko napačno tolmačena in celo enostranska. Zaradi tega smo v predlogu 
mnenja rekli o tej stvari takole: »Predloženo besedilo glede razvoja kulturnih 
dejavnosti po mnenju zbora enostransko poudarja odvisnost med povečano 
kupno močjo prebivalstva in širšim razmahom kulturnih dejavnosti. Dobršen 
del kulturnih dejavnosti bo še vedno odvisen od družbene potrošnje. Tiste zvrsti, 
ki so najbolj popularne in ki s kulturo vzdržujejo tudi informacije, razvedrilo 
in izobraževanje, pa se bodo v pretežni meri napajale iz osebne potrošnje. Po- 
sebej bi bilo treba proučiti vlogo in odgovornost republike pri usmerjanju 
razvoja kulturnih dejavnosti.-« 
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Na današnji seji je odbor zavzel stališče, da je pripomba tovariša Štiglica v 
osnutku mnenja že upoštevana. 

Nadalje je tovariš Stiglic predlagal, naj bi v planu srednjeročnega razvoja 
dali večji poudarek kinofikaciji. Odbor se je s predlogom strinjal in predlaga, 
da se na 3. strani prvi odstavek, ki se začenja: »V gradivu sta skromno obdelani 
časopisna in grafična dejavnost«, dopolnili s stavkom: »Posebna pozornost naj 
se posveti razširjenosti in boljši tehnični opremljenosti kinematografov.« 

Nadalje se je tovariš Stiglic zavzemal za večjo povezavo kinematografov z 
razvojem televizije. S predlogom se odbor strinja, in predlaga, da se na tretji 
strani k že omenjenemu odstavku doda še naslednje besede: »zlasti v povezavi 
z razvojem televizije.« Ves stavek se torej glasi takole: 

»Razčistiti bi bilo treba tudi položaj filmskih podjetij in poiskati ob sodelo- 
vanju republike ustrezno rešitev glede njihovega nadaljnjega delovanja, zlasti v 
povezavi z razvojem televizije.« 

Tovariš Turnšek je dal pripombo k financiranju znanstvene dejavnosti. 
Predlagal je, naj bi na četrti strani v drugem odstavku predloženih smernic 
sprejeli naslednjo formulacijo: »družba naj s svojimi sredstvi neposredno finan- 
cira temeljno znanstveno dejavnost in tista raziskovalna dela širšega družbenega 
pomena, za katero ni neopsrednega interesenta.« Prejšnji predlog odbora pa se 
je glasil takole: »Družba naj s svojimi sredstvi neposredno financira samo tisto 
znanstveno dejavnost, ki je širšega družbenega pomena in ki za njo ni nepo- 
srednega interesenta.« 

Odbor je danes ugotovil, da je formulacija, ki jo predlaga tovariš Turnšek, 
boljša, ker bolj smotrno pristopa k temu problemu. Predlog je tudi v skladu z 
današnjo razpravo. Zato odbor predlaga, da zbor sprejme formulacijo tovariša 
Turnška. Tov. Turnšek se je zavzemal tudi za to, da bi bilo treba v planu 
srednjeročnega razvoja z odstotki narodnega dohodka izraziti udeležbo sred- 
stev za znanstvene dejavnosti. Nekaj podobnega je predlagal tovariš Tavčar 
za druga področja vključno seveda tudi za znanstveno dejavnost. V odboru smo 
se strinjali, da bi v uvodnem delu lahko postavili to zahtevo. Tudi odbor je 
bil mnenja, da bi bilo potrebno v načrtu srednjeročnega plana kvantificirati 
udeležbo šolstva, kulturnih dejavnosti in raziskovalnega dela v narodnem 
dohodku. 

Tovariš Beno Zupančič je imel pripombo, da se v predloženih smernicah ne 
posveča dovolj pozornosti nekaterim temeljnim sistemskim vprašanjem, zlasti 
tistim vprašanjem, ki so povezana z novim zakonom o financiranju izobraže- 
vanja in vzgoje in z nekaterimi drugimi zakoni na področju šolstva in kulture. 
Odbor se strinja s to ugotovitvijo in predlaga, da se v uvodnem delu mnenja 
takoj za drugim odstavkom doda poseben odstavek, ki se glasi: 

»V predloženem gradivu niso dovolj upoštevane sistemske spremembe, ki 
jih bodo prinesli novi zakoni s področij financiranja vzgoje in izobraževanja 
ter raziskovalne dejavnosti.« 

Tovarišica Marija Faganeli je predlagala, da bi v mnenju poudarili tudi vlo- 
go delavskih univerz. Odbor sodi, da tega predloga ni mogoče upoštevati, ker 
je ta problematika zajeta že v širšem smislu in je povsem jasno, da so v tem 
zajete tudi delavske univerze. V tem dokumentu naštevanje posameznih podro- 
čij izobraževanja, ne bi bilo smotrno', če bi upoštevali delavske univerze, potem 
bi morali upoštevati tudi druge institucije. Zaradi tega smatramo, da tega 
predloga ne moremo sprejeti. 
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Nadalje je tovariš Ivo Tavčar predlgal, naj bi v mnenju, če sem ga prav 
razumel, poudarili, da mora plan temeljiti na znanstvenih izsledkih in na 
krepitvi samoupravnih odnosov. Kar zadeva zahtevo, naj bi plan izhajal iz 
znanstvenih ugotovitev, se nam je v odboru zdelo, da tega ni potrebno posebno 
poudarjati, ker osnutek predloga srednjeročnega plana ves čas poudarja znan- 
stveni pristop k celotni problematiki planiranja. Ce sedaj še posebej poudarjamo 
potrebo znanstvenega pristopa, da je to vtis, da negiramo napore in da smatra- 
mo, da znanstveni pristop ni bil upoštevan. 

Z drugo pripombo, da bi bilo treba poudariti krepitev in razvoj samouprav- 
nih odnosov, se odbor strinja. Odbor je ugotovil, da je dejansko velika pomanjk- 
ljivost predloženega dokumenta, da premalo poudarja razvoj in krepitev samo- 
upravnih odnosov. Odbor je sicer v konkretnih predlogih poudaril raz- 
voj samoupravljanja na področju družbenih služb, se pa strinja, da je to 
še premalo, in da je treba tudi v uvodnem delu poudariti potrebo po hitrejšem 
razvoju samoupravnih odnosov in krepitvi njihove materialne osnove. Zaradi 
tega odbor predlaga, naj se v uvodnem delu, kjer je govora o sistemskih vpra- 
šanjih, doda še naslednji stavek: »V osnutku smernic ni dovolj poudarjena 
potreba po hitrejšem razvoju samoupravnih odnosov in krepitvi njihove mate- 
rialne osnove.« 

Tovariš Ivo Tavčar je nadalje predlagal, da bi morali dati več poudarka 
znanosti in raziskovalnim dejavnostim. Menimo, da je z novo formulacijo 
tovariša Turnška dan temu področju že dovolj velik poudarek. O znanosti in 
aplikaciji znanosti je govora že na več mestih v smernicah. Kar zadeva odnos 
družbenih služb in gospodarstva, smatramo, da je to v današnjem besedilu 
dovolj poudarjeno. Glede gradnje osnovnih šol je tovariš Tavčar imel pripombo, 
da bi bilo treba poudariti smotrno gradnjo in da ni dovolj, da govorimo le na 
splošno za razvoj osnovnošolske mreže. Odbor se s to pripombo strinja in 
predlaga, da se besedilo prvega stavka na 2. strani spremeni tako, da se glasi: 
»Zato bi republika po mnenju zbora morala nadaljevati začeto akcijo in s 
sodobnimi načrti ter modernim in smotrnim načinom gradnje zagotavljati 
razvoj osnovnega šolstva.« Glede na sugestije, da bi bilo treba dati republiški 
akciji na gradnjo osnovnih šol še večji poudarek, je bilo v prejšnjem stavku 
to dovolj poudarjeno. Menimo, da je bistveno to, da poudarimo potrebo po 
nadaljevanju že začete akcije za povečanje osnovnošolskega prostora. 

Odbor se strinja s predlogom o domovih in predlaga, da se ga upošteva na 
2. strani v prvem odstavku, ki se glasi: »Predloženo gradivo o prepotrebni razši- 
ritvi vzgojno varstvenih zavodov ničesar ne načrtuje, čeprav družbenoekonom- 
ski interesi narekujejo povečanje družbene skrbi in materialnih vlaganj za vse- 
stranski razvoj in vzgojo predšolskih otrok. Predlagamo' naslednjo formulacijo. 

»Predloženo gradivo o prepotrebni razširitvi vzgojno varstvenih zavodov 
in dijaških domov ničesar ne načrtuje, čeprav družbenoekonomski interesi 
narekujejo povečanje družbene skrbi in materialnih vlaganj za vsestranski 
razvoj in vlogo mladine.« 

Pripomba, ki se je nanašala na letno stopnjo rasti industrijske proizvodnje, 
to je na 3. odstavek na drugi strani, je povsem upravičena in se z njo strinjamo. 
Besede »letne stopnje rasti industrijske proizvodnje« se nadomesti z besedami: 
»letne stopnje gospodarske rasti«, ker gre za plošno gospodarsko rast, vključno 
seveda z rastjo terciarnih dejavnosti itd. 

Kar zadeva pripombo tovariša Iva Tavčarja o strukturi in virih sredstev 
za investicije na negospodarskih področjih, povem, dajo je odbor deloma upošte- 
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val in predlaga, da se stavek, ki se glasi: »Zbor je tudi opozoril na težnjo po 
zmanjševanju udeležbe negospodarskih investicij v strukturi investicijske 
potrošnje in se zavzel za to, da se v gradivu točneje izdela struktura negospo- 
darskih investicij.« dopolni z besedami »in predvidijo viri negospodarskih inve- 
sticij«. Pri tem pa odbor meni, da pri izdelavi smernic ne moremo konkretizirati 
virov, ker je s tem v zvezi odprtih vrsta sistematskih vprašanj. Sedaj je dovolj, 
da se zelo jasno zavzemamo za to, naj bi se v planu srednjeročnega razvoja 
predvidevala konkretna struktura negospodarskih investicij in viri sredstev 
za te investicije. 

Kar zadeva dopolnilno prelivanje sredstev iz gospodarstva na tako imeno- 
vana negospodarska področja, menimo, da je to povedano že v odstavku, ki sem 
ga pravkar prebral. Sodimo, da v smernicah ne moremo predvideti konkretne 
oblike prelivanja sredstev. 

Tovariš Ivo Tavčar je dal nadalje pripombo k 8. točki. Predlagal je, naj 
se črta prvi odstavek. Odbor se s pripombo strinja. Tu ne gre samo za 
področje splošne potrošnje, ampak za vso potrošnjo. Zaradi tega predlagamo, 
da se preformulira obrazložitev, ki se naj glasi takole: »Zbor smatra, da mora 
biti obseg sredstev utemeljen za celotno potrošnjo in ne samo za kritje potreb 
družbenih služb«. 

Predloge o potrebnih sredstvih na posameznih področjih, izraženih v od- 
stotkih, smo upoštevali v predlogu o kvantifikaciji udeležbe šolstva, kulturnih 
dejavnosti in znanstvene dejavnosti v narodnem dohodku. O tem je zavzeto 
načelno stališče, ne moremo pa biti glede tega bolj konkretni. 

Tovariš Vlado Golob se strinja ^ formulacijo, ki je dana v predlogu smer- 
nic. Gre za formulacijo na 4. strani, za predzadnji odstavek, ki se glasi: »Skr- 
beti za nenehno kvalitetno rast kulture in umetnosti, vključevati ju v družbeni 
razvoj ter načrtno pospeševati dejavnosti, ki učinkovito in v raznih oblikah 
posredujejo kulturo in umetnost širokemu krogu občanov.« 

Tovariš Golob meni, da je ta formulacija ustrezna. 
To je poročilo našega odbora. 

Predsednik Ivo Tavčar: Dajem poročilo oziroma predlog odbora v 
razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem mnenje našega 
zbora na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel mnenje, ki ga je predlagal naš stalni odbor. 
Mnenje bomo posredovali Republiškemu in Gospodarskemu zboru. Določiti 
moramo še poročevalca našega zbora, ki bo na seji obeh pristojnih zborov prebral 
mnenje in po potrebi dal še kakšno pojasnilo1. Za poročevalca predlagam tovariša 
Jožeta Smoleta. 

Soglašate s tem predlogom? (Da.) Potem je tudi to urejeno. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Tovariš Vlado Golob je pismeno zastavil vprašanje glede strokovnih izpitov 
prosvetnih delavcev. Prosim republiškega sekretarja, Toma Martelanca, da odgo- 
vori na vprašanje. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci t 
Tovariš poslanec, Vlado Golob, je zastavil vprašanje o strokovnih izpitih pro- 
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svetnih delavcev in sprašuje, če je zdaj po novi ustavi, po izidu zakona o 
zavodih in po izidu temeljnega zakona o delovnih razmerjih strokovni izpit 
še potreben. Glede na to, da je vprašanje precej obsežno in ker sta ga prejeli 
v gradivu, mi dovolite, da ga ne preberem, ampak da vam posredujem samo 
odgovor. 

Za delavce prosvetne službe, ki je posebnega družbenega pomena, je bil 
uveden kot poseben pogoj za opravljanje te službe strokovni izpit. Strokovni 
izpit prosvetnih delavcev je temeljil na določbah 255., 256., 257. člena zakona o 
javnih uslužbencih. Na podlagi teh določb sta svet LRS za strokovno izobraže- 
vanje in svet za šolstvo LRS leta 1963 sprejela skupni pravilnik o stro- 
kovnem izpitu za učno in vzgojno osebje v šolah in drugih vzgojnih in 
izobraževalnih zavodih. 

Sveta sta bila mnenja, da je strokovni izpit za prosvetne delavce posebno 
pomemben kot spodbuda, da teoretično znanje, ki so si ga pridobili med študi- 
jem, prilagodijo potrebam pedagoške prakse. Zato sta ga s citiranim pravilnikom 
ponovno uredila, modernizirala in prilagodila osnovnim potrebam pri uprav- 
ljanju vzgojno izobraževalnega dela. S tem pravilnikom je bil strokovni izpit 
prosvetnih delavcev postavljen na popolnoma novo osnovo, tako da že sedaj 
ni več formalno ponavljanje zaključnega izpita oziroma diplome, temveč resna 
preizkušnja tistega znanja, ki ga mora prosvetni delavec uporabljati in pokazati 
na svojem delovnem mestu pri vzgojno-izobraževalnem delu. 

Zakon o javnih uslužbencih in predpisi, izdani na njegovi podlagi, so for- 
malno nehali veljati. S tem je začasno nastala glede strokovnih izpitov pravna 
praznina. Vendar pa se strokovni izpiti še naprej opravljajo. Republiški sekre- 
tariat za pr osveto in kulturo je tudi že predložil Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije osnutek zakona o izobraževanju na drugi stopnji, v katerem je 
predviden, v skladu s pooblastilom, določenim v tretjem odstavku 19. člena 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih, strokovni izpit kot poseben pogoj za 
opravljanje prosvetne službe. Obvezen naj bi bil za vse učitelje in vzgojitelje, 
razen na visokošolskih zavodih. 

Mnenja smo torej, da je strokovne izpite za prosvetne delavce smotrno 
obdržati. Strinjamo se s tovarišem poslancem, da je treba nadaljevati s prouče- 
vanjem problematike. Predvsem bo potrebno strokovni izpit smiselno vklju- 
čiti v sistem stalnega strokovnega in pedagoškega izpopolnjevanja učiteljev in 
vzgojiteljev, kakor je to določeno v 74. členu splošnega zakona o šolstvu, saj 
bo edino tako dosežen njegov osnovni namen. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo, ko neposredno spremlja delo 
izpitnih komisij, ugotavlja, da se je začelo izboljševati vzgojno izobraževalno 
delo, odkar sta oba omenjena sveta ponovno uredila strokovni izpit prosvetnih 
delavcev. Iz poročil izpitnih komisij je razvidno, da si prosvetni delavci teme- 
ljito prizadevajo, da bi v praksi uporabili in izpopolnili svoje znanje ter to 
znanje pokazali pred izpitno komisijo. Zato strokovni izpiti brez dvoma že 
sedaj, vsaj v določeni meri pospešujejo kvaliteto vzgojno izobraževalnega dela. 

Predsednik Ivo Tavčar : Se poslanec Golob zadovoljuje z odgovorom? 
(Vlado Golob: Da!) Hvala lepa. Zeli morda še kdo zastaviti kakšno vprašanje? 
(Nihče.) \ 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 29. sejo Prosvetno-kultur- 
nega zbora. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 17.45.) 



' SOitAJtNO - ZDRAMIVENI ŠBOR 

23. seja 

(15. aprila 1966) 

Predsedovala:dr. Ruža Šegedin, 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 23. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Odsotnost so opravičili poslanci: Miro Vesel, Tihomil Javoršek, dr. Martin 
Benedik in >dr. Zmago Slokan. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji zbora prisostvujejo: Majda Gaspari, član Izvršnega sveta in predsednik 

komisije Izvršnega sveta za vprašanja borcev, Stane Šelih, republiški sekretar 
za zdravstvo in socialno varstvo in Gabrijel Sfilingoj, pomočnik republiškega se- 
kretarja za delo. Kot gostje so bili vabljeni: dr. Jože Benigar, predsednik odbora 
za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora, dr. Saša Cvahte, direktor 
zavoda SRS za zdravstveno varstvo, dr. Stanko Lajevec, predstavnik republiške- 
ga zdravstvenega centra, Dolfka Boštjančič, predstavnik Skupščine republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, predstavnik izvršnega odbora Skup- 
ščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, dr. Zora Konjajev, 
zdravnik — pediater, docent dr. Bogomir Vargazon, zdravnik — internist, 
dr. Marjan Barle, direktor zdravilišča Laško, dr. Ivan Pintarič, strokovni sve- 
tovalec pri Republiškem zavodu za socialno zavarovanje, predstavnik Glav- 
nega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije, predstavnik Republiškega 
zavoda za socialno zavarovanje, predstavnik upravnega odbora Sklada SRS za 
socialne zavode in predstavnik odbora za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 22. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. razprava o pomenu kopališkega in klimatskega zdravljenja v okviru 

celotnega zdravstvenega varstva in razprava o stališčih; 
3. razprava o izvajanju ukrepov za izboljšanje materialnega položaja bor- 

cev NOV; 
4. obravnava statuta Republiškega zavoda za socialno zavarovanje; 
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5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega ra- 
čuna sklada SRS za socialne zavode za leto 1965 ter obravnava poročila o po- 
slovanju sklada; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnih od- 
borov Socialno-zdravstvenega zbora. 

Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kak spreminjevalni 
ali dopolnilni predlog? Prosim. Besedo ima dr. Boris Sušteršič. 

Dr. Boris Šušteršič: Na zdnji seji Socialno-zdravstvenega zbora 
je bilo postavljeno poslansko vprašanje in sicer: zakaj ni Onkološki inštitut 
omenjen med prioritetnimi objekti na področju negospodarskih investicij v re- 
soluciji o usmeritvi razvoja SR Slovenije v letu 1966? Republiški sekretar 
za zdravstvo in socialno varstvo je tedaj razložil, da je Onkološki inštitut 
zajet v program financiranja izgradnje medicinskega centra in da bo Izvršni 
svet predložil Skupščini SRS ta program do konca meseca marca letos. Danes 
smo že 15. aprila in me zanima, zakaj to še ni storjeno. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Se zbor strinja, da se da na dnevni 
red'še to poslansko vprašanje? Kdo je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko). Je kdo proti? (Nihče). 

Kot 7. dodatna točka je torej še to poslansko vprašanje. Ima morda še kdo 
kak predlog? (Ne javi se nihče). 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 22. seje našega 
zbora ste prejeli. Ima kdo kako pripombo k temu zapisniku? (Ne). Potem 
menim, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na fazpravo o po- 
menu kopališkega in klimatskega zdravljenja v okviru celotnega zdravstvenega 
varstva. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli gradivo: »Pomen kopališkega in 
klimatskega zdravljenja v okviru celotnega zdravstvenega varstva« in poročilo 
o strokovnem pregledu obmorskega mladinskega zdravilišča RK Slovenije — 
Debeli rtič, ki ga je Skupščini SRS predložil Zavod SRS za zdravstveno varstvo. 
Nadalje ste prejeli poročilo začasnega odbora za proučitev problematike kopa- 
liško-klimatskega zdravljenja in predlog stališč o kopališkem in klimatskem 
zdravljenju, ki jih je pripravil začasni odbor našega zbora. 

Ker ste poročilo začasnega odbora sprejeli, zato predlagam, da ga ne čitamo. 
Prosim poročevalca začasnega odbora za mnenje v zvezi s predlogom odbora 
za trgovino, gostinstvo in turizem Republiškega zbora glede spremembe oziroma 
dopolnitve 13. točke stališč. Besedo ima tovarišica dr. Erna Primožič. 

Dr. Erna Primožič: Začasni odbor za proučitev problematike kopa- 
liško-klimatskega zdravljenja je na današnji seji obravnaval mnenje odbora za 
trgovino, gostinstvo in turizem Republiškega zbora k predlogu stališč o kopali- 
škem in klimatskem zdravljenju. 

Omenjeni odbor Republiškega zbora se ne strinja s stališčem, naj naravna 
zdravilišča ne usmerjajo svojega materialnega razvoja v povečanje posteljnega 
fonda, razen v bolniških oddelkih. Po mnenju tega odbora narekujejo potrebe 
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in možnosti razvoja zdraviliškega turizma nadaljnjo izgradnjo tudi turističnih 
prenočitvenih kapacitet v zdraviliško-turističnih krajih. 

Ker je večina gostinskih kapacitet v zdraviliških krajih v okviru naravnih 
zdravilišč, bi izvajanje predlaganega stališča pomenilo prelivanje sredstev iz, 
gostinstva v zdravstvo, kot tudi omejevanje gostinskih kapacitet na račun 
bolnišničnih. Zato ne bi smel iti nadaljnji razvoj zdravstvene dejavnosti zdravi- 
lišč na račun že tako slabo akumulativnega gostinstva, marveč je treba zagotoviti 
obema dejavnostima sredstva za nadaljnji razvoj. 

Odbor za trgovino, gostinstvo in turizem Republiškega zbora je zato pred- 
lagal, da se v trinajsti točki stališč, v četrti in peti vrsti, črta besedilo: »ne pa 
v povečanje posteljnega fonda« in doda nov odstavek z naslednjim besedilom: 
»Zdravilišča, v katerih povpraševanje po zdravstvenih in turističnih storitvah 
presega obstoječe zmogljivosti, pa naj svoj razvoj usmerijo tudi v izgradnjo 
posteljnih kapacitet tako za potrebe zdravstva kot za potrebe zdraviliškega 
turizma«. 

Začasni odbor za proučitev problematike kopališko-klimatskega zdravljenja 
omenjenega predloga ni v celoti sprejel. Ponovno je poudaril, da so kapacitete 
naravnih zdravilišč v Sloveniji za potrebe zdravstva povsem zadostne in da 
jih ne kaže razširjati. Potrebno pa je intenzivneje razvijati zdraviliško zdrav- 
stveno službo, saj od njenega kvalitetnega dela ni odvisen samo napredek na 
področju zdravstvenega varstva, marveč tudi razvoj zdraviliškega turizma. 

Pri izdelavi stališč se je odbor omejil le na zdravstveno dejavnost naravnih 
zdravilišč in na vlogo kopališko-klimatskega zdravljenja v sistemu zdravstve- 
nega varstva. Zato posebej ne poudarja turistične in druge gospodarske dejav- 
nosti naravnih zdravilišč, s katerimi se le-ta lahko ukvarjajo na podlagi zakona 
o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih. 

Ker sedanja formulacija 13. točke stališč res dopušča tolmačenje, da 
naravna zdravilišča v nobenem primeru ne bi povečevala posteljnega fonda, 
torej tudi ne za potrebe zdraviliškega turizma, je začasni odbor sprejel predlog 
odbora Republiškega zbora za trgovino, gostinstvo in turizem, da se v 13. točki 
stališč črta besedilo »ne pa v povečanje posteljnega fonda«. Odbor pa se ni 
strinjal s predlogom, da bi se stališča dopolnila z besedilom, ki dopušča širjenje 
posteljnih kapacitet zdravilišč za potrebe zdravstva, saj ugotavljamo, da so 
kapacitete zdravilišč za potrebe zdravstva povsem zadostne. 

V imenu začasnega odbora predlagam, da zbor sprejme stališča v besedilu, 
kot ga predlaga začasni odbor. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Pričenjam razpravo. Prosim, da se 
v njej ne omejite samo na osnovno gradivo in na poročilo začasnega odbora, 
marveč tudi na razpravo o predloženih stališčih z dopolnitvijo, ki jo- je pred- 
lagala poročevalka začasnega odbora. 

Kdo želi besedo? Prosim, dr. Jože Benigar, predsednik odbora za zdravstvo 
in socialno politiko Republiškega zbora. 

Dr. Jože Benigar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V razpravi o pomenu kopališkega in klimatskega zdravljenja v okviru 
celotnega zdravstvenega varstva bi želel povedati nekaj besed, predvsem 
o osnutku stališč o kopališkem in klimatskem zdravljenju, ki jih je pripravil 
začasni odbor vašega zbora. 
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Stališča o kopališkem in klimatskem zdravljenju so izdelana z gledišča 
bolnikov zavarovancev, ki jih pošiljajo v naravna zdravilišča skladi zdravstve- 
nega zavarovanja. Povsem pravilno stališča ugotavljajo, da pomeni zdravljenje 
v naravnih zdraviliščih nadomestitev oziroma nadaljevanje bolnišničnega in 
ambulantno-polikliničnega zdravljenja, torej obliko medicinske rehabilitacije. 
Glede na to naj bi klinike, bolnišnice in ambulantno-poliklinični zavodi pošiljali 
bolnike — zavarovance neposredno v naravna zdravilišča. 

Tem ugotovitvam in takemu stališču prav gotovo- ni moč oporekati, vendar 
se v tej zvezi postavlja vprašanje, če 'bodo navedeni zdravstveni zavodi tudi res 
pošiljali v zdravilišča vedno in vse tiste bolnike, za katere je zdraviliško zdrav- 
ljenje v določenem naravnem zdravilišču tudi indicirano. Tu gre namreč za 
ekonomsko-komercialno stran, ki je še vedno, zlasti v višje organiziranih zdrav- 
stvenih zavodih, odvisna od zasedbe posteljnega fonda, od česar so odvisni 
seveda tudi osebni dohodki zdravstvenih delavcev. Zato je tudi razumljivo, da 
pošiljajo bolnike iz teh zavodov v zdravilišča skladno z zasedbo posteljnega 
fonda na klinikah in v bolnišnicah. Glede na takšno stanje menim, da samo 
stališča, da je treba v učnem načrtu, oziroma v programu medicinske fakultete 
in tudi v programu postdiplomskega strokovnega izpopolnjevanja bolj poudariti 
pomen zdravljenja v naravnih zdraviliščih, ne bo v celoti rešilo tega problema. 

Sedaj, ko zavodi za socialno zavarovanje financirajo programe zdravstvenih 
domov, oziroma zavodov, bodo le-ti verjetno varčevali predvsem na račun 
pošiljanja ljudi v zdravilišča. Obstaja torej bojazen, da bodo bolniki — zavaro- 
vanci le v manjši meri deležni kopališko-klimatskega zdravljenja, čeprav je 
tudi pravica do takšnega zdravljenja ena izmed osnovnih pravic, ki izvirajo 
iz zdravstvenega zavarovanja delavcev in je tudi ta oblika zdravljenja medi- 
cinska dejavnost. Sistem financiranja zdravstvenih storitev nikakor ne bi smel 
omejevati te pravice, sredstva skladov zdravstvenega zavarovanja pa bi se mo- 
rala uporabljati za vse vrste zdravljenja po enakih kriterijih. To torej potrjuje 
pravilnost predloženih stališč, da je> treba zagotoviti zdravniško-kopališkemu 
in -klimatskemu zdravljenju isto mesto kot vsem drugim oblikam zdravljenja. 

Izbira bolnikov in zdravilišč sodi v pristojnost zdravstvene službe, ki ne bi 
smela pasivno čakati, kdaj bo na primer bolnik napravil prošnjo za zdravljenje 
v določenem zdravilišču, ali prosil zdravnika, da mu to napravi. Rezultat seda- 
nje pasivnosti in pomanjkanja načrtnega zdravljenja ljudi je ta, da so zdravili- 
šča v glavni sezoni prenapolnjena, izven nje pa le na pol zasedena ali celo 
prazna. Takšna politika ne ustvarja samo finančnih problemov in težav za 
zdravilišča, marveč še vrsto drugih, kot npr. nezaposlenost zdraviliškega zdrav- 
stvenega kadra, kar ustvarja določene motnje v njihovem strokovnem razvoju. 
Pripomnim naj, da bi bila izbira zdravilišč in bolnikov prav gotovo lažja, če 
bi bilo strokovno navodilo o indikcijah in kontraindikcijah bolj obdelano in 
če bi zdraviliška zdravstvena služba pogosteje obveščala javnost predvsem 
zdravstveno — o uspehih zdravljenja v naravnih zdraviliščih. V tej zvezi 
menim, da bi moral tudi balneološki inštitut odigrati večjo vlogo. Morda bi ga 
kazalo formirati v okviru Republiškega zdravstvenega centra. Če to delajo 
v državah, kjer imajo manj naravnih zdravilišč kot Slovenija, neposredno 
univerze, ne vem, zakaj naj ne bi napravili tega tudi mi. Mnenja sem namreč, 
da i o balneološki inštitut Rogaška Slatina prej laboratorij tega zdravilišča kot 
pa republiški balneološki inštitut in to predvsem zaradi našega pasivnega od- 
nosa do te dejavnosti. 
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Vemo, da v naša naravna zdravilišča prihaja vse več tujih gostov. Ti 
prihajajo v zdravilišča tudi na zdravljenje, vendar ne želijo tako strogega zdrav- 
stvenega režima, kot je predpisan za bolnike, za katere so plačniki zavodi za 
socialno zavarovanje. Kolikor hočemo obdržati tudi to dejavnost naših zdravilišč, 
je nujno, da v prihodnje ločimo kapacitete in določimo cono s strogim zdravi- 
liškim režimom in cono za zdraviliški turizem v okviru objektivnih možnosti. 
Tako bi bila dana možnost, seveda ob ustaljenih stališčih zavodov za socialno 
zavarovanje in vse zdravstvene službe, da bi se lahko razvijah v zdraviliščih 
obe zvrsti, ne glede na to, kdo je plačnik storitev. Tako tudi ne obstaja bojazen, 
da bi ne bil v zdraviliških krajih omogočen nadaljnji razvoj turizma. Podpreti 
torej ne bi smeli le enostranskega razvoja zdravilišč, marveč s primerno poli- 
tiko omogočiti tako razvoj zdravstvene službe, kot tudi turistične in gostinske 
dejavnosti v zdraviliških krajih. Eno in drugo je pomembno1, saj vemo, da raz- 
vita in dobro organizirana zdravstvena služba privablja v zdravilišča tudi tuje 
in domače turiste. Ne bi smeli dopustiti, da se življenje v naravnih zdraviliščih 
v celoti strogo podredi zdravstveni službi ali pa samo težnjam turizma, marveč 
le na določenem področju — v zdravstveni oziroma turistični coni, kar je tako 
v interesu zdravstvene službe kot tudi zdravilišč. Koeksistenca med zdravstvom 
in turizmom je v zdraviliščih torej ne samo mogoča, temveč tudi nujna. 

Zdravstveni domovi, ki so plačniki storitev, oziroma ki imajo sredstva za 
kritje tovrstnega zdravljenja, morajo tako tendenco podpirati. Seveda mora 
zagotoviti zdravstvena služba v zdraviliščih kvalitetno zdravljenje. Takšno 
zdravljenje nudijo zdravilišča le, če imajo primerne kapacitete, vse sodobne 
medicinske naprave ter strokovni medicinski kader. Enakomerna zasedenost 
zdravilišč z zavarovanci pa je odvisna od postopka za pošiljanje bolnikov v na- 
ravna zdravilišča, ki naj bi ga določil republiški zdravstveni center. 

Zahteve, ki jih vsebujejo predložena stališča, se bodo v celoti lahko izpolnile 
le, če bo izpolnila svoje obveznosti tudi zdravstvena služba in zavodi za socialno 
zavarovanje. Menim, da zasedenost zdraviliških kapacitet in število bolnikov, 
napotenih v naravna zdravilišča, ne bi smelo biti odvisno od razpoloženja zavo- 
dov za socialno zavarovanje, oziroma zdravstvenih domov. Stanje, kakršno 
vlada danes v naravnih zdraviliščih, ni odraz vsebine pomembnosti njihovega 
dela, marveč odraz finančnih zmogljivosti plačnikov in njihove skrbi za zdravje 
bolnikov 

Ko je naš odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora raz- 
pravljal na zadnji seji o pomenu kopališkega in klimatskega zdravljenja in 
tudi a osnutku stališč, se je z navedenimi stališči sicer strinjal, vendar je menil, 
da bi bilo treba v samem naslovu stališč nakazati, da le-ta veljajo predvsem 
za zdravljenje bolnikov-zavarovancev. Tako bi bilo bolj razumljivo, da gre 
v tem primeru le za bolnike — zavarovance in, da predložena stališča ne po- 
segajo na področje zdraviliškega turizma. Naš odbor se tudi strinja s predlogom 
odbora za trgovino, gostinstvo in turizem Republiškega zbora, da naj bi se 
besedilo 13. točke stališč spremenilo v toliko, da bi bilo bolj jasno povedano, 
da gre samo za hospitalni del, to se pravi, da govorijo stališča o hospitalnem delu 
naravnih zdravilišč in da gre samo za vprašanje posteljnega fonda v teh hospi- 
talnih objektih. 

Z vsem drugim se naš odbor strinja in tako v celoti podpira predložena 
stališča. 

Predsednik đr. Ruža Segedin: Besedo ima tov. Zinka Štraus. 
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Zinka Straus: Tovariši poslanci, tovarišice poslanke! Nedvomno ima 
kopališko-klimatsko zdravljenje v celotnem okviru zdravstvenega varstva pre- 
bivalstva velik pomen, saj vpliva na hitrejše normaliziranje zdravstvenega 
stanja. 

Po letu 1960 so kapacitete v zdraviliščih močno narasle zaradi -ugodnih 
pogojev v skladih zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanci, ki so koristili takšno 
ugodnost zdravstvenega varstva, so iz leta v leto postavljah vse večje zahteve 
in ker zdravstveni delavci niso za ostrih kriterijev, je bil dotok v zdravilišča 
vedno večji. Tako stanje se ne nadaljuje vse do konca julija 1965. leta. 

Kriza, ki je nastopila po reformi v lanskem letu glede pošiljanja zavaro- 
vancem v zdravilišča, se nadaljuje v letošnjem letu in je privedla do tega, da 
mora o tej problematiki razpravljati naš zbor. 

Kot je iz priloženega gradiva razvidno, so se kriteriji zaostrili zaradi 
zmanjšanja finančnih sredstev v skladih zdravstvenega zavarovanja. Najeno- 
stavnejši ukrep je bil ta, da se bolnike — zavarovance odteguje od te oblike 
zdravstvenega varstva. Restrikcije, ki jih vršijo zdravstvene komisije pri komu- 
nalnih zavodih za socialne zavarovanje, so bile izvedene pri vseh zavodih in 
to v taki meri, da gre že na škodo zdravja bolnikov. Tudi kranjski komunalni 
zavod za socialno zavarovanje je avgusta lanskega leta zahteval od zdravilišč 
revizijo vseh napotnic tistih bolnikov, ki jih še niso khcali na zdravljenje. Od 
172 bolnikov, ki so že imeli napotnice v zdravliščih, je bilo zavrnjenih 29, ker 
medicinske indikcije le-teh niso bile dovolj močne zaradi poostrenih kriterijev. 
Ce se vprašamo, zakaj so začeli zavodi za socialno zavarovanje izvajati restrik- 
cije najprej na področju klimatskega zdravljenja, lahko dobimo odgovor takoj 
in sicer ta, da ravno na tem področju lahko direktno vplivajo preko zdravstve- 
nih komisij na zavarovance. Če pa pogledamo, kolikšen odstotek odpade za te 
namene, od vseh sredstev sklada zdravstvenega zavarovanja, ki so znašala lani 
na območju komunalne skupnosti Kranj 2 milijarde 271 milijonov starih dinar- 
jev, vidimo, da gre same 4,04 % za stroške kopališkega zdravljenja. Za stroške 
za zdravljenje v stacioniranih zavodih odpade 46fl/o. To nesorazmerje je de- 
jansko zelo veliko in mislim, da velja približno razmerje tudi za druge komu- 
nalne skupnosti. Nedvomno je, da leži v bolnišnicah precej takšnih bolnikov, 
ki bi lahko nadaljevali zdravljenje v zdraviliščih in, ki zdaj zasedajo bolnišnični 
posteljni fond. Zdravljenje v zdraviliščih je bilo dostikrat boljše in tudi cenejše, 
saj znaša povprečno oskrbni dan v bonišnici — primer velja za klinične bolniš- 
nice v Ljubljani — 6.598 dinarjev, v zdraviliščih pa 3.850 dinarjev. Spričo 
sedanjega načina financiranja bolnišnic glede na zasedbo postelj, morda tudi 
ti zavodi niso dovolj zainteresirani, da bi pošiljali paciente na nadaljnja zdrav- 
ljenja v zdravilišča. In to kljub temu, da niso vezani na zdravstvene komisije 
komunalnih zavodov. 

Poseben problem je mladinsko klimatsko zdravilišče Debeli rtič. Mislim, 
da je v Sloveniji veliko otrok, ki bi bili potrebni klimatskega zdravljenja. 
Komunalni zavodi res ne bi smeh varčevati pri dodeljevanju sredstev za te 
namene, saj ss vendar sredstva, vložena v zdravstveno varstvo otrok dobro 
obrestujejo. Vso podporo temu bi morah dajati zdravniško društvo, sekcije 
pediatrov in pediatričnih khnik ter bolnišnice, ki najbolj poznajo zdravstveno 
problematiko mladine. Za območje Gorenjske je značilno, da ima svoje mla- 
dinsko zdravilišče v Novem gradu ob istrski obali, ki obratuje samo v času 
sezone s kapaciteto 300 otrok. Spričo ugodne klime in lege je registriram kot 
mladinsko zdravilišče kljub temu, da je usmerjeno le na zdravljenje z morsko 
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vodo. Drugih ugodnosti, kot jih ima Debeli rtič, to zdravilišče nima. Omejen 
je tudi čas zdravljenja na 1ri tedne tako, da za določene hujše bolezni zdravi- 
lišče ne prid.- v poštev. Je pa veliko primerov, ko pošiljajo zdravniki otroke na 
zdravljenje v Novi grad, namesto na Debeli rtič. Lani je z območja Gorenjske 
letovalo v tem zdravilišču 600 otrok, ki so bili poslani tja na podlagi medicin- 
ske indikcije. Socialno zavarovanje je v ta namen prispevalo 33 milijonov 
48 tisoč starih dinarjev. Poleg njih je letovalo še 307 otrok, katerim je bilo 
zdravljenje koristno, ne pa nujno. Stroške zanje so krile občine in starši. 

Zarad; splošno znanega dejstva, da je bil dotok bolnikov v zdravilišča od 
januarja do konca julija lanskega leta tako močan zaradi ukinitve zdravstvenih 
komisij pri komunalnih zavodih in zaradi direktnega pošiljanja v zdravilišča 
s strani lečečih zdravnikov in bolnišnic, bi bilo v bodoče nedvomno priporočljivo, 
da te komisije pri zavodih za socialno zavarovanje še nadalje obstojajo. To 
stališče — kot mi je znano — zagovarjajo tudi terenski zdravniki. Lažje je 
namreč za lečeoega zdravnika v primeru negativne rešitve, da predlog odkloni 
komisija in ne on in manj bi bilo raznih subjektivističnih mnenj o koristnosti 
kopališkega zdravljenja. Bolnišnice naj bi obdržale dosedanji način direktnega 
pošiljanja pacientov in rekonvalescentov v zdravilišča. 

Da bi bila zdravilišča bolj zasedena, bi morali razdeliti kriterije po medi- 
cinskih indikdjah v nujne in koristne. Zdravstveni skladi pri komunalnih za- 
vodih sj letos tako okrnjeni, da bodo še vedno večje potrebe kot možnosti. 
Zato bi morali v primerih, ko zdravljenje ni tako nujno, nositi del stroškov 
tudi bolniki sami; Lahko trdim, da teh primerov ne bi bilo malo in, da bi bili 
zavarovanci pripravljeni koristiti za takšno zdravljenje tudi svoj redni letni 
dopust. Glede na to, da je postopek do odhoda pacienta na zdravljenje dolg in 
zdravljenje zelo drago, bi morala zdravstvena služba tudi bolj spremljati uspehe 
zdravljenja. Od pacientov pa je treba zahtevati večjo disciplino, saj le na 
podlagi obojestranskih prizadevanj lahko pričakujemo želene rezultate. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima dr. Marjan Barle, upravnik 
zdravilišča Laško. 

Dr. Marjan Barle: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite mi, da v imenu zdravstvenih delavcev enega izmed naših 
naravnih zdravilišč ob razpravljanju o nadaljnjem razvoju teh zavodov povem 
nekaj misli. 

Slovenija je zelo bogata z različnimi naravnimi zdravilnimi sredstvi. Ta 
niso pomembna samo za prebivalstvo naše republike, marveč je njihov pomen 
mnogo širši in sega daleč preko meje naše domovine. Zato je torej važno tako 
za zdravstvene kot tudi za gospodarske namene, da najdemo pravilno organi- 
zacijsko oblika za čimboljše in čim smotrnejše koriščenje tega naravnega za- 
klada. Zavedati se moramo, da široka javnost budno spremlja, kako mi te — 
vsemu svetu že davno znane vrelce zdravja — negujemo, razvijamo' in kako 
omogočamo, da so dostopni vsem, ki so zdravljenja,z njimi tudi potrebni. 

Zivim< v času, ko sta industrializacija in motorizacija preobrazila svet in 
ko so se statistični podatki o najbolj pogostih rušilcih našega zdravja bistveno 
spremenili. Ne samo, da hitro raste število travmatoloških primerov, raste tudi 
število različnih kroničnih okvar in pojavov izčrpanosti zlasti loko motornega 
aparata kot posledica spremenjenega načina življenja. Nujno se torej postavlja 
zahteva ne samr po dobre organizirani preventivni in travmatološki službi, 
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marveč tudi zahteva po efektni in eksperitivni službi medicinske rehabilitacije. 
Le tako bom , lahko preprečili stalno prezasedenost bolnišničnih zavodov, visok 
bolniški stalež in. neprestano rast števila invalidnih oseb. Prav je torej, če so 
se naravna zdravilišča reorganizirala in prevzela nase dobršen del skrbi za 
medicinsko rehabilitacijo bolnikov z različnimi akutnimi in kroničnimi bolez- 
nimi. S tem niso le razbremenila veliko dražji posteljni fond v bolnišnicah, mar- 
več tudi pospešila in intenzivirala proces rehabilitacije. 

Taka reorganizacija naravnih zdravilišč ni v ničemer zavrla gospodarsko 
nič manj pomembnega zdraviliškega turizma. Prav nasprotno: dobro organizi- 
rana in izpopolnjena zdravstvena služba v naravnih zdraviliščih je šele privabila 
množico tujcev, ki v teh krajih ne iščejo zabave, marveč predvsem zdravja. 
V naravnih zdraviliščih gre torej za specifičen turizem bolnih oseb, skratka, 
za zdravniški turizem. Pravilnost takega gledanja potrjuje primer zdravilišča 
Laško, kjer je povpraševanje tujcev po zdravstvenih, poudarjam, po zdravstve- 
nih storitvah tega zavoda tolikšno, da mora zavod zaradi pomanjkanja prostora 
vsakodnevno odklanjati več prošenj za sprejem. Taki pacienti se potem nasta- 
nijo v gostinskih obratih ali pri zasebnikih in se poslužujejo ambulantnih 
zdravstvenih storitev. V Laškem so> se torej cdnosi med turizmom in gostinstvom 
na eni in zdravstvom na drugi strani izkristalizirati. Turistični delavci, občinski 
organi in zasebniki se zavedajo, da le dobro organizirana zdravstvena služba 
v zdravilišču privablja v Laško turiste. Zdravilišče je za ambulantne storitve 
zunanjih pacientov zelo zainteresirano, saj s tem povečuje svoje dodatne do- 
hodke in tako omogoča, da je cena oskrbnega dne za stacionirane paciente- 
zavarovance znatno nižja kot bi sicer bila brez te ambulantne dejavnosti. 

Sedaj mi dovolite še nekaj pripomb k problemu medicinske rehabilitacije 
v zvezi z razvojem naših naravnih zdravilišč. 

Služba medicinske rehabilitacije se je razmahnila med zadnjo svetovno 
vojno in po njej v vseh visoko industrializiranih državah kot posledica velike 
potrebe po delovni sili in zaradi velikega porasta invalidnosti. Iz poročil, ki jih 
prejemamo iz dežel z visoko razvito stopnjo industrializacije in, ki imajo dobro 
organizirano travmatološko in rehabilitacijsko službo, je razvidno, da je tamkaj, 
kljub večjemu travmatizmu, invalidnosti v primerjavi z našo državo znatno 
manj. Samo s higiensko-tehničnimi varstvenimi ukrepi tega problema ni mo- 
goče uspešno reševati. Pri nas ugotavljamo, da nekateri naši medicinski krogi, 
verjetno zaradi pomanjkljivega učnega programa na medicinski fakulteti, še 
vedno niso dodobra seznanjeni z možnostmi, ki jih nudi medicinska rehabilita- 
cija pri skrajševanju procesa zdravljenja in pri preprečevanju invalidnosti. Ob- 
staja tudi zmotno mnenje, da je mogoče vse mobilne rehabilitirance rehabili- 
tirati ambulantno. Pri procesu rehabilitacije je treba vedeti, da je pri obolenju 
enega dela telesa prizadet pravzaprav ves organizem, zlasti psihično, in da je 
vedno treba rehabilitirati celega človeka. Vedeti je tudi treba, da je pri medi- 
cinski rehabilitaciji pravilno določen počitek prav tako pomemben kot smotrno 
organizirane in dozirane terapevtske procedure. Proces medicinske rehabilita- 
cije traja torej pravzaprav ves dan. Večina rehabilitirancev sodi torej v stacio- 
narne zavode. Le tako smo namreč lahko sigurni, d.a ne bodo npr. ambulantni 
pacienti doma opravljali težka dela, ki bi ogrozila pridobljene uspehe fiziote- 
rapije in zavlekla proces rehabilitacije. Jasno je torej, da ne bi bilo smotrno 
pretirano omejevati pošiljanje rehabilitirancev v rehabilitacijske zavode, ozi- 
roma v zdravilišča. Znano je namreč, da nimajo naša naravna zdravilišča ničesar 
več skupnega s predvojnimi kopališči, buržoaznega tipa z glavnim poudarkom 
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na zabavo, marveč vlada v njih režim, ki bi ga lahko postavili med bolnišničnim 
in normalnim delovnim življenjem. V njih prevladuje težnja po čimprejšnjem 
ozdravljenju in čimprejšnji vključitvi v normalno življenje. Omejevanje poši- 
ljanja boLnikov-zavarovaiicev v naravna zdravilišča bi sicer trenutno morda 
nekoliko pripomoglo k sanaciji sedanjih finančnih težav zavodov za socialno 
zavarovanje, kolikor seveda zaradi tega ne bi naraslo število veliko dražjih 
oskrbnih dni v bolnišnicah. Gledano bolj dolgoročno, pa bi bilo tako omejevanje 
zelo škodljivo. Pomislimo samo na to, da s pravočasnim terminalnim in fizikal- 
nim zdravljenjem lahko preprečimo v mnogih primerih trajno invalidnost. Zato 
bi,bilo potrebno, da bi tudi mi priznali fizikalni medicini in rehabilitaciji iste 
pravice in dolžnosti kot jih imajo druge veje medicine. Postopek pri pošiljanju 
na tako zdravljenje naj bi bil enak postopku pri pošiljanju na vse druge vrste 
zdravljenja. Zdravniki oddelkov in zavodov za fizikalno medicino in rehabili- 
tacijo torej tudi zdravniki naravnih zdravilišč, naj bi imeli pravico odločati 
o tem, če je in kako dolgo je posameznemu bolniku tako zdravljenje potrebno. 
Naša zdravilišča namreč že imajo zadostno število bodisi stalnih, bodisi hono- 
rarnih kvalificiranih strokovnjakov in bi bil torej tak sistem selekcije bolnikov 
izvedljiv, kar bi tudi onemogočalo že tako redke pojave zlorab. 

Predsednik dr. Ruža Segedin : Besedo ima docent dr. Bogomil Var- 
gazon. 

Dr. Bogomil Vargazon: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot bol- 
nišnični zdravnik bi želel poudariti, da je kopališko zdravljenje zelo pomem- 
ben činitelj pri zdravljenju in rehabilitaciji ter da veliko pripomore k 
ponovni delovni sposobnosti predvsem kroničnih bolnikov. Predpogoj za to je 
dobro urejena zdravstvena služba v zdraviliščih, ki lahko sprejema ne samo 
lažje, marveč tudi težje bolnike, ki jih bolnišnice neposredno pošiljajo na post- 
hospitalno zdravljenje. Tako naj bi bilo kopališko zdravljenje nek vmesni člen 
med bolnišničnim zdravljenjem in domačo rekonvalescenco, pri čemer naj bi 
takšno rehabilitacijo izvajali po vseh načelih sodobne medicine. 

Danes lahko ugotovimo, da so mnoga naravna zdravilišča Slovenije, kar 
zadeva medicinsko dejavnost, zelo napredovala in večina njih že v polni meri 
služi namenom zdravstva. Žal pa je stvar taka, kot je prej omenil predsednik 
odbora za zdravstvo dr. Jože Benigar, da njihove kapacitete niso izkoriščene 
vse leto, marveč predvsem v času letnih počitnic. Takšno mnenje, da je pravilno 
in koristno zdravljenje v zdraviliščih samo v letnih mesecih, je povsem zasta- 
relo. Posebej zdaj, ko zasedajo posteljni fond npr. v Ljubljani pacienti, ki bi 
jih lahko brez najmanjše skrbi za njihovo nadaljnjo zdravstveno rehabilitacijo 
poslali v zdravilišča, bi lahko zdravilišča v veliki meri razbremenila posteljni 
fond naših zdravstvenih centrov. S tem seveda ne mislimo, da je mogoče upo- 
rabljati zdravilišča kot nekakšno* nadomestilo za bolnišnični posteljni fond, mar- 
več, da jih lahko v veliki meri uporabljamo za nadaljevanje zdravljenja. Seveda 
pa to le pod pogojem, da so za to dani vsi pogoji v zdravilišču in da je zajam- 
čeno res ustrezno zdravstveno varstvo. 

Omenil bi samo eno vprašanje, ki ga večkrat načenja služba socialnega 
zavarovanja in sicer: ali ne bodo potem ostajale posteljne kapacitete, recimo ob 
taki sprostitvi zdraviliškega zdravljenja, nezasedene? Mislimo, da nezasedene 
ne bodo, marveč bodo bolj smotrno uporabljene, saj danes v mnogih primerih 
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ne sprejmemo bolnika zaradi medicinske indikacije, marveč zaradi medicinske 
nujnosti. 

Glede kriterijev za pošiljanje pacientov v zdravilišča, menim, da bi morali 
le-te zaostriti in pošiljati v zdravilišče le tiste bolnike, ki takšno zdravljenje 
glede na indikacijo tudi potrebujejo. Kar odkrito lahko priznam, da so se često 
pošiljali pacienti v zdravilišča ne toliko zaradi medicinske inidikcije, kot da 
so na poceni način prišli do počitnic. 

Dotaknil bi se še vprašanja zdravstvenih kadrov v zdraviliščih. Mislim, da 
je pravilna ugotovitev nekaterih zdravilišč glede deficitarnosti kadrov. Ta defi- 
citarnost je deloma posledica prejšnjih potreb, ko so pošiljali v zdravilišča 
predvsem lažje paciente in toliko kadra ni bilo niti potrebno. Danes pa, ko 
zdravilišča sprejemajo tudi težje bolnike, je seveda večja potreba po izobra- 
ženem medicinskem kadru in tudi zanimanje kadra za delo v zdraviliščih večje. 
Mi gledamo na to takole: čim večja bo patologija oziroma čim boljša bo medicin- 
ska služba, tem večje bo zanimanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev 
za to delo in tem laže 'bodo tudi zdravilišča dobila te kadre. Navedel bi samo 
primer republike Hrvatske. Danes dela v zdravilišču, ki je manjše od nekaterih 
naših, recimo v Krapinskih toplicah, 15 zdravnikov, med katerimi je več speciali- 
stov. Zdravstveni kader v Stubičkih in v Varaždinskih toplicah je tudi zelo 
številen in nimajo zaradi tega kakih večjih težav. Tudi pri nas v Cateških 
toplicah že delajo 3 zdravniki, 4 fizioterapevtke in 3 medicinske sestre. Torej 
ni zanimanje zdraVstvenega kadra za delo v zdraviliščih, kjer je medicinska 
služba dobro urejena, več problem. 

Naj omenim še stališče, ki ga ima služba klinične medicine do pošiljanja 
bolnikov v zdravilišča. Danes ni več dilema, da pošljemo pacienta, ki je pred 
kratkim prebolel srčni infarkt, v Slatino Radenci. Dobro namreč vemo, da 
ima to zdravilišče sanatorij, kjer je možno diagnosticirati tudi eventualne na- 
stale komplikacije in jih tudi zdraviti. Mislim, da bo z boljšo ureditvijo' zdrav- 
stvene službe v zdraviliščih še laže pošiljati tja paciente, saj bomo tako brez 
skrbi za njihovo uspešno medicinsko rehabilitacijo. 

Glede vprašanja, ali je s sprostitvijo, oziroma s ponovnim pošiljanjem bol- 
nikov-zavarovanoev v zdravilišča računati na višje stroške, mislimo, da v končni 
liniji tega ni pričakovati, ker se bo čas bolezni oziroma čas delanezmožnosti 
skrajšal pri mnogih bolnikih s takojšnjo rehabilitacijo po bolnišničnem zdrav- 
ljenju. Takojšnja rehabilitacija v zdraviliščih bo torej zagotovo- v korist skla- 
dom zdravstvenega zavarovanja. 

Želel bi na kraju omeniti še trditev poslanke, tovarišice Štravsove, ki je 
dejala, če sem jo prav razumel, da imajo klinične bolnišnice možnost direktnega 
pošiljanja pacientov na kopališko zdravljenje. Teh možnosti za sedaj, razen 
ortopedske klinike, ki pošilja v Laško, in ginekološke klinike, ki pošilja v Do- 
brno, še nimamo. Vse predloge mora namreč potrditi komisija zavoda za 
socialno zavarovanje in šele potem lahko pošljemo bolnika na zdravljenje v 
zdravilišče. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim, kdo še želi razpravljati o kopa- 
liškem zdravljenju, oziroma o predloženih stališčih? Besedo ima Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Pri stališčih, ki jih predlaga začasni odbor, predlagam 
k 2. točki spremembo zato, ker bi s sedanjo dikcijo lahko razumeli, da imamo 
tehniko stimulacije. Te tehnike ne poznam in si tudi težko predstavljam, kako 
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bi lahko prišli do direktne stimulacije, kot to omenja 2. točka stališča. Razen 
tega mislim, da bi nekateri lahko razumeli to, da akceptiramo nekatere zvezne 
razprave, oziroma mišljenja o tem, da je možno zdravstvo stimulirati oziroma 
plačevati po njegovem končnem učinku. To bi pomenilo, da bi moralo preje- 
mati zdravstvo vsaj pet let akontacijo', če bi ga hoteli dejansko plačevati po 
končnem učinku. 

Iz teh dveh razlogov, vendar ne, da bi spremenili samo vsebino, predlagam, 
da bi se 2. točka glasila takole: 

»Ker ekonomske zmogljivosti družbe ne dopuščajo povečanja izdatkov za 
zdravstveno varstvo, je treba v okviru obstoječih sredstev za zdravstveno 
varstvo ob pravilnem obravnavanju kopališkega in klimatskega zdravljenja 
doseči racionalnejšo potrošnjo sredstev, namenjenih za zdravstveno varstvo in 
nadomestila .« 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim, kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Srečko Rot. 

Srečko Rot: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, da bi se 15. 
točka dopolnila tako, da bi se zadolžil za proučevanje usmeritve obstoječih 
mladinskih zdravilišč tudi sekretariat za šolstvo. V večini mladinskih okreva- 
lišč in zdravilišč obstajajo namreč tudi šole in opravlja se organizirano' vzgojno 
delo. To delo mora biti sestavni del dejavnosti teh zavodov, kajti s takšnim 
kompleksnim obravnavanjem otroka v zdraviliščih se izognemo problemom 
pošiljanja otrok v okrevališča na zdravljenje tudi izven sezone, oziroma med 
šolskim letom. Zaradi tega predlagam, to dopolnitev. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovariš Rot, ali ste mislili reči sekre- 
tariat za šolstvo ali zavod za šolstvo? 

i 
Srečko Rot: Zavod za šolstvo. 

Predsednik Ruža Šegedin: Prosim, kdo še želi razpravljati? (Ne javi 
se nihče.) Ne želi nihče več razpravljati? (Ne.) Če ne, potem zaključujem razpra- 
vo in želim dati določena pojasnila k razpravi nekaterih diskutantov. 

Mislim, da bi bilo napačno ocenjevati, da obravnava danes Socialno-zdrav- 
stveni zbor to tematiko le zato, ker so določeni restrikcijski ukrepi s strani 
socialnega zavarovanja povzročili tako situacijo v zdraviliščih, kot jo imamo 
danes. Naš zbor in predvsem odbor je že leta 1964, ko je razpravljal o nadalj- 
njem razvoju zdravstva, zelo obširno razpravljal tudi o kopališko-klimatskem 
zdravljenju. Ze takrat smo v razpravah poudarjali ta vprašanja, ki so predmet 
današnje razprave in, ki jih zajema tudi predloženo gradivo. 

Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja je sprejela predlan- 
skim sklep, naj se ukinejo zdravniške komisije pri zavodih za socialno zavaro- 
vanje, kar pomeni, da se naj sprosti pošiljanje bolnikov v naravna zdravilišča. 
Pri tem pa je seveda potrebno, da onemogoči zdravstvena služba vsako nera- 
cionalno in medicinsko neopravljivo koriščenje zdravljenja v naravnih zdra- 
viliščih. 

Stanje v letu 1964 in deloma tudi v 1965. letu je opravičilo strah Skupščine 
republiške skupnosti socialnega zavarovanja, da zdravstvena služba ne bo sto- 
rila vsega, da do tega ne bi prišlo. Pokazalo se je, da je bil ta strah utemeljen, 



320 Socialno-zdravstveni zbor 

saj smo doživeli v letu 1964 in v začetku 1965. leta res tako stanje. Torej, vsi 
ti momenti, ki sem jih naštela in seveda tudi ukrepi, ki jih je sprejela služba 
socialnega zavarovanja, morda deloma tudi upravičeno, vendar so se usmerili 
samo na naravna zdravilišča, ne pa tudi na druge oblike zdravstvenega varstva, 
so povzročili, da je začela zdravstvena služba proučevati problematiko in da 
se je formulirala posebna komisija. Tako smo prišli do nekega konkretnega 
in jasnega gradiva, na osnovi katerega je tudi naš zbor dobil množnost razprav- 
ljati o teh problemih. Pokazal naj bi na to, kar v zdravstveni službi ni v redu 
in kar povzroča take pojave v naravnih zdraviliščih. Do medicinalno neuteme- 
ljenega izkoriščanja je prišlo prav zato, ker zdravstvena služba — po mojem 
globokem prepričanju — ni storila vsega, kar bi morala storiti glede vrednotenja 
naših naravnih zdravilišč, njihove namembnosti, ki obstajajo in bi morala biti 
danes znana že vsakemu zdravstvenemu delavcu. Zdravstvena služba ni storila 
tega, kar bi morala, da bi pošiljanje bolnikov v zdravilišča slonelo resnično 
na medicinskih kriterijih in to na takšnih, ki ustrezajo namembnosti posa- 
meznega zdravililšča. Seveda pa so na drugi strani glede tega odpovedala tudi 
zdravilišča, ki so sprejemala vse paciente, kolikor so jim pač dopuščale njihove 
kapacitete, ne da bi pri tem izbirala bolnike. Ne mislite, da tako ocenjujem vsa 
zdravilišča v Sloveniji, vendar je tako delala večina zdravilišč. To seveda ne 
opravičuje, da so komisije pri zavodih za socialno zavarovanje tisti argument, 
ki naj bi danes in v preteklosti preprečeval neupravičeno koriščenje naravnih 
zdravilišč, preprečeval naval samo v letnih mesecih in da bi lahko tudi stro- 
kovno najbolje ocenil, ali je ta in ta bolnik res potreben zdravljenja v določenem 
zdravilišču. 

Dobro vemo za rezultate komisij, saj jih vsebuje osnovno gradivo. Vemo 
pa tudi, da so komisije zaradi različnih nestrokovnih pobud pošiljale zavaro- 
vance v drugo zdravilišče, kot ga je predložila bodisi hospitalna institucija ali 
razne specialistične enote v okviru dispanzerjev, ali v okviru specialističnih ordi- 
nacij poliklinike in podobno. 

Vemo, da so bili zadaj drugi interesi. Mislim zlasti na pošiljanje otrok v 
zdravilišča. Vemo, da so bili v Ljubljani otroci napoteni iz drugih razlo- 
gov v Siljevico ali Kralj evico in ne na Debeli rtič, kamor so spadali po vseh 
medicinskih in drugih indikcijah. Zdravilišče Debeli rtič ima možnost, da 
normalen šolski otrok obiskuje redno šolo in defekten otrok posebno šolo. V 
zdravilišču dela 90 kvalificiranih delavcev, ki zagotavljajo ne samo medicinsko, 
marveč tudi ustrezno šolsko dejavnost za normalne in tudi za defektne otroke. 
Kljub temu so bili otroci iz povsem drugih razlogov poslani v Šil j evico in 
Kraljevico, kjer, bodimo odkriti, niso niti pogoji za ne vem kakšno medicin- 
sko dejavnost. Tu se v glavnem koristita samo morska voda in zrak. Zato 
mislim, da je pravilno stališče, da je treba pregledati vsa otroška zdravilišča 
in okrevališča, določiti točno namembnost in ugotoviti, če imajo pogoje za 
zdravstvene institucije, ker le tako bo jasna namembnost posamezpega zdravi- 
lišča. Če ima pogoje, da deluje kot zdravilišče, je potem treba zagotoviti, da 
bo tako zdravilišče odprto skozi vse leto. Za to pa je spet potrebno, da ima 
ustrezne kadre, ki bodo zagotovili možnost pošiljanja šolskih otrok tudi v 
šolskem času, če je to potrebno. Zato bi se zelo strinjala s stališči, ki glede 
otroškega in mladinskega zdravljenja govore v tem smislu in strinjam se 
tudi z dopolnitvijo, ki jo je predlagal tovariš Rot. 

Mislim, da je nujno, da začne republiški zdravstveni center takoj ukrepati, 
da bo koriščenje naših naravnih zdravilišč res slonelo na utemeljenih medi- 
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cinskih razlogih. V postopku za pošiljanje, ki ga naj tudi pripravi republiški 
zdravstveni center, je seveda potrebno zajeti način pošiljanja, da tako tudi 
osnovni zdravstveni službi zagotovi, da ne bo ta odločitev odvisna od nje, 
marveč tudi od strokovnega mnenja specialistične službe. Mislim, da se to 
da urediti tudi v sami zdravstveni službi brez nekih komisij pri zavodih za 
socialno zavarovanje, da bo to pošiljanje vezano na res dokumentarno obrav- 
navo pacienta, še preden bo šel v zdravilišče. To se bo seveda moralo odraziti 
potem v sami dokumentaciji, na osnovi .katere bodo zdraviliški zdravniki, ne 
pa zdraviliška administracija, pozivah ljudi v naravna zdravilišča. Ne strinjam 
se tudi s tem, da bi bilo treba v uvodu omejiti naša stališča samo na bolnike- 
zavarovance, kot je predlagal tovariš dr. Jože Benigar in sicer iz dveh razlogov. 
Predvsem ne zaradi tega, ker je zdravstveno zavarovano praktično vse prebi- 
valstvo. Kolikor ni pri kmečkih zavarovancih v sklopu razširjenega zdravstve- 
nega varstva vključena tudi ta pravica, potem bo< seveda takšen bolnik za to vrsto 
zdravljenja samoplačnik. Od zdravstvene službe zdravilišča pa je seveda odvisno, 
če bo sprejet glede na bolezen, saj se pojavlja v zdravilišču kot zdraviliški turist. 
Ce pa je njegova pravica iz zdravstvenega zavarovanja razširjena tudi na kopa- 
liško-klimatsko zdravljenje, potem mislim, velja za te zavarovance enak posto- 
pek in enaki kriteriji, kot za vse druge zavarovance delavskega zavarovanja 
Ta krog zavarovancev je pri nas tako širok, da v resnici veže vse občane, 
saj je pri nas zdravstveno zavarovanih že 99 *Vo prebivalstva. Drugo je vpra- 
šanje zdraviliškega turizma. Naša zdravstvena služba ne pošilja teh oseb, oni 
sami odhajajo kot zdraviliški turisti. Torej je odvisno od samega zdravilišča, 
če jih sprejme ali ne, glede na kapacitete v lastnem oziroma v gostinskem 
objektu in, če jim nudi samo določene ambulantne storitve. Zato se vse razprave 
niso dotikale zdraviliškega turizma. Smatrah smo in mislim pravilno, da je za 
razvoj zdraviliškega turizma predvsem pomembno, kako je urejena zdravstve- 
na služba, kakšna je njena kvaliteta in kakšen je njen obseg. Vse to ustvarja 
pogoje za hitrejši razvoj zdraviliškega turizma. Vprašanje, da bi zdravstvena 
služba gradila kapacitete za potrebe zdraviliškega turizma, pa je seveda treba 
razčistiti. Nihče ne zanika, da te možnosti ni, vendar ne gre, da bi zdravstvena 
služba, ker sta gostinstvo in turizem slabo akumulativna, gradila kapacitete za 
zdraviliški turizem. Ne vem, če je zdravstvo tako visoko akumulativno', da bi to 
zmoglo in tako pomagalo razvoju zdraviliškega turizma. Izgleda, da kljub zelo 
burnim in obsežnim razpravam ob priliki sprejemanja zakona o naravnih zdra- 
viliščih stvari vendarle še niso jasne in ni razčiščeno vprašanje, kaj je naloga 
zdravstvene službe in kako ter na kakšnih osnovah razvijati zdravihški turi- 
zem. Da ima pri tem zdravstvena služba pomembno vlogo, je jasno, vendar 
je treba vprašanje zdraviliškega turizma postaviti širše in obseči celoten zdra- 
viliški kraj, ne pa samo zdravilišče kot tako, se pravi, zdravstveni zavod, ki 
nudi svoje usluge tudi tistim turistom, ki pq. večini prihajajo kot bolniki v ta 
zdravilišča prav s tem namenom. 

Se zbor strinja s stališči in s spremembo, ki jo je predlagal poročevalec 
k 13. točki, dalje s spremembo, ki jo je predlagal tovariš Dolfe Vojsk k 2. točki 
in z dopolnitvijo, ki jo je predlagal tovariš Srečko Rot k 15. točki? Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Menim, da bi bilo prav, če bi celotno gradivo skupaj s stališči posredovali 
ne samo odgovornim institucijam v republiki, marveč tudi zdravstvenim zavo- 
dom, Slovenskemu zdravniškemu društvu in Skupščini republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja s prošnjo, da o tej problematiki razpravlja na enem 
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izmed svojih prvih zasedanj in, da da svoje mnenje predvsem k stališčem ter 
da sprejme določene sklepe. To naj omogoči, da bodo sklepi teh organov prav 
tako prispevali k boljši dejavnosti naravnih zdravilišč, oziroma njihovemu 
pravilnejšemu vključevanju v celotno zdravstveno varstvo, kot to predvidevajo 
stališča našega zbora. 

Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) S tem zaključujem 
razpravo in odrejam 30 minut odmora. 

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

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Nadaljujemo z delom. Prehajamo'na 
3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o izvajanju ukrepov za 
izboljšanje materialnih položajev borcev NOV. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo o izvajanju ukrepov za 
izboljšanje materialnega položaja borcev NOV v letu 1965 in poročilo s posveto- 
vanj predsednikov občinskih komisij za vprašanja borcev NOV, ki ju je Skup- 
ščini SR Slovenije predložila komisija Izvršnega sveta za vprašanja borcev 
NOV. Poleg tega gradiva ste prejeli še poročilo začasnega odbora za proučitev 
izvajanja družbene skrbi za borce NOV. Poročilo začasnega odbora ste prejeli 
pravočasno in zato predlagam, da ga ne čitamo. Želi morda poročevalec za- 
časnega odbora poročilo še ustno dopolniti? (Ne želi.) Potem začenjam razpravo. 
K razpravi se je že prijavil tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da moram v razpravi o izvajanju ukrepov za izboljšanje materialnega 
položaja borcev NOV ugotoviti, da je bil v zadnjem času dosežen precejšen 
napredek pri urejanju perečih problemov materialnega položaja borcev NOV 
in njihovih svojcev, da so bila v ta namen porabljena znatna družbena sred- 
stva. V teh naporih družbe je pomembno delo, ki so ga po mojem mnenju zelo 
uspešno opravile zlasti komisije Izvršnega sveta in ustrezne občinske komisije. 
Ker je brez dvoma namen današnje razprave tudi nadaljnje izgrajevanje sistema 
varstva borcev NOV, bom razpravljal o tistih vprašanjih s .tega področja, ki po 
mojem mnenju zaostajajo, oziroma niso dala predvidenih rezultatov. 

Leta 1965 je bilo za 6134 stalnih priznavalnin porabljenih skoraj 729 mili- 
jonov dinarjev, za 5904 občasnih in enkratnih priznavalnin pa skoraj 126 mili- 
jonov dinarjev, ali skupaj skoraj 855 milijonov dinarjev. Tako je lani znašala 
povprečna stalna priznavalnina 9900 dinarjev, medtem ko je znašala občasna, 
a največkrat enkratna priznavalnina povprečno 21 313 dinarjev. 2e na prvi 
pogled se da ugotoviti, da občine jpri stalnih priznavalninah niso upoštevale pri- 
poročila Skupščine SRS o stalnih priznavalninah bivšim borcem NOV, da naj 
se v letu 1965 višina stalnih priznavalnin prilagaja življenjskim stroškom na 
njihovih območjih, pri čemer naj bi ta priznavalnina v nobenem primeru ne 
znašala manj kot 10 000 dinarjev na mesec. 

Pri podrobnejšem pregledu gradiva, ki smo ga prejeli za to razpravo, ugo- 
tavljamo, da so občine Hrastnik, Kamnik, Radovljica in Ribnica izplačale decem- 
bra 1965. leta najmanjšo priznavalnino v znesku 3000 dinarjev in da je vrsta 
občin kot Črnomelj, Metlika, Šmarje pri Jelšah, Kamnik, Skofja Lcka, Trbov- 
lje itd., kjer je več kot polovica priznavalnin ne dosega priporočenega zneska 
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10 000 dinarjev na mesec, in da je le nekaj občin, ki so določile 10 000 dinarjev 
kot najnižjo stalno priznavalnino. Tako stanje je po mojem mnenju zaskrblju- 
joče, zlasti še, če upoštevamo današnje pogoje življenja in sorazmerno ostre 
socialno-materialne kriterije za pridobitev stalne občinske priznavalnine kot so 
nesposobnost za delo, upravičena nezaposlenost, invalidnost ali slabo zdravstveno 
stanje, nizki skupni dohodki družine in starost upravičenca. 

Pri nadaljnjem razpravljanju o priznavalninah je moč ugotoviti, da imajo 
gospodarsko šibkejše občine sorazmerno večje število borcev NOV, ki so 
potrebni priznavalnine, kot gospodarsko razvitejše občine. Ker imajo gospodar- 
sko šibkejše občine z večjim številom borcev običajno tudi manjša proračunska 
sredstva kot razvitejše, je tudi logična posledica, da so priznavalnine v gospodar- 
sko nerazvitih občinah praviloma nižje od tistih v razvitejših občinah. S tem 
se seveda ne morem strinjati. Po uvedbi gospodarske reforme, to je po 1. 8. 1985, 
v večini primerov občine niso valorizirale priznavalnin in imajo pripravljen 
neizpodbiten odgovor: »manjka nam finančnih sredstev«. Ker prihajajo še vedno 
nove prošnje za priznanje priznavalnin, in ker je nujno potrebno valorizirati 
priznavalnine, zlasti najnižje, se strinjam z mnenjem komisije Izvršega sveta 
za vprašanja borcev NOV, da naj republika pri delitvi sredstev družbeno-poli- 
tičnim skupnostim močneje upošteva te namenske potrebe, zlasti pa. primorskih 
in belokranjskih občin. Na teh območjih je namreč največ borcev NOV, sred- 
stva pa so zaradi ekonomskih vzrokov najnižja. V sedanji situaciji je po mojem 
mnenju to edina realna možnost, da se vsaj delno uredijo priznavalnin s. Razen 
tega naj bi se republiška komisija močneje povezovala z občinskimi komisijami 
zaradi usklajevanja zelo različnih kriterijev občinskih odlokov o priznavalninah. 

Spričo naštetih dejstev menim, da ne moremo govoriti o priznavalninah kot 
o nekem priznanju za sodelovanje v NOV, namreč le o družbeni pomoči borcem 
NOV, ki so potrebni, in ki jo je družba dolžna zagotoviti. Komisija za vpra- 
šanja borcev NOV Izvršnega sveta poroča v svoji informaciji, da se posebno 
pomembna pomoč nudi kmetom-bcrcem v obliki davčnih olajšav, ki so se 
pričele v večji meri uvajati prav lani. Vsi podatki o številu kmetov-borcev, ki 
so lani uživali davčne olajšave, še niso zbrani, vendar moramo ugotoviti, da so 
bili vsi kmetje v četrtem davčnem okolišu oproščeni davkov. Prav v teh oko- 
liših je precejšnje število kmetov-borcev. Vendar moramo upoštevati, da se je ta 
ugodnost, ki je bila povsod zelo toplo sprejeta, letos zmanjšala, saj morajo* letos 
kmetje-zavarovanci, med katere sodijo tudi kmetje-borci, plačevati precej višje 
prispevke za kmečko zavarovanje, kot so jih lani. Slika pa se močno spremeni, 
če upoštevamo še precej različno stopnjo* prispevka za osnovno zdravstveno zava- 
rovanje v pavšalnem znesku na zavarovano kmetijsko gospodarstvo. Ta znaša 
na primer v komunalni skupnosti socialnega zavarovanja Kranj 10 novih dinar- 
jev, v komunalni skupnosti Gorica pa kar 200 novih dinarjev. 

Kako pa je s številom kmetov-borcev v teh občinah? V občinah Kranj, 
Škofja Loka, Tržič, Jesenice' in Radovljica, ki sestavljajo kranjsko komunalno 
skupnost, je po' stanju 31. 12. 1965. leta 438 kmetov-borcev, medtem ko je v 
občinah Nova Gorica, Idrija, Tolmin in Ajdovščina, ki živijo v goriški komunalni 
skupnosti, kar 1390 kmetov-borcev. Misilm, da ni težko zaključiti, da so kmetje- 
borci kranjske komunalne skupnosti tudi po tej plati v ugodnejšem položaju 
kot kmetje-borci goriške komunalne skupnosti, čeprav so vsi v istem davčnem 
okolišu. 

Predsednik Ruža Segedin: Besedo* ima tovariš Stane Drobnič. 
21» 
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Stane Drobnič: Iz obširne informacije o izvajanju ukrepov za iz- 
boljšanje materialnega položaja borcev NOV, ki jo je posredovala komisija za 
vprašanja borcev NOV Izvršnega sveta, je razvidno, da je bil v minulem letu 
dosežen velik napredek pri nuđenju materialne pomoči borcem in njihovim 
svojcem. V naši republiki je bilo porabljenih približno 14 milijard dinarjev v 
te namene. Nadalje je iz zaključkov razvidno, da se tudi letos predvideva 
nadaljnje urejevanje vseh tistih vprašanj, ki naj omogočijo hitro ukrepanje 
pri reševanju problemov borcev NOV. 

Z doseženimi uspehi pa ne moremo biti v celoti zadovoljni, saj število 
borcev, ki potrebujejo družbeno pomoč, ni majhno1, kar ugotavlja v svojem poro- 
čilu tudi začasni odbor. Prepričan sem, da je komisija za vprašanje borcev pri 
Izvršnem svetu vložila in še danes vlaga velike napore za čim boljšo materialno 
oskrbo pomoči potrebnim borcem. So pa glede tega še velike pomanjkljivosti. 
Borci, ki živijo v močnih industrijskih središčih in tisti, ki živijo v občinah z 
bogatim proračunskim potencialom, so deležni večje materialne podpore, kot 
tisti, ki živijo na nerazvitih območjih v siromašnih občinah, čeravno zvezni in 
republiški predpisi zagotavljajo vsem enake pravice. Razlike so tudi med zapo- 
slenimi borci in borci-kmeti, zlasti med tistimi, ki živijo daleč od industrijskih 
središč. Tisti, ki so zaposleni, še posebno tisti v močnejših gospodarskih orga- 
nizacijah in zavodih, imajo ugodnosti pri nagrajevanju, dodeljevanju stanovanj 
in podobno. Borci-kmetje imajo po občinskih odlokih določene davčne olajšave 
in zdravstveno varstvo po zakonu o zdravstvenem zavarovanju, vendar je nji- 
hov materialni položaj mnogo težji. Mnogi od njih so v svojih zahtevah pie- 
skromni in smatrajo, da še ni prišla vrsta na njih glede pomoči. 

Velike razlike so tudi v občinskih odlokih o priznavalninah borcem. Ugo- 
tovitev na posvetovanju predsednikov občinskih komisij za vprašanja borcev 
NOV da je v Sloveniji prav toliko kriterijev pri dodeljevanju priznavalnin, 
kolikor je občin, je točna. Ti kriteriji so odvisni od proračunske sposobnosti 
posameznih občin. Nekje je lahko velika pripravljenost za reševanje material- 
nega položaja borcev, kot tudi za reševanje stanovanjskega problema, vendar 
ta pripravljenost ničesar ne pomeni, če v občinski blagajni ni dovolj sredstev 
niti za najnujnejše potrebe potrošnikov proračuna: za šolstvo, za socialno var- 
stvo, zdravstvo itd. Podatki iz informacije kažejo, da so priznavalnine v posa- 
meznih občinah zelo različne. Na žalost so te najnižje prav tam, kjer je bilo 
narodnoosvobodilno gibanje najmočnejše. Razumljivo, saj je tam največ bor^v, 
občine pa so najsiromašnejše. Tako je v Črnomlju najnižja priznavalnina 5000, 
najvišja pa 10 000 din. V Metliki se giblje od 5 do 16 000 din, v Novem mestu 
od 9 do 21 000 'din itd. Tudi na Primorskem ni nič boljše. V Ajdovščini so 
priznavalnine od 5 do 11 000 din, v Tolminu od 5 do 16 000 din, v Novi Gorici 
pa od 5 do 21 000 dinarjev. 

Razlike se kažejo tudi pri reševanju stanovanjskih problemov borcev, pri 
dodeljevanju stanovanj in pri stanovanjski graditvi. Borci, zaposleni v indu- 
strijskih središčih in finančno močnih gospodarskih organizacijah m obcmah 
so glede novogradenj v boljšem položaju kot borci-kmeti. . , 

Pri dodeljevanju kreditov za gradnjo hiš in zlasti za popravilo hiš bo treba 
v bodoče upoštevati tudi kmete-borce. Ker se dodatek zaposlenim borcem od- 
merja na osnovi enotnega zveznega in republiškega predpisa in ker prav tako 
uživajo enake pravice zdravstvenega zavarovanja vsi kmetje-borci v republiki, 
bi bilo nujno, da se tudi priznavalnine dodeljujejo po enotnem republiškem 
kriteriju. Na osnovi takega enotnega kriterija naj bi se reševali tudi stanovanj- 
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ski problemi borcev. Dodeljevanje kreditov za izgradnjo in popravilo hiš ne bi 
smelo biti odvisno od občinskih proračunov. Menim, da bi bilo prav, če bi 
se formiral sklad v okviru republike, iz katerega naj bi se po enotnih republiških 
merilih reševale priznavalnine in stanovanjski problemi. Vse ugodnosti, ki jih 
uživajo borci na podlagi sprejetih predpisov, so običajno vezane na aktivno in 
organizirano delo in na dvojno priznanje let. Narodnoosvobodilno gibanje je 
uživalo veliko podporo velike večine prebivalstva, še posebno tam, kjer je bilo 
to gibanje dobro razvito. Če ne bi bilo tako široke podpore ljudstva, se ne 
bi moglo1 tako razviti kot se je. Mnoge žene, ki so danes starke in pomoči 
potrebne, so med vojno pomagale partizanski vojski s hrano in na kakršenkoli 
drug način. Tega njihovega dela po sedaj veljavnih predpisih ni moč šteti za 
aktivno in organizirano in ga jim priznati v delovno dobo v dvojnem štetju. 
Prav gotovo so tudi še zaslužile priznavalnino. Še bolj nelogično se mi zdi, da te 
starke in starčki ne uživajo niti pravic, ki jih daje zakon o zdravstvenem zavaro- 
vanju kmetov-borcev, ker jim občinske komisije njihovega delovanja ne mo- 
rejo šteti v dvojno dobo. Poznam primere, ko so dolenjski kmetje vso vojno 
materialno podpirali narodnoosvobodilno gibanje in po svojih močeh tudi dru- 
gače sodelovali. Ker se jim to sodelovanje ne more šteti za aktivno in organi- 
zirano delo, imajo odločbe le o enojnem štetju v delovno dobo. Zaradi tega 
ne uživajo pravic po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetov-borcev. Iz 
poročila začasnega odbora je razvidno, da so bih v Prekmurju in tudi drugod 
kmetje mobilizirani po osvoboditvi, vendar pred 15. majem. Vsi ti imajo pra- 
vice po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetov-borcev, kar se mi zdi 
krivično v primerjavi s tistimi kmeti, ki so narodnoosvobodilno gibanje podpi- 
rali leto, dve ah še več. Menim, da bi morali ta predpis popraviti. 

Upokojevanje borcev je še vedno problematično1. Ne mislim na tiste borce, 
ki so bili upokojeni 1964. leta, še manj na tiste iz minulega leta. Mislim na 
tiste, ki so bili upokojeni pred leti. Mnogo smo si obetali od novega pokojnin- 
skega zakona, danes pa vidimo> velike razlike glede na čas upokojitve. Upoko- 
jenci-borci, ki so zaradi nekih vrzeli in neskladja v našem pokojninskem sistemu 
že vrsto let prizadeti, upravičeno negodujejo. So primeri, ko je za enako delovno 
mesto ter za enako strokovno in politično sposobnost razlika v pokojnini tudi 
do 100 000 dinarjev samo zaradi tega, ker je bil nekdo upokojen pred leti, drugi 
pa v minulem letu. Razlike so sicer nekoliko zmanjšane s podeljenimi prizna- 
valninami, vendar ne smemo pozabiti, da gre tu za zakonite pravice. 

Podpiram predlog Glavnega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije, 
da naj dodeli republiška skupnost socialnega zavarovanja iz sredstev 4'°/» 
stanovanjskega prispevka 800 milijonov dinarjev za potrebe stanovanjske 
gradnje za upokojene borce. Ta sredstva naj bi se dodelila predvsem pasivnim 
območjem v republiki. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin : Besedo ima tovariš Jože Stelcl. 

Jože Stelcl: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da v svojem 
prispevku omenim nekaj pomembnih misli o problematiki borcev NOV v Apaški 
kotlini. 

Apaška kotlina sodi med tiste dele Slovenije, kamor se je preselilo največ 
borcev in njihovih družin z Dolenjske, Bele krajine, Notranjske, Primorske in 
Zgornje Savinjske doline. Kolonizacijo apaške kotline je narekovala politična 
situacija tega območja in tudi ekonomski momenti priseljenih borcev. Danes 
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živi v teh krajih približno1 750 borcev-kolonistov in so njihovi življenjski pogoji 
tako različni, kot je različna in težavna tudi pomoč družbe. Priznavalnine se 
glede na proračunsko situacijo kljub povečanju življenjskih stroškov v letu 1966 
niso spremenile in znašajo 5 do 10 tisoč starih dinarjev. Skupna, sredstva pri- 
znavalnin so znašala lani 4 milijone 600 tisoč dinarjev, kar je glede na potrebe 
le premalo. 

Stanovanjsko vprašanje borcev je poseben problem. Veliko število borcev- 
kmetov je postalo komaj pred nekaj leti lastnik stanovanj, nekateri so odkupili 
v zadnjem času stara in dotrajana stanovanja. Vsa ta stanovanja vso povojno 
dobo nihče ni obnavljal, povečini so to velike stanovanjske hiše z obsežnimi go- 
spodarskimi poslopji, kakršne so izseljenci potrebovali za svoja, 30 do 50 ha 
obširna posestva. Poslopja sa stara po 80 in tudi več let in je njihovo kakršno- 
koli vzdrževanje iz lastnih sredstev kmetov-borcev nemogoče. Številna gospo- 
darska poslopja in tudi stanovanjske hiše je zob časa pripeljal do ruševin. Last- 
nih sredstev za adaptacije in novogradnje od njih samih ni, pričakovati. Družba 
je pomagala le s 6 milijoni posojila in s tem rešila to vprašanje komaj 23 
družin. 

Posebna komisija je ugotovila, da ie 80 družinskih stanovanj kmetov-borcev 
iz zdravstvenih razlogov neprimerno za bivanje in da stanuje v večini primerov 
v eni sobi in kuhinji 5 do 7-članska družina. 

Pri razdeljevanju sredstev v višini 800 milijonov starih dinarjev bo prav 
gotovo treba temeljito proučiti celotno problematiko v vsej republiki. Zato naj 
bi se pri republiškem odboru Zveze borcev ustanovila posebna komisija, ki naj 
svojo nalogo opravi predvsem s terenskimi ogledi. 

Poleg omenjenega ne manjka seveda tudi socialnih problemov, ki se sicer 
rešujejo v mejah možnosti. Nastaja vprašanje vključevanja otrok v poklice in 
v redno zaposlitev. Problem zaposlitve nastaja za vse tiste, ki nimajo dovolj 
sredstev za' življenje na malih kmetijah z mnogimi družinskimi, člani. Na tem 
obmejnem območju ni industrije. Kmetijstvo se zadnje čase močno mehanizira 
in tako nastajajo' novi problemi. Takšno stanje so izkoristili veleposestniki on- 
stran meje, kjer žal delajo bivši borci in njihovi družinski člani, kot dninarji. 
Niso. redki primeri, da si kmetje onstran meje izbirajo naše ljudi za delo tudi 
na obmejnih prehodih. To niso najboljši občutki za tiste aktiviste udeležencev 
NOV, ki so se borili ne samo z orožjem proti okupatorju, marveč tudi proti 
izkoriščanju. 

Da v Apaški kotlini živijo borci, dobro vedo' tudi, onstran, meje. Zato so 
včasih tembolj žalostni razni prizori, kar nedvomno negativno1 vpliva, na poli- 
tično situacijo v tem kraju. D,a se borci, in njihovi družinski, člani poslužujejo 
dodatnih virov, je povsem razumljivo', saj jim samo pomoč družbe in lastni viri 
dohodkov ne zadoščajo. Borci-kmetje oziroma borci sploh imajo težave tudi pri 
dokazovanju zaposlitve pred vojno, ker priče več ne žive, .ali, pa ne vedo zanje. 
Priznavanje delovne dobe poteka počasi, včasih tudi neodgovorno.. 

Poseben problem je tudi nepriznavanje delovne dobe članom kmetijskih 
delovnih zadrug, ker ne izpolnjujejo pogoje glede zaposlitve pred vstopom 
v KDZ. Ni namreč prav, da velja za priznavanje delovne dobe v KDZ enako 
merilo za tistega, ki je imel možnost vstopiti v KDZ prej, in za borce, ki so se 
priselili od drugod in se torej iz objektivnih razlogov niso mogli v določenem 
času vključitve v KDZ. Dobo v KDZ bi morali šteti vsem tistim aktivnim ude- 
ležencem NOB, ki so bili kolonizirani in so se v določenem času vključili v 
kmetijske delovne zadruge. Borci-kmetje iz Apaške kotline, člani kmetijskih 
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delovnih zadrug so s svojo politično zavestjo pri ustanavljanju zadrug naj- 
višjega tipa spoznali novo pot kmetijskega gospodarstva in so bili nosilci idej 
in pobudniki za ustanavljanje teh zadrug, ki so bile pozneje kot najboljše 
zaradi različnih razlogov priključene državnim posestvom. 

S priznanjem te dobe, bi lahko rešili precej kričečih primerov borcev in 
njihovih družinskih članov, ki zaradi posledic vojne niso sposobni opravljati 
težkega vsakodnevnega dela. Zato so pogosti očitki, češ, priznali pa ste delovno 
dobo viničarjem, ki so služili interesom tuje gospode. 

Zdravstvenemu stanju borcev bo treba tudi v bodoče posvetiti posebno 
pozornost, ker so mnoge bolezni, ki se lotevajo borcev, posledica vojnih časov 
ter zahtevajo dolgotrajna zdravljenja. Reformni ukrepi so prav gotovo globoko 
posegli tudi na to področje in v minulem letu onemogočili zdravljenje v naravnih 
zdraviliščih mnogim borcem. Vsi smo verjetno za to>, da je treba v načinu 
pošiljanja zdravilišča napraviti določen red in odpraviti privilegije in izsilje- 
vanja. Vendar to ne na račun tistih, ki so takšnega zdravljenja potrebni. Med 
takšne upravičence spadajo prav gotovo borci, ki so takšno početje upravičeno 
obstojali, češ, ko je šlo za osvoboditev domovine, pa nas iz borbe nihče ni od- 
poklical. 

Menim, da bi morala biti skrb za aktivne udeležence NOV izdatnejša. Vso 
našo pozornost je treba usmeriti v reševanje že znanih problemov, predvsem 
pa stanovanjskih in v izboljšanje življenjskega standarda. Za reševanje teh 
problemov prav gotovo niso poklicani samo posamezniki, ki naj odločajo o 
njihovi usodi, marveč je treba pritegniti k reševanju vse tiste činitelje, ki 
lahko pripomorejo k razreševanju mnogih problemov borcev. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Želi še kdo razpravljati, prosim? 
Besedo ima poslanec dr. Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tako v predloženi kot tudi v vseh dosedanjih 
informacijah pogrešam zlasti tole: 

Vrsta materialov v zvezi z borci pa tudi naša stremljenja in vse naše delo 
so nekako usmerjeni v neki> kurativo, se pravi v neko saniranje problemov. 
Gre torej za popravljanje in za urejevanje stanja, ki se je že zelo poslabšalo. 
V razpravah ter v materialih pa pogrešam preventivno usmerjenost pri re- 
ševanju teh vprašanj. Za kaj v bistvu gre? 

2e na eni izmed prejšnjih razprav, ko sem govoril o borcih, sem mimogrede 
omenil mlajše borce. Nasploh bi namreč borce delil v glavnem na dve kategoriji: 
na starejše borce, to so večinoma že onemogle osebe, za katere so ukrepi, o 
katerih danes govorimo, izrednega pomena, in na mlajše ljudi, danes tudi že 
upokojene, ki pa bodo* verjetno še za dolgo dobo fizično in duševno sposobni 
za opravljanje določenega dela, za določen poklic. Če se pri teh mlajših borcih 
ne; bomo pravočasno lotili preventivnih ukrepov, bomo kmalu tudi probleme 
teh borcev morali reševati tako kot danes rešujemo probleme onemoglih in 
ostarelih borcev. 

Znano je, kako na nekaterih področjih, kot na primer v javni upravi, v 
vojski in tudi v nekaterih gospodarskih organizacijah po kratkem postopku 
rešujejo upokojevanje nekaterih kategorij ljudi. Tako se zgodi, da se upoko- 
jujejo ljudje stari 35 do 40 let. Veliko pa je upokojenih v starosti med 40. 
in 50. letom. Vsi ti so upokojeni po določeni pokojninski osnovi, ki jim sprva 
zagotavlja ustrezno pokojnino, ki pa počasi tekom let izgublja svojo vrednost, 
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zaradi česar nastaja kasneje vrsta problemov. Da bi izravnali nastale razlike 
v vrednosti, uvajamo zato priznavalnine in najrazličnejše dodatke. 

Priznati moramo, da se je nekomu, ki je opravljal 20 ali oelo več let določen 
poklic, kar zlasti velja za ljudi, ki so bili v armadi, težko prilagoditi novemu 
okolju in še težje delu, za katerega niso usposobljeni. Pri teh ljudeh se vsako- 
dnevno pojavljajo socialni in morda celo politični problemi, pri čemer niso 
nikakršna izjema tudi mlajši ljudje, ki se prav tako niso v stanju tako hitro 
vživeti v novo okolje, v katerem so kot upokojenci našli zaposlitev. 

Zato vidim preventivnost predvsem v tem, da poskrbimo zlasti za mlajše 
ljudi, da se že pred upokojitvijo, če je to mogoče, prekvalificirajo, da bi se 
kasneje lažje vživeli v novo okolje in da tako1 ti borci še dalje ostanejo aktivni 
in produktivni pripadniki skupnosti. S prekvalifikacijo na sedanjem delovnem 
mestu bi dosegli, da bi kasneje odpadla vrsta socialnih, političnih in drugih 
problemov, s katerimi se danes često brez potrebe ubadamo-, hkrati pa bi tak 
način reševanja problemov te kategorije borcev vnašal v te odnose tudi znatno 
več zadovoljstva in razumevanja. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovarišica Majda Gaspari, 
predsediiik komisije pri. Izvršnem svetu za vprašanja borcev NOV. 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz predložene infor- 
macije je razvidno, da smo s sprejetjem določenih republiških predpisov v letu 
1965 napravili velik korak naprej v izpolnjevanju sistema družbene skrbi za 
borce, ki ga je že pred tem vzpostavila Zvezna skupščina s sprejetjem te- 
meljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, z zakonom o dodatku za za- 
poslene borce in še z nekaterimi drugimi predpisi. 

Lansko leto, ko smo analizirali materialni položaj borcev, smo ugotovili, 
da je sprejem takih predpisov nujen zato, da bi v naših razmerah učinkoviteje 
lahko razvili družbeno skrb za borce. Menim, da je iz informacije tudi jasno 
razvidno, da smo v preteklem letu z izvajanjem omenjenih predpisov dosegli 
izredno velik napredek pri urejanju materialnih vprašanj borcev in da smo 
v tem pogledu prehiteli druge republike, saj ni nobena sprejela dopolnilnega 
predpisa za urejanje teh vprašanj. Ne bi navajala konkretnih rezultatov, ker so 
navedeni v informaciji. Želela pa bi opozoriti na to, da je praksa v zadnjih 
letih pokazala, da sama zakonodaja — čeprav tako dobra in vsestranska — ne 
more rešiti uspešnega reševanja vseh številnih in različnih problemov, ki se 
vsak dan pojavljajo v življenju in da moramo razviti določeno konkretno 
družbeno skrb in družbeno^ akcijo. 

Menim, da se v naši praksi nasploh preveč srečujemo z mišljenjem, da je 
osnovno sprejeti dobre predpise, ker da potem problemov ne bo več. Prav pri 
urejanju materialnih vprašanj borcev se je pokazalo, da tudi zelo dobri predpisi 
ne dajo ustreznih učinkov, če ni pripravljenosti za njihovo izvajanje. Zato se 
mi zdi, da je zelo važno, da pravilno ovrednotimo vse tiste oblike družbene 
premoči, ki imajo v bistvu fakultativni značaj in ki dopolnjujejo zakonske do- 
ločbe, ki jih je sprejela naša oziroma že pred tem Zvezna skupščina. Menim, 
da je zlasti treba poudariti. možnosti za boljše zdravstveno varstvoi borcev, 
možnosti za urejanje stanovanjskega vprašanja, možnosti za razne oblike druž- 
bene pomoči oziroma vse tisto, kar se je pri nas doslej razvilo na iniciativo 
skoraj vseh občin. Menim, da so te oblike zelo pomembne in nujne in da se 
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jih bomo marali v bodoče še bolj posluževati, da bi lahko uspešno pomagali 
posameznim borcem, ki so se znašli v težavah. Kljub temu, da imamo številne 
predpise, ki urejajo materialni položaj borcev, se v neposrednem življenju 
srečujemo z mnogimi. borci, ki živijo v zelo težkih socialnih razmerah in ko 
teh primerov v okviru teh predpisov ali nismo mogli rešiti, ah pa si nismo 
prizadevali, da bi se poglobili v vsak individualen primer in, da bi s kombinacijo 
raznih obhk pomoči zagotovili takemu borcu osnovne življenjske pogoje. 

Menim, da bo treba sistem družbene pomoči za borce nenehno izpopolnje- 
vati ter nenehno razvijati večjo odgovornost in bolj človeški pristop do vsakega 
konkretnega problema, in z večjo prizadevnostjo iskati ustrezne rešitve za vsak 
konkreten primer. V zvezi s tem bi opozorila, da se na terenu pri urejanju 
materialnih vprašanj borcev pojavljajo nekatera mišljenja, s katerimi bi morah 
polemizirati. Na eni strani gre za mišljenje, ki je bilo izraženo že v razpravah 
skupščinskih odborov in tudi v današnji razpravi, da je treba formirati tak 
sistem, da bodo vsi borci deležni določenega priznanja ne glede na to, v kakšnih 
materialnih pogojih živijo, na drugi strani za mišljenje, da večina borcev 
živi v takšnih materialnih razmerah, da jim moramo z nekimi izjemnimi ukrepi 
izboljšati življenjske razmere. Menim, da slednje mišljenje ni utemeljeno, kar 
izhaja tudi iz informacije, ki smo jo naredili leta 1965. Če analiziramo1 ma- 
terialni položaj borcev, ugotovimo, da ni osnovna ocena, da večina borcev živi 
v slabih ekonomskih razmerah in da so zato nujno potrebni določeni ukrepi, 
ki se lahko aplicirajo na vse borce. V resnici gre za določeno število borcev, 
katerim je zaradi starosti, bolezni in drugih razlogov potrebno pomagati, ne 
pa za to, da bi z ukrepi, ki jih uvajamo, težili k temu, da zagotovimo priznanje, 
oziroma grobo- rečeno denarno povračilo za udeležbo v narodnoosvobodilni 
borbi vsem borcem. 

Menim, da je to jasno že od vsega začetka, odkar smo začeli intenzivneje 
urejati materialno' vprašanje borcev. S tako oceno se tudi borci ne bi strinjali 
in je zato pri konkretnem urejanju materialnih vprašanj borcev treba s takim 
mišljenjem obračunati in se usmerjati le na nuđenje pomoči tistim borcem, 
ki so iz različnih razlogov zašli v težavno situacijo. To težavno situacijo je 
treba odpravljati s konkretnimi ukrepi, s kombinacijo teh ukrepov itd. 

Na to moramo biti pozorni tudi pri sprejemanju določenih dokumentov. 
Želela bi vas opozoriti, kar ste gotovo tudi sami zasledili, da v občinskih od- 
lokih o podeljevanju priznavalnin vse preveč prihajajo do izraza kriteriji, 
ki kažejo na to, da je priznavalnina priznanje družbe za sodelovanje v NOV, 
ne pa oblika družbene pomoči, s katero lahko uspešno interveniramo' v primerih, 
ko nimamo zakonskih možnosti. Zaradi tega se prioriteta določa po času vstopa 
v narodnoosvobodilno vojno. V primeru, da ni dovolj sredstev za prizna- 
valnine, se prošnje postopno rešujejo, in sicer se dajejo priznavalnine najprej 
tistim, ki so stopili v narodnoosvobodilno borbo leta 1941, kasneje drugim itd., 
ne da bi upoštevali in izhajali iz socialnih in zdravstvenih razlogov, ki terjajo 
tako obliko pomoči. Menim, da bi bilo potrebno nekatere občinske odloke ko- 
rigirati in da je umesten predlog začasnega odbora za proučitev izvajanja 
družbene skrbi za borce NOV, izražen v poročilu odbora. Po mnenju odbora 
bi bilo potrebno analizirati občinske odloke v priznavalninah in organizirati 
republiško posvetovanje predstavnikov občinskih skupščin, in organizacij ZZB, 
ki naj pomore k poenotenju kriterijev za podeljevanje priznavalnin. S tem 
bi lahko odpravili tiste največje in najbolj drastične razhke, ki so med posa- 
meznimi občinami. Menim, da nikoli ne bomo mogli popolnoma izenačiti te 
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kriterije, ker so v posameznih občinah življenjski stroški in materialne možnosti 
različne. Se vedno bodo določene razlike, ki bodo odraz prizadevnosti v posa- 
meznih občinah in politike na tem področju. Menim, da je na tem področju 
mogoče dati neko1 solidno osnovo, ne bi pa bilo prav in niti preveč spodbudno, 
če bi hoteli vsa ta vprašanja urejati docela enotno za vso republiko1. Poudarjam, 
da je iniciativa občinskih skupščin in organov ter organizacij zveze borcev 
v občinah izredno pomembna in da mora sistem priznavalnin biti tako zasnovan, 
da lahko ta iniciativa pride do polnega izraza. Menimo pa tudi — to so po- 
kazala tudi bazenska posvetovanja s predsedniki občinskih komisij za vprašanja 
borcev NOV, — da bc potrebno v prihodnje bolj trezno in boli temeljito razsojati 
o tem, komu bomo izboljševali materialni položaj in s katero obliko družbene 
pomoči, kajti kljub temu, da dajemo relativno velika sredstva za urejanje 
materialnega položaja borcev, ostaja precej starih borcev v težavnem gmotnem 
položaju. To bo treba imeti pred očmi zlasti pri urejanju stanovanjskega vpra- 
šanja borcev. Nenehno se srečujemo' s problemom, da imamo vsako1 leto več 
borcev, ki nimajo urejenega stanovanjskega vprašanja, čeprav vemo, da smo 
v zadnjih 5 letih namenili za urejanje teh vprašanj skoraj 13 milijard din. 
To pomeni, da presojanje posameznih potreb ni bilo vedno dovolj trezno1 in 
da so nekateri večkrat dobili stanovanja oziroma denarna sredstva iz tega 
naslova, zaradi česar nekateri borci še vedno živijo v zelo slabih stanovanjskih 
razmerah. Naša komisija je mnenja, da; je treba te kriterije zaostriti, da bi 
s sredstvi, s katerimi bomo razpolagali letos in naslednja leta, hitreje in bolj 
učinkovito ure j ah še odprta vprašanja. 

Predvsem se nam zdi pomembno zavzeti stališče, da imajo pravico do 
družbene pomoči pri urejanju stanovanjskih problemov le borci, ki imajo pri- 
znan status borca, ne pa tudi njihovi otroci, vnuki in drugi sorodniki, ki menijo-, 
da imajo zaradi tega, ker je njihov sorodnik sodeloval v NOB, pravico do 
beneficiranega urejanja določenih vprašanj. 

Ce bomo izvršili ustrezno selekcijo pri dajanju družbene pomoči, potem 
smo prepričani, da bi lahko v zelo kratkem času rešili odprta vprašanja in 
s tem tudi v največji meri zadovoljili borce same. Menim pa, da imajo pri tem 
odločilno besedo borci sami, ker so tako člani komisij, ki odločajo1 o tem, kako 
urejati stanovanjsko vprašanje borcev, kot tudi člani komisij, ki odločajo 
o priznavanju statusa borca. Gre torej za moralno in politično odgovornost 
tistih, ki v teh organizacijah delajoi. Z vso odgovornostjo morajo reševati 
probleme borcev in ne smejo dopustiti, da bi se sprejemale odločitve in sklepi, 
ki bi bili v nasprotju z osnovnim izhodiščem, da je treba objektivno priznavati 
status borca in pomagati samo tistim, ki so v težavnem položaju. 

V zadnjem času, zlasti pa po sprejetju zakona o zdravstvenem varstvu 
kmetov-borcev ugotavljamo, da poskušajo zlasti pri priznanju statusa borca 
kršiti navodila, — ki so jasna in jih ni treba izpopolnjevati, — kdo lahko 
uveljavlja priznavanje statusa borca. Menimo, da ni potrebno spreminjati za- 
devnih predpisov, — čeprav je bilo v razpravi izraženo drugačno stališče — 
temveč da morajo komisije pri svojem delu spoštovati ta navodila in se dosledno 
držati tistega, »kar navodila dopuščajo. V nasprotnem primeru bodo potrebne 
revizije postopkov. To vprašanje je bilo ponekod že sproženo, ker povzroča 
številne težave in tudi nerazpoloženje med borci. Menim, da imajo borci vse 
možnosti, da preprečijo pojave, ki niso v skladu z omenjenimi predpisi in 
našimi težnjami na področju urejanja pravic in materialnega položaja borcev. 
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Naša komisija bo po razpravah v Skupščini ponovno proučila vse predloge 
in sugestije odborov in zborov ter na tej osnovi izdelala program dela, za 
naslednje leto-. 

Nadalje si bo prizadevala čim uspešneje reševati nekatera sporna oziroma 
odprta vprašanja. Menimo, da je samo z intenzivnim proučevanjem, spremlja- 
njem in urejanjem problemov možno doseči konkretne rezultate. Kot sem že 
uvodoma dejala, predpisi sami ne dajo velikih učinkov, če za njimi ne stojijo 
službe, ki so zavzete za njihovo realizacijo*. 

Predsednik dr. Ruža Se g edin: Prosim, kdo želi še razpravljati? 
Osebno bi želela razpravljati o dveh vprašanjih, ki sta bili v razpravi že 

omenjeni. 
Menim namreč, da v sedanji situaciji — kljub temu. da z dodeljevanjem 

priznavalnin mnoge stvari še niso rešene — ostreje stopa v ospredje dVoje 
vprašanj pri borcih, in sicer stanovanjsko vprašanje in vprašanje zdravstvenega 
varstva. 

Pri urejanju stanovanjskih vprašanj moramo upoštevati tri kategorije 
borcev, in sicer zaposlene borce, borce-upokojence in nezaposlene borce, med 
katere v glavnem štejemo kmete-borce. Finančna potreba za urejanje nji- 
hovih stanovanjskih vprašanj so verjetno zelo različne. Kmetje-borci po- 
trebujejo predvsem sredstva za večje ali manjše adaptacije stanovanj oziro- 
ma lastnih hiš. To pomeni, da pri kmetih-borcih lahko še z znatno manjšimi 
sredstvi uspešno rešujemo večje število stanovanjskih problemov. Najštevilnejša 
pa je kategorija borcev-upokojencev, ker je bilo leta 1964 in 1965, deloma pa 
tudi še v letošnjem letu upokojenih precej borcev. Verjetno se spominjate, da 
je naš zbor že večkrat, zlati pa ob razpravi o varstvu starejših oseb, poudarjal, 
da upokojenci zbirajo s svojim 4 ®/o stanovanjskim prispevkom sorazmerno zelo 
velika sredstva, ki so se iz leta v leto povečavala, ki pa so se glede na tedaj 
veljavni sistem financiranja stanovanjske izgradnje vedno izgubljala v stano- 
vanjskih skladih. Iz teh sredstev upokojenci niso imeli možnosti reševati svojih 
stanovanjskih vprašanj, ker jim praktično niso bila dostopna. V letošnjem letu, 
z uvedbo novega sistema financiranja stanovanjske izgradnje, pa se ta sred- 
stva združujejo v okviru invahdsko-pokojninskega sklada, s katerim razpola- 
ga skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev. V letošnjem 
in še v naslednjih nekaj letih obstaja možnost, da se ta sredstva upokojencev 
resnično uporabijo za urejanje njihovih stanovanjskih vprašanj, pri čemer naj 
imajo prednost borci-upokojenci. Ta sredstva naj bi se namenila za izgradnjo 
družbenega stanovanjskega fonda upokojencev — domovi za upokojence in za 
individualno reševanje stanovanjskih problemov upokojencev. Na ta način bi 
dosegli tudi nekoliko hitrejšo izgradnjo domov za upokojence. Ze prvi dom za 
upokojence, ki je bil zgrajen v Ljubljani, je pri odločanju o vselitvi posameznih 
prosilcev dajal prednost borcem. Menim, da bodo tudi v bodoče pri vselitvi v 
take domove morali imeti prednost borci. 

Želela bi opozoriti na različna mnenja, ki so bila izražena na seji našega 
odbora, glede potrošnje teh sredstev, predvsem sredstev za individualno izgradnjo 
stanovanj. Nekateri so menili, da je v sedanji fazi potrebna centralizacija sred- 
stev za stanovanjsko izgradnjo borcev, da bi se dodelila tistim območjem, ki 
zaradi ekonomske šibkosti ne morejo uspešno reševati stanovanjskega vprašanja 
borcev-upokojencev. Drugi pa so se zavzemali za to, naj bi se ta sredstva raz- 
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delila posameznim območjem po določenem ključu. Menim, da bi bilo prav, da 
bi skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja čimprej razpravljala 
o namembnosti teh sredstev, o kriterijih za njihovo razdelitev in o kreditnih 
pogojih. Menim, da bi bilo prav, da bi borci-upokojenci dobili kredit pod 
ugodnejšimi kreditnimi pogoji, kot jih naš bančni mehinizem lahko daje. Zato 
naj bi skupščina predpisala ugodnejše kreditne pogoje za borce-upokojence, 
da bi lahko najeli kredit za izgradnjo individualnih stanovanj ali za adaptacijo 
obstoječih stanovanj. Omenjena skupščina bi nadalje morala odločiti ali naj se 
sredstva, namenjena za stanovanjsko izgradnjo, centralizirajo in delijo preko 
glavnega odbora Zveze združenj borcev NOV, ali pa preko bančnega mehanizma 
razdele po posameznih območjih, pri čemer bi bilo treba upoštevati stanovanjske 
potrebe borcev-upokojencev na teh območjih in gospodarsko zmogljivost občin. 
Pri ugotavljanju omenjenih potreb ibi morale aktivno sodelovati organizacije 
zveze borcev, občinske komisije za vprašanja borcev NOV in tudi občinske 
skupščine. Kot sem že omenila:, so stališča v porazdelitvi teh sredstev deljena, 
kar je prišlo do izraza tudi na seji našega odbora. 

Ni mi znano, ali je sploh možno, da skupščina Republiške skupnosti so- 
cialnega zavarovanja delavcev sprejme sklep o izločitvi določenih sredstev, s 
katerimi naj bi razpolagala na primer organizacija zveze borcev. Ne glede na 
to, ali taka možnost obstaja ali ne, menim, da bi bilo; umestneje, da bi se ta 
sredstva preko bančnega mehanizma dodelila posameznim območjem oziroma 
glede na stanovanjske potrebe borcev, ki bi jih ugotovile omenjene organiza- 
cije oziroma komisije in občinske skupščine. Skupščina bi morala — kar sem 
že omenila — določiti tudi kriterije in pogoje za koriščenje, teh sredstev preko 
bančnega mehanizma. Zato bi bilo neobhodno potrebno čimprej ugotoviti 
stanovanjske potrebe upokojenih borcev. To poudarjam zaradi tega, ker je bilo 
v razpravah v Skupščini opozorjeno, da bo treba te potrebe šele ugotavljati, 
kar me je zelo začudilo. To, pomeni, da še danes v posameznih občinah, če je 
to res, niti organizacije Zveze borcev niti drugi ne vedo, kakšne so stanovanj- 
ske potrebe borcev, bodisi upokojenih ali zaposlenih itd. Kolikor te potrebe 
resnično niso znane, potem jih je neobhodno potrebno ugotoviti, prav tako pa 
tudi, koliko sredstev je potrebno za rešitev teh problemov. To je naloga pred- 
vsem organizacij zveze borcev, ki bi jo morale čimprej opraviti. 

Postavlja se vprašanje, ah bodo ta sredstva, ki se namensko zbirajo preko 
stopnje osnovnega prispevka za invalidsko pokojninsko zavarovanje, na razpo- 
lago, kdaj in v kakšni višini. Znano nam je namreč, da je sklad dolgoročnega 
zavarovanja v izredno težkem finančnem položaju, zaradi česar komaj krije 
potrebe glede izplačevanja pokojnin. 

Menim, da bi si morala skupščina Republiške skupnosti socialnega za- 
varovanja intenzivno prizadevati, da finančne težave sklada ne bi zavirale 
sproščenja skladov, namenjenih za urejanje stanovanjskih vprašanj upoko- 
jencev. 

Podpiram mnenje odbora, da se morajo ta sredstva uporabiti le za reševanje 
stanovanjskih problemov upokojencev, torej tudi borcev-upokojencev. Ponekod 
obstajajo namreč težnje, da bi se ta sredstva koristila tudi za reševanje sta- 
novanjskih problemov zaposlenih borcev. 

Želela bi spregovoriti še o urejanju stanovanjskih vprašanj zapolenih bor- 
cev. Kljub temu, da delovne organizacije razpolagajo z vse večjimi sredstvi, 
saj jim ostajajo sredstva, zbrana s 4 ®/o stanovanjskim prispevkom, ki so jih 
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morala prej izločiti, pa ugotavljamo, da namenjajo manjša sredstva za stano- 
vanjsko izgradnjo^. Ne koristijo namreč več v taki meri kot prej sredstva sklada 
skupne porabe, temveč se usmerjajo le na sredstva, zbrana s stanovanjskim 
prispevkom. Menim, da se delovne organizacije pri reševanju stanovanjskih 
problemov delavcev ne bi smele omejevati le na sredstva, zbrana s stanovanj- 
skim prispevkom, temveč bi se morala tudi v bodoče usmerjati na koriščenje 
sredstev sklada skupne porabe. Z večjo odgovornostjo bi morale reševati tudi 
stanovanjska vprašanja zaposlenih borcev, da se ne bi več dogajalo, da bi bih 
borci ob upokojitvi brez primernih stanovanj. To poudarjam zaradi tega,'ker 
je zlasti v lanskem letu bil velik pritisk na upokojitev takih borcev, ki niso 
imeli stanovanja, da bi se rešili odgovornosti za urejanje njihovega stanovanj- 
skega vprašanja. 

Se nekaj besed o zdravstvenem varstvu borcev. Menim, da bi bilo zelo. 
napak, če bi želeli zdravstveno varstvo borcev izvajati na način, kot smo ga v 
preteklosti, to je s kampanjsko organiziranimi sistematskimi pregledi, ko smo 
predvsem ugotavljali zdravstveno stanje borcev, v manjši meri pa poskrbeli 
za njihovo zdravljenje. Zdravstvena služba bi morala intenzivneje in načrtneje 
poskrbeti za zdravstveno varstvo borcev. Za to skupino prebivalstva sicer ni 
značilna kakšna posebna patologija, v primerjavi z ostalimi občani pa borci 
zaradi večjih naporov med NOB in po vojni v večji meri obolevajo za določenimi 
obolenji. Strinjam se s predlogom, da je neobhodno potrebno, da vsi zdravstveni 
zavodi čimprej uvedejo evidenco zdravstvenega stanja borcev, ki bi bila osnova 
za izdelavo določenih analiz. To bi omogočalo1 medobčinskim zdravstvenim cen- 
trom, preko njih pa tudi posameznim zdravstvenim zavodom, zlasti zdravstve- 
nim domovom, da bi ustrezneje programirali zdravstveno varstvo borcev. Prav 
bi bilo, da bi republiški zavod za zdravstveno varstvo', oziroma center vztrajno 
spremljal, kako zdravstvena služba, predvsem osnovna, izvaja to evidenco in 
ji z analizami in posvetovanji z medobčinskimi zdravstvenimi centri nudil po- 
moč pri programiranju zdravstvenega varstva borcev. Pri programiranju pa 
je treba upoštevati potrebe, ki so različne po posameznih območjih. 

Omenjeni vprašanji sedaj ostreje stopata v ospredje, vendar pa je treba 
probleme v zvezi z urejanjem materialnega položaja in priznanja statusa borcev, 
o katerih je bilo danes govora, še naprej spremljati in jih hitreje reševati. Pri 
dodeljevanju dopolnilnih sredstev občinam bi morala repubhka v večji meri 
upoštevati potrebe po priznavalninah v posameznih občinah, da bi bile pri- 
znavalnine res družbena pomoč borcem in da bi se realiziralo priporočilo naše 
skupščine, naj bi stalna priznavalnina ne bila nižja od 10 000 S din. Danes smo 
slišali, da je veliko število borcev, ki prejemajo priznavalnine v višini 5000 din 
oziroma pod 10 000 din, čeprav je iz osnovnega materiala razvidno, da je teh 
priznavalnin pod 10 000 din sorazmerno malo. 

Prosim, želi še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Juh j Beltram, pred- 
stavnik Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

Julij Beltram: Tovarišica predsednik! Čeprav se z nekaj zamude ogla- 
šam k besedi, naj povem, da smo bih povabljeni, da se udeležimo vaše razprave 
ravno o tej točki dnevnega reda, kjer razpravljate o borcih. 

Iz materiala, ki ga je predložila komisija IS za vprašanja borcev NOV, je 
razvidno, da je komisija opravila ogromno delo in da so zadevni republiški 
predpisi, ki so pripomogli k uspešnejšemu reševanju problemov borcev, prav 
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rezultat prizadevanj te komisije. Nimam pa namena razpravljati o tem, temveč 
o stanovanjskih problemih borcev. 

Menim, da je prav, da ponovno podčrtam to, kar je tovarišica Majda Ga- 
sparijeva že prej omenila. Mi se zavzemamo za reševanje problemov borcev, ne 
pa borcev samih. To bi moralo biti osnovno izhodišče za reševanje ne samo sta- 
novanjskih, temveč tudi vrste drugih socialnih vprašanj borcev. Znano nam je, 
da številni občinski predpisi kategoriziraj01 borce po letih udeležbe v NOV itd., 
s čimer se pod videzom priznanja ustvarjajo številne kategorije borcev. Pri 
težnji, da izenačimo, ustvarjamo dejansko neenakost in podobno. Zato se mi 
zdi na mestu stališče, da se zavzemamo za to, da se rešujejo problemi borcev 
in ne borci kot posamezniki. 

Drugo vprašanje pa je reševanje stanovanjskih problemov borcev. To- 
varišica predsednik je v svoji razpravi dopolnila navedbe iz gradiva o tem 
vprašanju. Menim, da je prav, da so za reševanje stanovanjskih problemov 
borcev odgovorne tako delovne organizacije, kot tudi občine, in druge institucije, 
ki v svojih vrstah vključujejo borce, oziroma so zadolžene za reševanje njihovih 
stanovanjskih problemov. Pri tem seveda niti ni osnovni problem tistih 800 
milijonov dinarjev ali Vs predvidenih sredstev, ki se bodo zbrala letos pri 
zavodu za socialno zavarovanje, ker bi s tem občutno prizadeli intenzivnost 
reševanja stanovanjskih problemov borcev v zadnjih letih, če teh sredstev ne 
bi dobili, pač pa bi poudaril naslednje: Glavni odbor Zveze združenj borcev 
NOV in organizacije zveze borcev niso pooblaščene za reševanje materialnih 
vprašanj borcev, čeprav so se v posameznih primerih celo angažirale. Na organi- 
zacije Zveze borcev so namreč borci izvajali močan pritisk, pri čemer so se te v 
želji, da bi pomagale, posluževale tudi oblik, ki so ustvarjale videz, da so bor- 
čevske organizacije reševale stanovanjske probleme borcev. Glavni odbor raz- 
polaga s skromnimi sredstvi in sicer so to sredstva, ki jih je dobil od loterije 
in Izvršnega sveta za reševanje stanovanjskih problemov kmetov-borcev. 

Glavni odbor Zveze združenj borcev NOV Slovenije meni, da je pravilno, 
da organizacije zveze borcev v nobenem primeru niso pooblaščene za materialno 
reševanje problemov borcev torej tudi stanovanjskih problemov ne. Zato je 
zahtevo Zveze združenj borcev NOV Slovenije po dodelitvi 800 milijonov din 
iz sredstev socialnega zavarovanja zbranih s 4'°/o stanovanjskim prispevkom 
razumeti tako, da se ta sredstva razdelijo na občine — po potrebah — kot je 
bil to primer lansko leto s sredstvi, ki jih je dodelil Izvršni svet, ne pa, da bi 
glavni odbor delil ta sredstva. Sredstva, namenjena za individualno reševanje 
stanovanjskih problemov upokojencev pa naj Skupščina republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev raadeli preko bančnega mehanizma po posa- 
meznih območjih, pri čemer morajo imeti prednost borci-upokojenci. 

Menimoi, da je treba najti takšen način delitve teh sredstev, da bi se čimveč 
činiteljev angažiralo pri reševanju stanovanjskih problemov borcev in, da bi 
čimveč primerov rešili. Za 800 milijonov oziroma milijardo din, lahko zgradimo 
le 100, 110, oziroma 120 stanovanj. To je glede na potrebe zelo majhno* število. 
Zato je naša organizacija mnenja, naj bi tudi občina imela možnost konkurirati 
za ta sredstva, in sicer pod pogojem lastne udeležbe v določeni višini, da bi tako 
zbrala čimveč sredstev za reševanje stanovanjskih problemov. Poudaril bi še, 
da z načinom razdelitve omenjenih sredstev ne bi smeh zmanjšati prizadevanj 
občin, da bi ta vprašanja bolj intenzivno reševale. 
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Želel pa bi opozoriti še na eno stvar. V zadnjem času ugotavljamo, da se 
pri delitvi sredstev za stanovanja s strani organizacij zveze borcev ponekod 
dogajajo določene nepravilnosti. Glavni odbcr se s temi nepravilnostmi ne stri- 
nja in obsoja tak način okoriščenja s temi sredstvi. Število takih primerov 
sicer ni veliko. Glavni odbor je sklenil, da ne bo več sam skrbel za reševanje 
stanovanjskih problemov borcev in meni, naj to nalogo opravljajo tisti organi, 
ki so za to pooblaščeni, to so občinske in druge skupščine ter delovne organi- 
zacije, v katerih so borci zaposleni. 

Odgovoril bi še na vprašanje tovarišice predsednice, ali obstajajo podatki 
o stanovanjskih potrebah borcev. Te podatke imamo, dale so jih občine. Po teh 
podatkih so potrebe zelo velike. Vprašanje pa je, ali so realne. Iz pregledov, 
ki smo jih na hitro zbrali, izhaja, da je med problemi mnogo takih, ki niso 
pereči in jih tudi ne bomo reševali, ker jih ne moremo. Je pa res, da se kriteriji 
menjajo, da iz manjših potreb nastajajo večje in da so tudi taki primeri, o ka- 
terih je govorila že tovarišica Majda Gasparijeva, da se pravice neposrednih 
udeležencev NOV prenašajo na otroke in na bližnje sorodstvo, kar je seveda 
nesprejemljivo. Na zadnji seji, ko smo obravnavali predloženo informacijo, smo 
sklenili, da je treba napraviti temeljito revizijo ugotovljenih potreb v naši 
republiki in tudi določiti nove kriterije za to, kdo je upravičen do stanovanja. 
Menim, da je prav, če organizacije Zveze borcev sodelujejo pri reševanju ma- 
terialnih problemov borcev, da pa prenesemo odgovornost za njihovo reševanje 
na tiste ustanove in družbene organizacije, ki so za to pooblaščene. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Prosim, želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in predlagam, da bi povzetek razprave po- 
sredovali Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, ki bo na svojem zase- 
danju, 20. t. m. razpravljal o isti temi, nadalje komisiji Izvršnega sveta za 
vprašanja borcev NOV in skupščini Republiške skupnosti socialnega zavarova- 
nja delavcev, ki bo v bližnji prihodnosti razpravljala o razdelitvi oziroma na- 
membnosti sredstev, zbranih s 4'°/o stanovanjskim prispevkom v okviru inva- 
lidsko-pckojninskega sklada, da bi tudi naša mnenja in stališča upoštevali pri 
svojih odločitvah oziroma, da bi o njih razpravljala in na osnovi tega prinesla 
svoje odločitve. 

Se s takim predlogom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Hvala lepa. 

Potem bi prešli na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
statuta Republiškega zavoda za socialno zavarovanje. 

Prejeli ste statut Republiškega sekretariata za delo, poročilo našega stalnega 
cdbora in poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Statut Republiškega zavoda za socialno zavarovanje potrdi skupščina Re- 
publiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, poprej pa ga mora obrav- 
navati naša Skupščina. 

Poročilo cdbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ste pravo- 
časno prejeli, zato predlagam, da ga ne čitamo. Prosim pa poročevalca odbora, 
poslanca Dolfeta Vojska, da se izjavi c predlogih zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije za spremembo nekaterih določb statuta. 

Dolfe Vojsk: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
je na svoji seji dne 18. 3. 1966 obravnaval osnutek statuta in pripombe zakono- 
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dajno-pravne komisije. Ker so te pripombe identične s pripombami odbora, se 
odbor z njimi strinja, prav tako pa se strinja tudi z vsemi ostalimi pripombami, 
ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Pričenjam razpravo. Ali želi kdo raz- 
pravljati o samem statutu? (Ne.) Se strinjate z vsemi pripombami, ki sta jih 
dala naš stalni odbor in zakonodajno-pravna komisija? (Poslanci se strinjajo.) 
Ce se strinjate, potem zaključujem razpravo. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka 01 potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije 
za socialne zavode za leto 1965 ter obravnavo poročila o poslovanju sklada. 

Kot gradivo za to točko- dnevnega reda ste prejeli predlog odloka, ki ga je 
Skupščini predložil odbor za družbeni plan, finance in preračun Republiškega 
zbora, zaključni račun sklada SRS za socialne zavode za leto 1965, s poročilom 
o poslovanju sklada, ki ga je Skupščini predložil sklad, poročilo o likvidaciji sklada 
SR Slovenije za socialne zavode, ki ga je Skupščini predložil Republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo ter poročilo našega stalnega odbora in 
zakonodajnoKpravne komisije Skupščine. 

Ker ste poročilo odbora pravočasno prejeli, predlagam da ga ne čitamo. 
Ali želi dati poročevalec odbora še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Potem pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če 
nihče, potem zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o potrditvi zaključ- 
nega računa sklada SR Slovenije za socialne zavode za leto 1965 na glasovanje. 
Kdor se s predlogom strinja, naj prosim dvigne roko1. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog odloka o po- 
trditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za socialne zavode za leto 1965. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnih odborov Socialno-zdravstvenega 
zbora. 

Prejeli ste predlog sklepa, po katerem bi se glede na sprejeti program dela 
zbora ustanovil začasni odbor za proučitev oblikovanja in delitve dohodka 
v zdravstvu ter začasni odbor za proučitev predšolskega varstva. 

Ima morda kdo kako pripombo k predlodu sklepa? Se morda kdo od pred- 
laganih ne strinja, da bi bil član enega ali drugega začasnega odbora? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za predlagani 
sklep in za sestav obeh začasnih odborov, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor predlog sklepa o ustanovitvi začasnih odborov, 
soglasno sprejel. 

Prehajamo še na 7. točko dnevnega reda, to je na poslansko 
vprašanje. 

Tovariš dr. Boris Sušteršič je poslansko vprašanje postavil že na začetku 
seje. Prosim, ali lahko predstavnik Izvršnega sveta oziroma Republiškega se- 
kretariata za zdravstvo in socialno varstvo odgovori na vprašanje? 
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Stane Selih: Tovarišu poslancu 'bi pojasnil, da je bil Skupščini danes 
poslan program za financiranje gradnje kliničnega centra z ustrezno dokumen- 
tacijo in to kot delovni material. O njem bo prihodnji teden razpravljal tudi 
Izvršni svet. Izdelava programa se je zavlekla zaradi številnih težav, ki jih je 
imela komisija v zvezi s sestavo konstrukcije financiranja. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Ah se poslanec dr. Šušteršič zadovo- 
ljuje z odgovorom. (Da.) 

S tem je dnevni red današnje.seje izčrpan in zaključujem 23. sejo Socialno- 
zdravstvenega zbora, 

(Seja je bila zaključena ob 12.55.) 

vi 
\ 



SOCiAiN&ZDRAVŠTVlM ZBOR 

24. seja 

(24. maja 1966) 

Predsedovala: dr. Ruža Šegedin, 
predsednik Soeialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.32. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 24. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili poslanci: Albin Žumer, Marija Vraničar, dr. Vinko 
Mozetič, Milan Loštrk in Vlado Planine. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji zbor prisostvujejo: Nada Majcen, namestnik republiškega sekretarja 
za zdravstvo in socialno varstvo kot predstavnik Izvršnega sveta, inž. Tone 
Tribušon, direktor Zavoda SR Slovenije za planiranje, Gabrijel Sfiligoj, pomoč- 
nik republiškega sekretarja za delo, dr. Jože Benigar, predsednik odbora za 
zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora, Janez Japelj, predsednik 
odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora, dr. Bojan Spi car, 
direktor Republiškega zavoda za socialno zavarovanje in Dolfka Boštjančič, 
predsednik skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR 
Slovenije. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 23. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. razprava o osnovnih načelih in smernicah za družbeno-gospodarski raz- 

voj SR Slovenije v razdobju do leta 1970; 
3. obravnava poročila Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 

SR Slovenije in poročila o delu Republiškega zavoda za socialno zavarovanje 
za leto 1965 in 

4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji. 

Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? Ima morda kdo kako dopol- 
nitev ali spremembo k predlaganemu dnevnemu redu? (Poslanci se strinjajo.) 
Ce ne, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega r eda. Zapisnik .23. seje zbora 
ste prejeli skupaj z osnovnim gradivom. Ima kdo kako pripombo k predlože- 
nemu zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ne, menim, da je zapisnik sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o osnov- 
nih načelih in smernicah za družbeno-gospodarski razvoj SR Slovenije v raz- 
dobju do leta 1970. 
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Za to točko dnevnega reda ste prejeli gradivo »Družbenoekonomske osnove 
razvoja SR Slovenije do leta 1970«, ki ga je Skupščini SRS predložil Zavod 
SR Slovenije za planiranje. Nadalje ste prejeli predlog sklepa o smernicah 
glede družbeno-gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbeno- 
ekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1970. Naš zbor se namreč 
tudi vključuje v razpravo o predlogu skupščinskega akta, ki ga bosta sprejela 
na svojih sejah Republiški in Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije. 

Nadalje ste danes prejeli poročilo odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov o obravnavi družbenoekonomskih odnosov razvoja do leta 
1970 ter predlog sklepa o mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k prej omenje- 
nemu predlogu skupščinskega akta. 

Ker ste to poročilo prejeli šele danes, prosim poročevalca poslanca Dolfeta 
Vojska, da prečita zadevno poročilo. 

Dolfe Vojsk: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora je na seji, dne 13. aprila 1966, razpravljal o druž- 
benoekonomskih osnovah razvoja SR Slovenije do leta 1970 na osnovi gradiva, 
ki ga je Skupščini SRS predložil Zavod SRS za planiranje; na seji dne 20. maja 
1966 pa o predlogu sklepa o smernicah" glede družbeno-gospodarske politike, ki 
mora biti izražena v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v raz- 
dobju do leta 1970, ki ga je predložil odbor Republiškega zbora za družbeni plan, 
finance in proračun. 

Iz razprave, v kateri so poleg članov odbora sodelovali tudi poslanci Social- 
no-zdravstvenega zbora Miro Vesel, dr. Stjepan Bunta in Polonca Šenčur, izha- 
jajo naslednje ugotovitve, mnenja in predlogi: 

Pristop k programiranju srednjeročnega razvoja Slovenije bi moral biti 
bolj realen. Predvidevanja o stopnji rasti proizvodnje, o stopnji porasta realnega 
osebnega dohodka, o investicijskih vlaganjih itd., so namreč preveč optimistična. 
Nerealna planska predvidevanja imajo namreč za posledico1, da se začrtana 
politika ma področju gospodarskega in družbenega razvoja deformira. 

V večji meri bi bilo treba izhajati iz dejstva, da je Slovenija integralni del 
federalnega gospodarskega prostora in zato upoštevati celoten gospodarski sistem 
Jugoslavije ter vse predvidene sistemske spremembe. Sistemske spremembe niso 
dovolj jasno prikazane. Tako je na primer nakazana preusmeritev splošne po^ 
trošnje na osebno potrošnjo na področju zdravstva, čeprav še niso znane zadevne 
sistemske spremembe, vprašljivo pa je tudi, ali so obstoječa stališča v skladu 
z ustavnimi stališči. 

Večjo pozornost je treba posvetiti samoupravljanju. Predvsem je treba 
oceniti dosedanji razvoj ter dati jasno usmeritev za prihodnje obdobje, zlasti 
za družbene službe. 

Večji poudarek bi bilo treba dati gibanju delovne sile v primarno, sekun- 
darno in terciarno' dejavnost ter migraciji delovne sile v inozemstvo'. Prikazati 
je tudi tendence migracije po izobrazbeni strukturi delovne sile. 

Nujnost urbanizacije in regionalnega planiranja bi morala priti še v večji 
meri do izraza. Usmeritve na tem področju bi morale biti konkretnejše. 

Družbene službe, predvsem pa socialno varstvo, so preveč deklarativno ob- 
ravnavane. Zagotoviti je treba skladen razvoj družbenih služb in gospodarstva. 
Nakazani so številni problemi na področju družbenih služb, ne da bi bilo hkrati 
tudi nakazano, kako se bodo ti problemi v prihodnje reševali. 
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Treba je zagotoviti tak način financiranja družbenih služb, ki bo zagotav- 
ljal stabilno, kontinuirano in učinkovito delo na teh področjih skladno z druž- 
benimi potrebami in zmogljivostmi. 

Glede investicijskih vlaganj v prihodnjem obdobju bi morale biti družbene 
službe ločeno obdelane po posameznih področjih glede na specifičnost in potrebe. 
Izražen je bil dvom, ali bodo delovne organizacije s področja družbenih služb, 
lahko zagotovile za investicijska vlaganja 65 milijard starih dinarjev do leta 
1970. Upoštevati je treba, da imajo prav delovne organizacije s področja zdrav- 
stva, ki so doslej v primerjavi z ostalimi delovnimi organizacijami s področja 
družbenih služb lahko največ vlagale v investicije, omejene možnosti zaradi 
tendence zniževanja stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje. 

Investicijska predvidevanja na področju družbenih služb niso realne. Zmog- 
ljivosti proračunov in. delovnih organizacij s teh področij so omejene, priprav- 
ljenost gospodarstva, da z vpisom posojil zagotovi precejšen del potrebnih sred- 
stev, pa je spričo lastnih nalog in obveznosti delovnih organizacij vprašljiva. 
Zato bi bilo treba jasneje prikazati, kako se bo kril primanjkljaj v višini okoli 
60 milijard. Nasploh bi bilo potrebno za družbene službe razčistiti vprašanje 
financiranja razširjene reprodukcije. 

Usmeritev osnovne zdravstvene službe v izboljšanje opremljenosti obstoje- 
čih kapacitet ter usmeritev na izgradnjo bolnišničnih objektov je pravilna. 
Nepravilno pa je, da se zdravstveno varstvo ločuje na preventivno in kurativno 
s tem, da se navaja, da bi se moralo zdravstveno varstvo v naslednjem obdobju 
usmerjati predvsem v preventivno zdravstveno varstvo. Večji poudarek je treba 
dati aktivnemu, oziroma kompleksnemu zdravstvenemu varstvu ter medicini 
dela, ki je v zadnjem času dosegla precejšen napredek. 

Škodljive in deklarativne so izjave, da smo v preteklem obdobju preveč 
vlagali v osnovno zdravstveno službo ter da bi z boljšim koriščenjem sredstev 
zdravstvenega zavarovanja lahko pridobili sredstva za investicije na področju 
zdravstva. Ni namreč prezreti dejstva, da so nekateri skladi zdravstvenega zava- 
rovanja v zelo težavni finančni situaciji in da komaj krijejo funkcionalne iz- 
datke zdravstvenih zavodov. 

Področje socialnega varstva je preskromno obdelano. Gre le za deklarativen 
program. Ni. nakazano*, kako se bo reševal problem varstva otrok, ki je zelo 
pereč. Na tem področju ne bomo dosegli nobenega napredka, če ne bomo zago- 
tovili stabilnih virov financiranja. Ni pravilno, da se ta problem obravnava 
ločeno od šolstva. Treba bi bilo jasno pokazati, kakšen napredek se predvideva 
na tem področju. 

Na področju socialnega varstva ni problem samo slabo urejeno varstvo 
otrok zaposlenih staršev, temveč je problem tudi v pomanjkanju vzgojnih za- 
vodov za delinkventno mladino, za mladino, moteno v telesnem in duševnem 
razvoju, domov za stare osebe itd. Niso omenjeni niti najpomembnejši objekti 
na področju socialnega varstva, ki so republiškega pomena. 

Na podlagi vsestranske in temeljite razprave o predlogu sklepa o smerni- 
cah glede družbeno-gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbeno- 
ekonomskega razvoja Socialistične republike Slovenije v razdobju do leta 1970, 
je odbor pripravil predlog mnenja k temu sklepu ter predlaga zboru, da ga 
sprejme in posreduje Republiškemu in Gospodarskemu zboru. 

Predsednik dr. Ruža Še g edin: Predlagam, da najprej razpravljamo 
o osnovnem gradivu, ki ga je predložil Skupščini republiški zavod za planiranje 
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in potem o sklepu, ki ga je predložil odbor za družibeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora. Nato naj bi ločeno razpravljali še o sklepu, ki naj ga naš 
zbor posreduje Republiškemu in Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Miro Vesel. 

Miro Vesel: Tovarišice in tovariši! Želim razpravljati o nekaterih 
problemih, ki zadevajo družbenoekonomske osnove razvoja naše republike 
do leta 1970. 

Iz predloženega gradiva je dokaj jasno razvidno1, da so osnovna izhodišča 
družbenoekonomskega razvoja naše republike zasnovana predvsem na inten- 
zifikaciji gospodarjenja na vseh področjih, na omejevanju investicij, na hitrej- 
šem aktiviranju novih kapacitet itd. Analiza za nekaj let nazaj kaže, da je rasla 
proizvodnja na leto približno 10 do 11 %, dočim je naraščala nominalna 
potrošnja z 18%>, kar je seveda nujno vodilo do hitrejšega naraščanja živ- 
ljenjskih stroškov.. Ta nesoglasja so nedvomno onemogočila uspešno uskla- 
jevanje ne samo v gospodarstvu, marveč tudi v družbenih službah npr. na pod- 
ročju zdravstva in socialne politike in v širšem smislu tudi v socialnem zava- 
rovanju in še v drugih službah. To je jasno razvidno iz poročila republiškega 
zavoda za zdravstveno varstvo, iz poročila republiškega zavoda za socialno za- 
varovanje itd. 

Z uvedbo komunalnega sistema in utrjevanja samoupravnega sistema smo 
sprostili in kot je razvidno iz intencij srednjeročnega razvoja, bomo še naprej 
sproščali delovanje tržnih zakonitosti v gospodarstvu, ki sloni in mora sloneti 
na rentabilnosti poslovanja. Gospodarstvo je s tem dobilo določen regulator 
lastnega razvoja, ki je osvobojen administrativnih in drugih vplivov. Pri takem 
sistemu je jasno, da s planom ne bomo vplivali na gospodarska gibanja do 
podrobnosti, temveč bomo vplivali samo z okvirnim planom ter z bančnim in 
kreditnim sistemom. Ce pogledamo nekaj let nazaj, smo intenzivno iskali 
podobnih poti tudi za razvoj družbenih služb, to je za zdravstvo in socialno 
varstvo. Močno smo oslabili vpliv uprave ter vedno bolj sproščali samostojnost 
zavodov in institucij, da so si same, ob relativno majhnih vplivih komun in 
republike, iskale poti za pokrivanje potreb tako obširnega področja. Mislim, 
da je v našem sistemu, ko so v glavnem vsi občani zdravstveno zavarovani in ko 
so z ustavnimi načeli programirane njihove osnovne pravice, nemogoče prepu- 
stiti smer razvoja delovanju tržnih zakonitosti kot to velja za gospodarstvo. 
Nasprotno: Teh institucij moramo vnesti in obdržati še znaten vpliv načrtova- 
nja. S tem se ne ogrevam za težnje skupine poslancev Republiškega zbora, da 
moramo zaradi tega, ker imajo družbene službe — to je še posbej jasno rečeno 
za zdravstveno službo — karakter javne službe, preiti zato nazaj na proračunska 
sistem. S tem bi zanikali vse uspehe dosedanjega razvoja. Delovni ljudje v teh 
organizacijah so si resno prizadevali za boljše gospodarjenje, za humanizacijo 
odnosov do občanov in medsebojnih odnosov. Z uvajanjem takega centralizi- 
ranega proračunskega sistema bi povsem zanikali osnovno ustavno načelo ter 
pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz njega. 

Ce smo dali gospodarstvu osnovne regulative, ki se kažejo v tržnih zako- 
nitostih in v rentabilnosti poslovanja, menim, da moramo dati tudi družbenim 
službam dovolj močne planske okvire. Tudi-v zdravstvu, socialnem zavarovanju 
itd. imamo nekaj analitičnih strokovnih služb. Nekatere od njih se ukvarjajo 
s stroški, cenami in podobnimi problemi, druge se ukvarjajo z normativi itd., 
vendar niso te službe nikjer na taki višini, da bi bile sposobne analizirati 
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probleme bolj kompleksno in oceniti potrebe in možnosti za čimboljšo orga- 
nizacijo in racionalno poslovanje v okviru potreb in možnosti. Tako se ne bi 
bilo treba zatekati k najbolj grobim formulacijam za rešitev problemov druž- 
benih služb, saj bi lahko s solidno dokumentacijo dokazovali vsem pristojnim 
činiteljem, zlasti družbeno-političnim skupnostim, socialnemu zavarovanju in 
vsem predstavniškim telesom, kakšni ukrepi so ob danih možnostih potrebni 
in nujni. 

Na osnovi temeljitih analiz bi predstavniški organi laže odločali o dolgo- 
ročnih in kratkoročnih potrebah. Da res potrebujemo močne planske analitične 
institucije, nam dokazuje že dejstvo, da že nekaj let iščejo posamezni zavodi 
sistem nagrajevanja po delu. Vendar ni nikogar, ki naj bi izdelal, če že hočemo 
uvesti tak sistem, vsaj minimalne normative. Ce bi imeli dovolj podatkov, bi 
se lahko borili proti uveljavljanju raznih konceptov, ki dostikrat izvirajo iz 
nepoznavanja problemov ali iz ambicij samoljubja in drugih vplivov. Borili se 
bi lahko zlasti proti taki komunalni avtarkiji, ki često misli, da mora imeti na 
svojem območju vse, da je država v državi, ne glede na ekonomično pokrivanje 
potreb občanov. Lep primer za to je ljubljanska dezintegriranost zdravstvenih 
zavodov, ki so rasli brez enotnega koncepta za pokrivanje potreb mestnega in 
okoliškega prebivalstva. Njihove ustanavljanje in rast sta slonela na dokaj 
nejasni politiki ljubljanskih občin. 

Mislim, da ni potrebno navajati vrsto nesmotrno zgrajenih kapacitet po 
Sloveniji, ki so zrasle, po mojem mnenju, prav zaradi naše šibkosti na področju 
načrtovanja. Zaradi tega se zavzemam za to, da naj vsebuje plan srednjeročnega 
razvoja naše republike bolj čvrste in konkretne postavke ter oblike, ki naj 
omogočajo', da bomo dovolj racionalno investirali sredstva in kadre, kar bo 
vse skupaj reševalo vrsto problemov v zvezi z normativi, nagrajevanjem itd. 

Na 10. strani govori predloženo gradivo v točki 3 o investicijah v zdravstvu. 
Rečeno je, da bomo s približno 35 milijardami dinarjev pridobili približno 2 000 
novih postelj. V ta sredstva so predvsem vključena infekcijska klinika, bolnica 
»Petra Držaja« v Ljubljani, rekonstrukcija Inštituta za tuberkulozo na Golniku, 
bolnica za invalidno mladino Stara gora, izgradnja osrednjega zdravstvenega 
centra v Ljubljani ter dopolnitev bolnišničnih kapacitetah v Mariboru in Gorici. 

Ne morem se pridružiti taki orientaciji, če se spomnim, da smo lani in pred- 
lanskim zahtevali, da se mora republika udeležiti s svojimi sredstvi gradnje 
geriatričnih in gerontoloških kapacitet in nekaterih manjših kapacitet za fizično 
in duševno prizadete mlajše osebe. Teh stvari — o njih smo že sprejeli pripo- 
ročilo •— nisem zasledil v predloženem osnutku. Prav tako ni plan za izkori- 
ščanje zdravilniških kapacitet dovolj jasno povezan s potrebami prebivalstva. Vsi 
preveč dopuščamo, da imajo nekatera zdravilišča, ki so že usposobljena, da bi 
lahko prevzela del bremen, ki pritiskajo na zdravstvene kapacitete, oestokrat 
nezasedene kapacitete. Zato zdravilišča ugibajo ali naj se orientirajo na gostin- 
stvo ali na zdravstvo ali celo na inozemski zdravstveni turizem, o čemer govori 
predloženo gradivo v naslovu: »Programiranje turizma«. 

Prepričan sem, da bi lahko> z jasno opredelitvijo ter kadrovsko- in ma- 
terialno usposobitev nekaterih zdravilišč znatno omilili pritisk na obstoječe 
zdravstvene kapacitete. Prav tako bi lahko omilili ta pritsk s plansko izgradnjo 
nekaterih kapacitet za potrebe geriatrije in gerontologije ter za varstvo invalid- 
nih oseb. Tem občanom bi nudili strokovno adekvatnejši program, ki bi bil tudi 
znatno cenejši, na drugi strani pa bi zagotovo začeli gledati na investicije 
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v bolnišnične kapacitete drugače kot nas orientira predloženi osnutek družbeno- 
ekonomskega razvoja naše republike. 

Prav tako mi ni jasno, kaj nameravamo storiti z bolnico za invalidno mla- 
dino v Stari gori. Ali bomo tu gradili k irur ško-ortopeds k i oddelek za pokrivanje 
potreb goriškega območja? Ce mislimo to, predlagam, da ta oddelek gradimo 
v goriški bolnici, kar je edino opravičljivo z gledišča ekonomičnosti in funkcio- 
nalne povezanosti z drugimi oddelki. 

Strinjam se s skrajno racionalizacijo potrošnje, vendar menim, da bi moral 
biti plan bolj jasen glede odnosa na individualno in skupno potrošnjo. 2e nekaj- 
letni visok bolniški stalež v delovnih organizacijah, ki ni normalen, in tudi 
potrošnja zdravil nas silita v zvezi z racionalizacijo v to, da se odločimo za 
delno participacijo za nekatere zdravstvene storitve ter za večjo participacijo 
pri potrošnji zdravil. S tem bi namreč dosegli zmanjšanje skupne potrošnje in 
ustvarili možnost vsaj delnega prenosa na individualno potrošnjo. 

Besedilo pod 4. točko na strani 11 se mi zdi, da je do skrajnosti pavšali- 
zirano. Po mojem mnenju izvira iz tega, ker nam manjka dovolj sposobnih orga- 
nov ali institucij, ki bi lahko z ekonomskimi in drugimi strokovni analizami 
nudile predstavniškim organom konkretne oblike reševanja problemov s pod- 
ročja socialnega varstva. 

T,a služba bi morala priti v srednjeročnem planu veliko bolj do izraza. 
Intenzifikacija gospodarstva, uvajanje izmen in drugi ukrepi v smeri racionali- 
zacije prav gotovo zahtevajo vzporedno rast varstvenih in socialnih institucij. 
Razvoj teh bi moral plan bolj konkretizirati. Zaradi tega menim, da bi morali 
plan popraviti in dopolniti, ker sedanji predlog ne daje zadostne orientacije 
za razvoj družbenih služb do leta 1970. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Matija Nadižar. 

Matija Nadižar: Tovarišice in tovariši poslanci! V zadnjih letih stalno 
slišimo in razpravljamo o tem, da so izdatki za zdravstveno zavarovanje pre- 
veliki. Seveda so te razprave več ah manj načelnega značaja, ker doslej 
nihče ni vsaj približno ne izračunal in povedal, kolikšni naj bodo izdatki za 
zdravstveno varstvo, da jih bomo lahko ocenili kot primerne. Gre torej za tak- 
šne izdatke, za katere meni družba, da jih lahko v razdelitvi narodnega dohodka 
prenese brez škode za standard občanov. 

Ni dvoma, da v izdatkih za zdravstveno zavarovanje nekaj ni v redu, saj 
so znašali na primer lani izdatki za zdravstveno zvarovanje na enega zavaro- 
vanca v posameznih območjih od 115.201 stari dinar do 152.288 starih 
dinarjev. Ta razlika je vsekakor prevelika in jo bo treba analizirati. Pogoji za 
tako analizo pa bi bili enotni normativi in standardi za območje naše 
republike in normativi za posamezna regionalna območja. Takšna analiza 
bo verjevno pokazala tudi pravilnejšo usmeritev bodočega razvoja zdravstvene 
službe oziroma zdravstvenega varstva. 

Prav gotovo je, da je zdravstvena služba kot celota morda predraga. Toda 
to ne pomeni, da smo v zdravstveni službi krili že vse upravičene potrebe, saj 
imamo na eni strani predimezinirano opremo in tudi prostore, na drugi strani 
pa še vedno slabo urejeno zdravstveno službo. Razdrobljenost zdravstvene 
službe, težnja posameznih občin in zdravstvenih zavodov, da do maksimuma 
razvijejo vse dejavnosti, prevelika administracija in podobno, vse to so elementi, 
ki nepotrebno' trosijo sredstva, ne da bi s tem pripomogli k izboljšanju zdrav- 
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stvenega varstva. K temu je prišteti še sklepanje pogodb z zdravstvenim zava- 
rovanjem, kjer se prav tako drobijo sredstva in dajejo tudi tja, kjer je zdrav- 
stvena služba slabo organizirana in draga. Zavodi za socialno zavarovanje kot 
laični organi niso sposobni čestokrat pravilno' oceniti resnične potrebe zdrav- 
stvene službe, ali pa podležejo subjektivnim činiteljem. Zato je eden od važnih 
elementov, ki bodo vplivali na pocenitev zdravstvene službe tudi ta, da bodo 
zdravstveni delavci sami nosili odgovornost za. trošenje sredstev. V bodoče naj 
bi skupščine komunalnih skupnosti razdelile sredstva samo globalno; o tem, 
koliko naj bi dobil posamezni zdravstveni zavod, pa naj se dogovorijo zdrav- 
stveni delavci sami. Seveda to terja, da se .zdravstvena služba organizira kot 
predstavnik zdravstva na določenem in širšem območju. To območje naj bi bila 
geografska in ekonomsko zaokrožena celota s pogojem, da je ekonomsko dovolj 
močna, da lahko predstavlja primerno rizično skupnost. Pri tem bi bilo naj ide- 
alne jše, da se tako' območje pokriva tudi z območjem komunalne skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja. Seveda to ne pomeni, da ne bi mogla ena zdrav- 
stvena regija združevati tudi več komunalnih skupnosti. Te regionalne orga- 
nizacije, ki bi lahko fungirale kot združenja zdravstvenih zavodov, bi seveda 
morale opravljati tudi funkcijo zdravstvenega centra, ki bi šele v novi organi- 
zaciji dobil svoje pravo mesto in tako že končno zaživel. Taka enotna organi- 
zacija je po mnenju komunalne skupnosti socialnega zavarovanja v Mariboru 
in po mnenju velike večine zdravstvenih delavcev v Mariboru, nujna za na- 
daljnji razvoj zdravstvenega varstva. 

Tako organizirana zdravstvena služba bo sposobna, da prouči zdravstveno 
stanje prebivalcev in sestavi enoten program zdravstvenega varstva za območje 
regije ne glede na subjektivne činitelje, ki zaradi ozkih lokahstičnih in tudi 
osebnih teženj zavirajo racionalni razvoj. Poleg tega, da bo dala nova, bolj 
adekvatna organizacija tudi boljšo zdravstveno varstvo, moramo govoriti o takš- 
ni organizaciji tudi zaradi pocenitve službe. Pri financiranju zdravstvenega zava- 
rovanja je problem še v tem, ker je stopnja prispevka za zdravstveno zavaro- 
vanje ozko povezana s stopnjo prispevka za invalidsko-pokojninsko zavarovanje 
in z otroškim dodatkom. Glede na to, da so izdatki za invalidsko-pokojninsko 
zavarovanje in za otroški dodatek določeni z zakonom, jih ni mogoče zmanjšati. 
-Tako ostane za zdravstveno zavarovanje samo tisti del, ki ga ne porabita prejš- 
nji dve zavarovanji. Ker se na primer invalidsko-pokojninski predpisi spremi- 
njajo tudi med letom, so sredstva za zdravstvena zavarovanja vedno negotova. 
Skratka: materialna osnova zdravstvenega zavarovanja se spreminja kot lote- 
rija. Če hočemo dati srednjeročni načrt razvoju zdravstvenega varstva, je nujno, 
da določimo tudi materialno osnovo, ki bo samostojna v tem smislu, da ne bo 
povezana z osnovo za invalidsko-pokojninsko zavarovanje in z otroškim dodat- 
kom. Plan srednjeročnega razvoja bi moral določiti, kolikšen del narodnega 
dohodka lahko v prihodnjih petih letih porabimo za zdravstveno varstvo, kajti 
le ob tako določenem proporcu lahko trdimo, da so dane resnične osnove za 
njegov razvoj v prihodnjih letih. V nasprotnem primeru bo vprašanje potrošnje 
v zdravstvu v prihodnjih letih še bolj sporno, zlasti še, če se bo del prispevka 
za otroški dodatek prelival za splošno varstvo otrok. Iz tako določenih material- 
nih proporcev se bo jasno videlo^ koliko družba lahko da ob določenem stan- 
dardu občanov za zdravstveno varstvo. Če pa bo določena regija zahtevala še 
več, bo treba občanom tolmačiti, zakaj so sredstva premajhna. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima dr. Stjepan Bunta. 
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Dr. Stjepan Bunta: Ob prebiranju gradiva o družbenoekonomskih 
smernicah razvoja v Sloveniji do leta 1970 ugotavljam, da marsikaj pogrešam, 
da so nekatere navedbe dokaj dvomljive, dokaj pavšalne in splošne, tako da 
je težko zavzeti neko določeno stališče. 

Človek bi namreč pričakoval, da bodo prav te smernice, ki temeljijo na 
družbenoekonomskih stališčih, vsebovale mnoge naše zaključke in predloge, ki 
smo jih doslej že dali, da bodo strnile vsa hotenja in stališča v enoten perspek- 
tivni plan razvoja in dokumentirano začrtale pot, po kateri naj bi brez odklonov 
hodih v naslednjih letih, zatrdno verujoč, da bomo dosegli veliko več, predvsem 
vsesplošno stabilizacijo, ne samo v gospodarstvu, marveč tudi v družbenih 
službah, konkretno na področju zdravstva in socialnega varstva. 

Ko v vsakdanji praksi opazujemo mnoge težave in odklone, proteste in 
anomalije, ki krne zdravstvo in socialno varstvo in. ko se zavedamo, koliko 
dragocenih moči izgubljamo z iskanjem primernejših in boljših rešitev, ki naj 
zagotavljajo vsem občanom kar najboljše zdravstveno in socialno varstvo, 
nemalokrat ugotovimo', da smo nakazali že mnogo dobrih poti, vendar se ti 
predlogi niso realizirah. Hkrati ugotavljamo, da je prav področje družbenih 
služb in še posebej področje zdravstvenega in'socialnega varstva tako občutljivo 
in da tako krepko prizadene prebivalstvo, da o kakršnem koli eksperimenti- 
ranju v naprej ne moremo govoriti, niti ga dopuščati. In kljub temu je v zdrav- 
stvu in socialnem varstvu toliko nejasnosti, toliko neurejenih stvari in absurdov, 
ki terjajo nujno rešitev. Okrog vsega tega smo pravzaprav priča določenih 
stagnacij v zdravstvu. Če ne v drugem, pa vsaj v najelementarnejši orientaciji 
rasti zdravstvene kulture prebivalstva. Veliko več govorimo o naporih za rast 
pozitivnega zdravstvenega stanja naroda kot to storimo. Zdravstveno-prosvetno 
dejavnost smo povsem opustili, strokovna problematika prihaja navadno v drugi 
plan, zdravstveni delavci se že vrsto let ukvarjajo z nekimi »ekonomskimi iz- 
računi« in nekimi »organizacijskimi vprašanji«, medtem ko so strokovna vpra- 
šanja že vrsto let manj pomembna. Kljub tej veliki prizadevnosti za ekonomsko 
zdravstvene službe — isto velja tudi za socialno varstvo — pa najbrž še ni bila 
vse od osvoboditve prav ta služba v tako nestabilni situaciji kot je danes. Zato 
ni čudno, če smo pričakovali prav cd teh smernic in od mnogih drugih pred- 
logov in analiz, da nam bodo nakazale nadaljnjo pot, utemeljeno z analizami 
in dokumentacijo v smislu sklepov zadnjega kongresa SZDL. Nasprotno: ugo- 
tavljamo, da te smernice za to področje ne prinašajo ničesar novega. V gradivu 
pogrešamo' npr. način nadaljnjega financiranja, porabo sredstev itd., o proračunu 
bom govoril kasneje. V predlaganih sklepih je nekaj teženj, oziroma postavk, 
ki bi jih bilo treba natančno in temeljito pretresti, oziroma zavzeti do njih 
določena stališča. Vzemimo na primer postavko, ki se vleče skozi vse gradivo 
kot rdeča nit in ki nenehno govori o zmanjševanju potrošnje na področju 
zdravstvenega varstva. Mislim, da je to temeljno vprašanje, ki ga bo treba 
dodobra obravnavati. Ne v tem in ne v drugem gradivu pa ni ničesar rečeno, 
kako naj se izraža to zmanjševanje porabe, do katere meje naj gre, s kakšnimi 
merili naj bo to izraženo in končno, kakšne bodo posledice za zdravstveno 
varstvo občanov. Ni torej jasno, ali se misli pri tem na nenehno zniževanje 
stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje od sedanjih 7 na 6 in kje se 
bomo ustavili. Ah se misli na odstotek narodnega dohodka, ki se sedaj giblje 
okoli 5'°/»? V bistvu gre za vprašanje, kolikšen del narodnega dohodka je družba 
danes sposobna nameniti zdravstveni službi in kakšen obseg zdravstvenega 
varstva želi za ta sredstva nuditi občanom, ki ta dohodek ustvarjajo. Oziroma, 
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kolikšen del narodnega dohodka, ki ga lahko izražamo tudi v stopnjah pri- 
spevka ali odstotka nacionalnega dohodka, bo ta ista družba glede na rast 
produktivnosti, sposobna nameniti zdravstveni službi leta 1970 in kakšen obseg 
zdravstvenega varstva želi imeti takrat. S tem je dan že tudi odgovor na to, 
kakšno ceno postavljamo delu zdravstvenih delavcev, ali še točneje,, kakšno ceno 
dajemo našemu zdravju. To ni razvidno niti iz gradiva niti iz dodatnih tolma- 
čenj, ki jih tudi pogrešamo-. Prav tako ni razvidno, v katero smer želimo iti 
glede zahteve po znižanju izdatkov za zdravstveno varstvo. Ali v smer krčenja 
obsega pravic zavarovancev, ali v smer prenosa družbene potrošnje na področje 
osebne potrošnje? To se pravi, na večjo participacijo zavarovancev pri iskanju 
zdravstvenega varstva. 

Mislim, da je to osnovno vprašanje nadaljnjega organizacijskega razvoja 
in usmerjenosti zdravstvene službe, nadaljnjega razvoja samouprave v zdravstvu 
in hkrati vprašanje realizacije plana za rast produktivnosti. Ne morem si 
namreč predstavljati, da bi lahko dosegli cilje, če nismo hkrati razčistili vpra- 
šanja zdravja tistih, ki naj postanejo še bolj produktivni, in vprašanje so- 
cialnega varstva tistih, na katerih naj sloni ta produktivnost. To vprašanje bi 
lahko postavili tudi pri analizi izdatkov za zdravstveno varstvo. O njih trdimo, 
da so v zadnjih letih močno naraščali. Ne mislim trditi, da ti izdatki niso 
veliki in da niso naraščali, toda niso rasli tako zelo in tako nenormalno' kot 
to prikazujemo- na mnogih mestih. Niso naraščali predvsem neupravičeno na 
račun zdravstvenih delavcev kot se to želi marsikdaj prikazati. Porast stroškov 
in izdatkov v zdravstvu ni nič drugega kot refleksija stanja v gospodarstvu. 
Podatki namreč kažejo, da so stroški rasli predvsem zaradi materialnih izdatkov 
zdravstvene službe. To se pravi zaradi porasta cen tistega blaga, ki ga v zdrav- 
stvu potrošnik rabi, začenši od elektrike, obvezilnega materiala in podobno. 

Na drugi strani pa je viden močan porast, kar nam pričajo tudi podatki 
za prejšnje leto. 

Obstajajo izdatki, ki se sicer vodijo kot izdatki za zdravstveno varstvo, 
vendar z njim nimajo prave zveze. To so izdatki za odpravnine, pogrebnine, 
nadomestila itd., katerih višina se predpisuje enotno in na katere zdravstvena 
služba nima praktično prav nobenega vpliva kot, denimo nadomestilo za čas 
porodnega dopusta, pogrebnina itd. To bi hkrati pomenilo, da vodi stabilizacija 
cen v gospodarstvu, upoštevajoč enake pravice zdravstvenega varstva in vse- 
splošno stabilizacijo, često k stagnaciji glede uporabe sredstev, posebno, če 
izvedemo morda nujne reorganizacijske uprepe znotraj zdravstvene službe, če 
torej tudi zdravstvena služba išče povsem strokovne rešitve. 

Toda o zniževanju tudi pod pogoji stabilizacije je po mojem mnenju težko 
govoriti. Preprosto zaradi tega, ker je vsaka dobra organizirana zdravstvena 
služba in takšno si želimo, draga. 

Torej, tako uskladiti sedaj to postavko v perspektivnem planu na eni strani 
z zahtevkom za nadaljnje zniževanje izdatkov, na drugi strani pa priznanje in 
vnašsnje v plan prepotrebnih zdravstvenih investicij? Mislim, da je danes 
malo tistih, ki niso prepričani, da so nujno potrebne centralne hospitalne ka- 
pacitete v okviru nove ljubljanske bolnice. Plan vsebuje torej nove investicije 
na področju zdravstva. Predvideva namreč, da se do leta 1970 povečajo po- 
steljne kapacitete za približno 2000 novih postelj. Glede porasta števila kadrov 
predvidevamo približno 300 novih zdravnikov, da o drugem kadru, ki se bo 
izšolal v tem času, sploh ne govorim. Ce želimo imeti leta 1970 te kapacitete, 
ki jih bomo rabili, bi potrebovali samo za funkcionalne izdatke po današnjih 
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cenah nad 18 milijard dinarjev na leto, za plačevanje samo teh novih zdravnikov 
pa 6 in pol milijarde na leto. To se pravi vsoto, ki gre navzgor in ne navzdol. 
K temu seveda ni dadano še vse drugo, kot na primer približno pol milijarde 
izdatkov za medicinske sestre, ki so potrebne za te dodatne kapacitete. 

Težko je z željo po znižanju izdatkov ohraniti enako raven zdravstvenega 
varstva in nadoknaditi na področju hospitalnega zdravljenja vse tisto, kar smo že 
zamudili, in vse tisto, kar še rabimo. Ostane torej še edina pot za to reševanje 
in sicer ali znižati obseg pravic zdravstvenega varstva, ali pa prenesti družbeno 
potrošnjo na osebno potrošnjo. To se pravi povečati participacijo zavarovancev, 
kadar iščejo zdravstveno varstvo. 

Zelo težko se je odločiti za prvo varianto, se pravi za krčenje obsega pra- 
vic zavarovancev. Tisto, kar smo dali in s čimer smo se skozi leta tudi hvalili, 
kaj smo vse dosegli pri zdravstvenem varstvu našega delovnega človeka, je 
najbrž težko vzeti. Ostane torej samo druga varianta, in sicer večja partici- 
pacija zavarovancev, se pravi prenos družbene potrošnje na področje osebne 
potrošnje. Toda to ni v tem gradivu in tudi ne v drugih dovolj jasno1 rečeno. 
Ni to dovolj jasno rečeno za zdravstveno službo, ki naj na teh smernicah pla- 
nira svoje nadaljnje delo in nadaljnjo službo. Se manj je to jasno rečeno za 
zavarovance, ki naj participira jo in ki iz svojih prejemkov plačujejo potem 
zdravstveno službo. Do tega osnovnega vprašanja, torej do tega prenosa, je 
nujno treba zavzeti stališče. Ce to gledam s stališča zdravstvene službe, je 
zanjo vseeno, ali pritekajo sredstva za njeno delo iz enega vira socialnega za- 
varovanja v celotni višini ali gre tudi za nek prispevek, ki ga plačuje zava- 
rovanec. Vendar mislim, da s področja planiranja zdravstvenega varstva nekega 
naroda, s področja koristnikov zdravstvene službe pa to le ne more biti vseeno, 
če tu-di pustimo* ob strani vse dodatne momente. Pustiti bolniku, da odloča v 
trenutku, ko potrebuje zdravstveno varstvo o tem, ali bo koristil tak ali dru- 
gačen obseg, prepuščati to človeku, ki ga nismo poprej zdravstveno prosvetliii, 
ni v skladu z intencijami pozitivne rasti zdravja prebivalstva. 

Zato še enkrat ponavljam, da se mi zdijo ta vprašanja nadvse pomembna 
in da bi morali o njih temeljito razpravljati in zavzeti tudi določena stališča. 
Ta stališča bi morala biti v gradivu o smernicah ekonomsko^družb enega razvoja 
republike jasno začrtana in tako enostavno povedana, da bi jih res vsakdo 
razumel. 

Ce ne več, pogrešam v gradivu za področje zdravstva jasno začrtano politiko 
zdravstva na sploh in načelno usmeritev zdravstvene politike in vprašanje na- 
daljnjega razvoja samouprave v zdravstvu. 

Dalje pogrešam ureditev financiranja, začenši od stopenj prispevkov do 
nekaterih zelo perečih vprašanj, kot je formiranje dohodka za posamezne 
zdravstvene zavode, odnos do socialnega zavarovanja, oziroma razdelitev teh sred- 
stev itd. Nadalje se mi zdi, da je premalo rečeno tudi o nadaljnji in načrtni 
izgradnji investicij na področju zdravstvene službe. Skoraj nič ni rečenega o 
vzgoji in šolanju zdravstvenega kadra vseh profilov. Tudi organizacijska shema, 
ki bi jo morali imeti začrtano za prihodnja štiri leta, ni v gradivu dovolj pri- 
kazana. Na področju socialnega varstva, ki je v gradivu povsem izpuščeno, bi 
morala biti vsaj nakazana' osnovna orientacija naše nadaljnje politike na tem 
področju in plan republiških institucij. Zato mislim, da naše dodatno gradivo, 
oziroma naši sklepi, ki jih je predložil odbor, nakazujejo te stvari v drugačni 
luči in menim, da ga je treba podpreti. 
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Predsednik dr. Ruž a Šegedin : Besedo ima tovarišica Lidunka Kranjc. 

Lidunka Kranjc: Predlog srednjeročnega družbenega plana SR Slo- 
venije do leta 1970, ki ga je pripravil Zavod SRS za planiranje ob sodelovanju 
raznih strokovnih institucij, je v zgoščeni obliki predvidel razvoj gospodarstva 
in drugih družbenih služb za določeno obdobje. Dinamični razvoj in rast go- 
spodarstva sta predvidena na dosedanjih dosežkih dokaj jasno in konkretno, 
kar pa ne moremo trditi za družbene službe. Preskromno in nejasno je prikazan 
razvoj zdravstvenega varstva, še skromneje pa je prikazan perspektivni razvoj 
socialnega varstva do leta 1970. 

Ce se omejim predvsem na socialno varstvo<, potem je v osnovah razvoja 
sicer rečeno*, da je treba zagotoviti popolnejše varstvo otrok zaposlenih 
staršev, da je treba povečati prizadevanja za reševanje drugih problemov s 
področja socialnega varstva, zlasti povečati zmogljivosti domov za varstvo 
otrok z motnjami v duševnem razvoju — morda je tu pomotoma izpuščena be- 
seda »in telesnem razvoju«, domov za duševno prizadete odrasle osebe, domov 
za ostarele ter domov za resocializacijo alkoholikov in za odpuščene osebe. 

Osnove razvoja predvidevajo prizadevanja za reševanje socialnih pro- 
blemov. Sprašujem se, ali je dovolj planirati prizadevanja na tako perečem 
področju? V osnovah so naloge v zvezi s socialnim varstvom naštete splošno. 
Realizacija nalog nima finančne osnove, saj v finančnem planu ni zaslediti 
sredstev za izvajanje investicij na področju socialnega varstva. Razen tega me- 
nim, da je treba izdelati za socialno varstvo v okviru možnosti srednjeročni kot 
tudi dolgoročni investicijski program, izdelati mrežo socialnih zavodov republi- 
škega pomena in zavodov, ki spadajo v pristojnost občin. Glede na to, da je znan 
porast narodnega dohodka, bi bilo treba odrediti procentualno višino narodnega 
dohodka, ki gre družbenim službam, da se bo vedelo, v kakšnem obsegu se 
družbene službe lahko razvijajo, oziroma določiti perspektivni prioritetni red 
reševanja oziroma preprečevanja socialnih problemov ter prioritetni red za 
izvajanje investicij. 

Ce govorimo še o smernicah družbeno-gospodarske politike, ki mora biti 
izražena v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju do 
leta 1970, bi v zvezi z obravnavo družbenih služb pripomnila tole: če sklepi 
že naštevajo posamezne službe, od prosvetne in zdravstvene službe, do znan- 
stveno-raziskovalnega dela in socialnega zavarovanja, bi res ne kazalo izpustiti 
socialnega varstva, ki ga v sklepih ni zaslediti. Razumljivo je, da je treba na 
področju vseh družbenih služb poskrbeti za usklajenost njihovega razvoja s 
potrebami in možnostmi gospodarstva. Vendar je treba upoštevati, da naj se 
v čimvečji meri zadovoljujejo družbene potrebe, čeprav ob skromnih, vendar 
stalnih in zanesljivih sredstvih, ki naj bodo zagotovljena za osnovno kritje 
občanovih kulturnih, zdravstvenih in socialnih potreb. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovarišica Milka Pogačar. 

Milka Pogačar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko prebiram poročilo 
o družbenoekonomskih osnovah razvoja Socialistične republike Slovenije do 
leta 1970, se pridružujem mnenju odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov, ki pravi: »področje socialnega varstva je preskromno obdelano. Gre 
namreč za deklarativen program. Ni nakazano, kako se bo reševal problem 



24. seja 349 

varstva otrok, ki je zelo pereč. Na tem področju ne bomo dosegli nobenega 
napredka, če ne bomo zagotovili stabilnih virov financiranja. Ni prav, da se 
ta problem obravnava ločeno od šolstva in treba bi bilo jasno prikazati, kak- 
šen napredek se predvideva na tem področju.« 

Preseneča nas ugotovitev informacije in hkrati smo zelo nezadovoljni, 
da priporočilo o družbenoekonomskih bsnovah razvoj a do leta 1970 tako 
skromno in prav nič konkretno ne govori o tem, kaj bomo naredili na pod- 
ročju socialnega varstva do leta 1970. Menim, da je takšen odnos tega poročila 
negiranje dela Socialno-zdravstvenega zbora, ko je vse leto in tudi prejšnja 
leta razpravljal, skrbno pretresel in se trudil urediti vprašanje otroškega var- 
stva. Nadalje ni razvidno, kako bomo reševali problem duševno prizadetih in in- 
validnih otrok, čustveno, osebnostno in vedenjsko motenih otrok, niti ne, kako 
bomo bolj uspešno reševali problem alkoholikov, ki jih ni malo in ki uničujejo 
družine in zmanjšujejo narodni dohodek. Dejstvo, da se na področju socialnega 
varstva varčuje na žalost — še s kadri, je še najbolj zaskrbljujoče. Ni moč 
misliti na nikakršen napredek, če vsaj okvirno ne bomo določili vire financi- 
ranja, s čimer bi zagotovili večjo stabilnost na področju socialnega varstva. 
Menim, da bi mogli vsaj tako do neke mere uskladiti potrebe na področju 
socialnega varstva s splošnim družbenim razvojem. Nevzdržno je, da smo na 
področju socialnega varstva samo deklarativni in še nadalje odvisni od sub- 
jektivnih činiteljev, torej od pripravljenosti posameznikov in od sprememb, 
ki so stalen spremljevalec občinskih proračunov. Zato je treba te smernice res 
temeljito popraviti, kot je to že ugotovil tovariš Miro Vesel. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Popolnoma se strinjam, da je treba pri zmanjševanju 
potrošnje na področju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva 
posebej predvideti vse ukrepe, ki bodo sledili iz tega. Že v predlogu zavoda smo 
slišali o participaciji oziroma o prenosu od splošne na individualno potrošnjo-. 
Mislim, da bomo morah o tem vprašanju še precej razpravljati in o njem jasno 
definirati svoje stališče. Menim pa, da je nevzdržno, da v planu spreminjamo 
nekatera naša osnovna ustavna načela s tega področja. Ne gre namreč samo za 
to, da prenašamo bremena od splošne na individualno potrošnjo, marveč za- 
devamo s tem aktom v nekatere naše temeljne ustavne pravice. Želel bi ci- 
tirati za področje zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva določilo 
zvezne ustave, ki v 38. členu pravi, da »so delavci po načelih vzajemnosti 
in solidarnosti obvezno zavarovani v okviru tehtnega, z zveznim zakonom do- 
ločenega sistema socialnega zavarovanja.« To se pravi, da bi bil predlog pre- 
nosa bremen od splošne na osebno potrošnjo v nasprotju z ustavnimi določili. 
Na drugi strani pa bi to pomenilo-, ker nimamo postavljenih niti meja, da gremo 
v dezorganizacijo zdravstvene službe. S takim prenosom v osebno potrošnjo 
bodo namreč prizadeti predvsem tisti, ki imajo najnižje osebne dohodke. S tem 
bi se zavestno odrekli vsakršni politiki zdravstvenega varstva. Do kam naj gre 
prenos s splošne na individualno potrošnjo? To je večje vprašanje, kot uravno- 
teženje vseh skladov v republiki. Na drugi strani pa je tudi nevzdržno, da 
zavod za plan ne predvideva, kakšna bodo gibanja posameznih skladov, zlasti 
zdravstvenega zavarovanja do leta 1970. Torej se ne morem strinjati s pavšalno 
oceno o nujnosti tega prenosa, saj ne gre samo za prenos, marveč tudi za oceno 
nekaterih osnovnih določil, ki jih vsebuje ustava. 
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Drugo, kar hočem poudariti je, da nimamo na področju družbenih služb in 
tudi ne drugje strokovnih pokazalcev in osnov za načrtovanje neke natančne 
politike za določeno področje. Strinjam se, da to ni naloga zavoda za planiranje, 
marveč naloga teh posameznih področij. Ne gre za to, da bi dosegli uspeh 
načrtovanja oziroma racionalnega poslovanja s tem, da bi spet šli v reorga- 
nizacijo posameznih služb, kot nekateri to mislijo. 

Čeprav smatram, da je treba za področje zdravstva določenih organiza- 
cijskih ukrepov, se mi vendarle zdi, da je potrebno predvsem izpopolnjevati 
tisto', kar že imamo in izpolnjevati tiste naloge, ki smo jih zadali. To go- 
vorim predvsem za področje analitike, saj vemo, da smo tu na področju zdrav- 
stva najbolj deficitarni. Vemo, da na strokovno delo zdravstvene službe ne 
pade toliko graje kot na njeno organizacijo. To se pravi, da moramo začeti 
raziskovati tudi področje organizacije zdravstvene službe v celoti in da moramo 
te naloge bolj rigorozno postaviti pred tiste, ki so zadolženi za ta vprašanja. 
Mi smo o tem že razpravljali v našem odboru in zavzeli o tem tudi stališče 
na primer o standardih in normativih, kjer je bil še posebej kritiziran re- 
publiški zavod za zdravstveno varstvo. Torej menim, da ne gre za to, da bi 
ponovno organizirali in prišli do neke institucije, ki naj bi se s tem ukvarjala, 
marveč, da je treba zadolžiti tiste, ki so pristojni za te naloge, da jih tudi 
opravijo. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Prosim tovarišica Marija Rudolf. 

Marija Rudolf: Želim podpreti stališče odbora za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov in vse diskutante v tem, da je nujno treba dati 
socialnemu varstvu v družbeno-gospodarskem razvoju konkretnejše in stabil- 
nejše mesto. Tu gre namreč predvsem za odnose med ljudmi, odnose do človeka, 
ki si sam ne more poiskati enakovrednega položaja, oziroma ni sposoben zago- 
toviti si minimalne življenjske ravni. 

Prav tako nujno kot gospodarski razvoj je treba obravnavati otroško var- 
stvo skupaj s šolstvom in predvsem tu zagotoviti učinkovito delo, skladno z druž- 
benimi potrebami in zmogljivostmi. Zato menim, da je treba nujno začeti re- 
ševati probleme na tem zelo perečem področju. Le tako< bomo lahko zagotovili 
družbi dobre in sposobne samoupravljalce. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Če ne želi nihče več razpravljati, 
prosim poročevalca odbora tovariša Vojska, da seznani zbor še s predlogom 
sklepa o mnenju Socialno-zdravstvenega zbora, ki naj bi ga posredovali Re- 
publiškemu in Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije. 

Dolfe Vojsk: Na podlagi 160. člena in v zvezi s 150. členom ustave 
SR Slovenije je Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 24. 5. 1966 razpravljal o družbenoekonomskih osnovah razvoja SR Slo- 
venije do leta 1970 in o predlogu sklepa o smernicah glede družbeno-gospodar- 
ske politike, ki mora biti izražena v planu družbeno^gospodarskega razvoja SR 
Slovenije v razdobju do leta 1970 in sprejel sklep o mnenju Socialno-zdrav- 
stvenega zbora k predlogu sklepa o smernicah glede družbeno-gospodarske 
politike, ki mora biti izražena v planu družbeno-gospodarskega razvoja SR Slo- 
venije v razdobju do leta 1970. 
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Socialno zdravstveni zbor pozitivno ocenjuje sprejem akta, s katerim bi 
Skupščina SR Slovenije še pred sprejetjem srednjeročnega plana zavzela osnov- 
na stališča do najpomembnejših vprašanj bodočega družbeno-gospodarskega 
razvoja Slovenije. Tako bi bistveno pripomogla k izdelavi plana. 

Predlog sklepa pravilno, poudarja dosedanje značilnosti družbeno-gospo- 
darskega razvoja Slovenije, vlogo družbenega plana republike ter odvisnost 
nadaljnjega razvoja od vrste dejavnikov, na katere lahko različno vplivajo druž- 
beno-politične skupnosti in delovne organizacije. 

Socialno-zdravstveni zbor ugotavlja, da predlog sklepa ne vsebuje jasnih 
stališč do vseh najpomembnejših vprašanj našega bodočega razvoja in da ne- 
katera stališča tudi niso dovolj jasna. Tako ni zavzeto stališče do samouprav- 
ljanja, do kadrovske politike, do odnosa med osebno in splošno potrošnjo, do 
osebnih dohodkov, do razširjene reprodukcije, do vzajemne odvisnosti razvoja 
gospodarstva in družbenih služb ter do nekaterih drugih vprašanj. 

Osnovni cilj družbenoekonomskega razvoja ne more biti hitrejša gospo- 
darska rast, temveč dvig življenjskega standarda, hitrejša gospodarska rast je 
le pogoj za dosego tega cilja. 

Zato bi bilo treba temu ustrezno preformulirati prvo točko sklepa. 
Po mnenju zbora smernice poudarjajo ustvarjanje pogojev predvsem za 

razvoj gospodarstva, v premajhni meri pa za razvoj družbe kot celote. Za pri- 
hodnje obdobje je začrtan razvoj gospodarstva, to pa v celoti ne velja za 
družbene službe. Smernice glede razvoja družbenih služb so namreč pomanj- 
kljive in nejasne ter dopuščajo različna tolmačenja. Povsem so izostale smer- 
nice za razvoj socialnega varstva in kulture, torej družbenih služb, ki so že 
doslej zaostajale v razvoju. Nadalje ni razvidno, kako bo izvajanje začrtanih 
nalog gospodarske politike vplivalo na dejavnost in razvoj družbenih služb. 
Premalo je tudi poudarjena odvisnost nadaljnjega gospodarskega razvoja od 
razvoja teh služb. Omenjene pomanjkljivosti sklepa je treba odpraviti. 

Zbor se strinja s stališčem, da je potrebno zagotoviti tak način financiranja 
družbenih služb, ki bo zagotavljal stabilno, kontinuirano in učinkovito delo na 
teh področjih, skladno z družbenimi potrebami in zmogljivostmi. Ne more pa 
se strinjati s stališčem, naj bi družbene službe zadovoljevale družbene potrebe 
ob kar najmanjši potrošnji, temveč mora tudi za njih veljati načelo skrbnega 
gospodarjenja, katerega izvajanje pa ne bi smelo prizadeti že doseženega stan- 
darda na področju družbenih služb. 

Smernice bi morale bolj poudariti, da je treba še nadalje razvijati samo- 
upravljanje in krepiti materialno osnovo družbenih služb. 

Zbor se ne more strinjati z usmeritvijo na področju zdravstva. Stališče 
dopušča tolmačenje, da želimo na področju zdravstva v popolnem nasprotju 
z ustavnimi načeli in z dosedanjo orientacijo — uvesti proračunski sistem finan- 
ciranja in centralistično vodenje službe. Na področju zdravstva se je treba 
zavzeti za funkcionalno integracijo samostojnih in samoupravnih delovnih orga- 
nizacij ter za uveljavitev sistema dohodka v zdravstvu. 

Stališče, da je treba organizacijo socialnega zavarovanja uskladiti z orga- 
nizacijo zdravstvene službe, ni jasno, ker pod pojmom socialnega zavarovanja 
razumemo ne samo zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, temveč 
tudi službo socialnega zavarovanja. Zavzemamo se namreč za usklajevanje 
organizacije komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja z organizacijo zdrav- 
stvene službe na širših območjih. Po mnenju zbora pa ta naloga ne more biti 
osrednja naloga na področju socialnega zavarovanja v prihodnjem obdobju. 
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Zavzeti se je treba za nadaljnje razvijanje samouprave zavarovancev in krepitev 
njene materialne osnove, za ločeno obravnavanje posameznih panog socialnega 
zavarovanje glede formiranja sredstev ter za racionalno porabo sredstev tudi 
s pritegnitvijo delovnih organizacij. 

Kot osrednjo nalogo na področju družbenih služb bi moral plan predvideti 
poleg izdelave ustreznih konceptov dolgoročnega razvoja posameznih dejavnosti 
ter ustreznega sistema organizacije in financiranja tudi razrešitev problemov raz- 
širjene reprodukcije. 

Po mnenju zbora je za investicijsko izgradnjo na področju družbenih služb 
pomemben ne samo finančni program, temveč mora biti izgradnja slehernega 
objekta tudi v skladu s programom razvoja mreže zavodov na določenem pod- 
ročju. 

Stališče, izraženo v zadnjem odstvaku 8. točke predloga sklepa, ni dovolj 
jasno. Plan bi moral jasneje nakazati obseg in posledice prenašanja bremen 
s splošne na osebno potrošnjo. 

Socialno-zdravstveni zbor predlaga, naj se pri končni redakciji predloga 
sklepa upoštevajo omenjene pripombe in stališča ter naslednje formulacije za 
področje zdravstva, socialnega zavarovanja in socialnega varstva. Besedilo 4. 
alinee drugega odstavka 7. točke naj se glasi: 

•— »izpopolniti organizacijo zdravstvene službe v smeri funkcionalne inte- 
gracije samostojnih in samoupravnih delovnih organizacij ter zagotoviti uvelja- 
vitev sistema dohodka v zdravstvu;«. 

Besedilo pete alinee drugega odstavka 7. točke naj se nadomesti z nasled- 
njim besedilom: 

— »na področju socialnega zavarovanja nadalje razvijati samoupravo zava- 
rovancev in krepiti njeno materialno osnovo, zavzeti se za ločeno obravnavanje 
posameznih panog socialnega zavarovanja glede formiranja sredstev ter si pri- 
zadevati za racionalnejšo porabo sredstev tudi z neposredno pritegnitvijo delov- 
nih organizacij.« 

V drugem odstavku 7. točke naj se doda nova alinea: 
— »hitreje ustvarjati materialne in kadrovske pogoje za intenzivnejše 

izvajanje družbenoekonomskemu razvoju ustrezne socialne politike predvsem 
na področju varstva otrok, starih oseb in invalidov.« 

Predsednik dr. Ruža Segedin : Pričenjam razpravo in prosim, da bi 
se diskutanti in nato sam zbor izjavili predvsem glede konkretnih predlogov za 
spremembe v formulacijah, ki zadevajo področje zdravstva, socialnega zavarova- 
nja in socialnega varstva. Menim, da je zelo pomemben tisti del tega predloga 
sklepa, ki govori o orientaciji razvoja na področju zdravstvene službe v zvezi 
s tolmačenjem, ki ga lahko vzbudi formulacija v osnutku sklepa smernic, ki jih 
je predložil odbor za družbeni plan, finance in proračun. Ali je ocena našega 
odbora taka kot jo daje osnutek našega sklepa? Ali poslanci menijo, da je tako 
tolmačenje te formulacije možno glede na tako sestavljeno formulacijo v sklepu 
odbora za družbeni plan, finance in proračun ali ne? — Izgleda, da se v celoti 
strinjate s sklepom in da se tudi strinjate z oceno odbora, ki jei vsebuje predlog 
tega sklepa. 

Dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za tak predlog sklepa, 
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je naš zbor soglasno siprejel predlog sklepa našega zbora. 
Treba je še določiti poslanca, ki bi na skupnem zasedanju Republiškega in 
Gospodarskega zbora seznanil oba zbora z našim sklepom. Prosim, ima kdo 
kakšen predlog? 

Besedo ima tovariš Janez Vari. 

Janez Vari: Predlagam poslanca Dolfeta Vojska, ker se je še posebej 
ukvarjal s to problematiko tudi v našem stalnem odboru. 

Predsednik dr. Ruža šege din: Je morda še kakšen drug predlog? 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, dajem predlog tovariša Varla na glasovanje. Se stri- 
njate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da bo tovariš Dolfe Vojsk kot poslanec našega zbora sodeloval 
v razpravi Republiškega in Gospodarskega zbora in ju seznanil z mnenjem 
našega zbora. 

S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Nadaljujemo z razpravo. Prehajamo 
na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila Republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in poročila o delu Republiškega 
zavoda za socialno zavarovanje v letu 1965. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo o poslovanju 
socialnega zavarovanja za leto 1965, ki ga je predložila Republiška skupnost 
socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije. Nadalje ste prejeli poročilo 
o delu za leto 1965, ki ga je predložil Republiški zavod za socialno zavarovanje 
in poročilo upravnega odbora republiškega sklada za zdravstveno pozavarovanje 
kmetov o izvajanju zdravstvenega zavarovanja od leta 1960 do leta 1965. Razen 
tega ste prejeli še ustrezno poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov. Zeli morda poročevalec odbora poročilo še ustno dopolniti? (Ne želi.) 
Potem pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš dr. Drago Ple- 
šivčnik. 

Dr. Drago Plešivčnik: Opravičujem se, ker bom določene stvari 
ponavljal, vendar smo se zadnjič dogovorili, da je prav, če ista mnenja tudi 
večkrat podkrepimo. Ta mnenja pa sodijo tudi k razpravi o poročilu o poslova- 
nju socialnega zavarovanja. Želim razpravljati o nekaterih vprašanjih s pod- 
ročja zdravstvenega zavarovanja. 

Zdravstveno varstvo je pomemben element življenjskega standarda. To je 
znova potrjeno v družbenoekonomskih osnovah razvoja SR Slovenije do 
leta 1970. Ta dokument dalje ugotavlja, da so pri nas izdatki za zdravstveno 
varstvo visoki. Zato je treba podvzeti ukrepe za razumnejšo porabo teh skupnih 
sredstev. 

V poročilu o poslovanju socialnega zavarovanja zasledimo, da je pristojnost 
Republiške skupnosti socialnega zavarovanja omejena zgolj na odločanje o ob- 
segu in načinu izvajanja obveznega zdravstvenega pozavarovanja. V vseh drugih 
zadevah vodijo konkretno politiko trošenja sredstev komunalne skupnosti same. 
To poročilo dalje navaja: »komunalni zavodi so v zvezi z ukrepi gospodarske 
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reforme ocenili kot najbolj racionalno mero trošenja sredstev za ta del stan- 
darda pavšalni odkup programa.« Moja pripomba k temu je, da se odkup ne 
ozira na to, kaj je v programu navedeno in kako utemeljeno in se ne ozira 
na to, kaj se npr. z bolnikom v bolnišnici dogaja. Po tako kramarsko sklenjenih 
kupčijah pa se naj srečujeta v ordinacijah potrošnik zdravstvenih storitev z 
»nabito listnico pravic in zahtev« iz zdravstvenega zavarovanja na eni strani 
ter, v preteklih letih tako pogosto in večkrat zelo neodgovorno kritiziran zdrav- 
nik na drugi strani. Ta dva naj sedaj edina izvedeta racionalno potrošnjo. Po- 
staviti v ring tako neenakopravna partnerja, se mi zdi več kot nemoralno, 
posebno še, če se postavijo vsi. ostali le v vlogo razsodnikov ali plačane publike. 
Konkretnih primerov je iz prakse precej. Ni to cehovska obramba, marveč 
poziv k prečiščen j u družbenih odnosov. Ce ugotavljamo, da so za naše gospo- 
darske zmogljivosti, zlasti za obstoječi obse-g zdravstvenega zavarovanja stroški 
previsoki, potem moramo pač revidirati tudi pravice iz tega naslova in se zediniti 
o tem, katere storitve plača zdravstveno zavarovanje, katere lahko financira 
gospodarska organizacija ali družbena skupnost in katere bi lahko poravnala 
»lastna denarnica«. To zadnje danes sploh še ni legalno možno, čeprav bi nekdo 
še tako rad prispeval nekaj za svoje zdravje, razen če ne gre k padarju. Tak 
dogovor bi bil mnogo bolj pošten kot participacija. »Zdravstveni delavci, samo 
v vaših rokah je ključ blagajne zdravstvenega zavarovanja«. Ob tem pa takojšen 
nasvet »pa le glejte, da ne bo blagajna prehitro prazna!« in že skoči šepetalec 
sam zapravljati v gostilno. Cez dva pa beremo v časopisu: »včeraj je bila 
svečana otvoritev ekskluzivnega hotela tam in tam, ob taki in ob taki udeležbi 
itd., itd.« Skratka vse v redu, ob njem pa drug članek: »trdosrčni, neodgovorni 
ali neljudski zdravnik odklonil kopališko zdravljenje, prevoz z rešilnim avto- 
mobilom itd., itd.« 

Tako stanje ne povzroča samo beg zdravstvenih delavcev v tujino, marveč 
tudi od bolnika. Zato postaja zdravstvena služba v nekaterih krajih čedalje 
slabša, namesto da bi bila boljša. Zarodi tega tudi v celoti podpiram mnenje 
našega stalnega odbora, da je treba zdravstveno zavarovanje obravnavati ločeno 
od drugih zavarovanj. S tem pa ne mislim zatrjevati, da zdravstveni delavci 
sploh niso dolžni prispevati svojega deleža k pravilni porabi razpoložljivih 
sredstev. Mislim, da je to ob vsesplošni družbeno-materialni podpori naša 
velika dolžnost, saj vsi želimo imeti najboljša zdravila in pripomočke, kadar 
gre res za vprašanje zdravja ali življenja. 

S pozivi za znižanje trošenja teh sredstev želimo odpraviti predvsem manj 
upravičeno in neupravičeno, morda v nekaterih primerih celo luksuzno potroš- 
njo, kar po mojem mnenju ni v nasprotju z ustavnimi določili. 

Tudi v organizaciji zdravstvene, službe so nedvomno' določene rezerve in se 
bojim, da jih bomo zaman iskali samo v novih kompliciranih in premalo izde- 
lanih organizacijskih shemah. Nekaj teh rezerv je nedvomno' tudi v razmerju, 
zdravniki drugi zdravstveni delavci, ki znaša 1 : 12, ali morda še več. Zato so 
tudi storitve tako' drage in zato se tudi ne čudim, da želijo komunalni zavodi 
odstopiti od tega načina njihovega plačevanja. Storitve namreč tako naglo 
naraščajo prav zato, ker so tako v interesu potrošnika kot tudi izvajalca. Niti 
prvi niti drugi pa računa zanje pri današnjem načinu sploh ne vidita. 

Pavšalni odkup programa in plačevanje oskrbnega dne vsebujeta spet 
toliko slabih elementov, da jima moram nasprotovati. V bistvu nista nič drugega 
kot nek slabši način proračunskega financiranja. Prvič učinkujeta skrajno desti- 
mulativno na praktično izvajanje zdravstvenega varstva, drugič odvračata inte- 
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res zdravstvenih delavcev od izvajanja terapevtskih ukrepov, tretjič sta kazen 
za kvalitetno delo in končno nista v današnjem neurejenem stanju ekonomsko 
fundamentirana. Danes vsak po svoje računa in prikazuje oziroma malici dej- 
stva tako kot mu to prija. Zato je vsaka primerjava med delom sorodnih zavodov 
tudi v finančnem pogledu skoraj nemogoča. Ponovno citiram naš stalni odbor 
in ga podpiram v mnenju, da je treba tudi za zdravstvo čimprej sprejeti stan- 
darde in normative, ki naj bodo tako finančni kot organizacijski pokazovalci 
za vrednotenje in razvijanje zdravstvene službe. Vendar tudi s standardi in 
normativi ne bomo dosegli vsega. Vprašanja, ki bodo ostala še nejasna, naj 
razčiščuje potrošnik zdravstvenih storitev sam, saj bo nedvomno bolj objektiven 
z gledišča zahtev in želja po zdravstvenem varstvu kot pa katerikoli forum 
ali uslužbenec komunalnega zavoda. V tem smislu razumem sugestijo republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja o povečani neposredni vlogi zavarovanca pri 
gospodarjenju s sredstvi socialnega zavarovanja. S tem bo tudi veliko bolj 
realizirana zakonita pravica občanov o prosti izbiri zdravnika in zdravstvenega 
zavoda, ki postaja pri današnji situaciji zelo dvomljiva. 

Ne trdim, da so te pripombe dobre. Vendar, če je stanje takšno, da moramo 
nekaj ukreniti, potem naj bo akcija izpeljana tako, da bc učinkovita in v korist 
bolniku. 

Predsednik dr. Ruž,a Šege d in: Besedo ima tovariš Rok Glcbočnik. 

Rok Globočnik : Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s poročilom 
republiške skupnosti socialnega zavarovanja bi opozoril na problem, ki se,vleče 
kot rdeča nit skozi vsa poslovna poročila komunalnih skupnosti socialnega zava- 
rovanja. To je problem bolniškega staleža delavcev, ki se stalno giblje nad 
nprmalo. Ukrepi, da kolektivi gospodarijo s sredstvi socialnega zavarovanja 
in 'da izplačujejo boleznine do enega meseca, kar naj bi ustvarilo čim več 
sredstev za preventivne namene, niso bili že dalj časa izpopolnjeni. Zato že 
danes opažamo določene spekulativne težnje pri kolektivih za povečanje te 
stopnje. Na drugi strani pa vidimo, da se ta sredstva ne uporabljajo več na- 
mensko, se pravi za preventivo, ampak včasih trošijo tudi za osebne prejemke. 

Pri nas, na Jesenicah obstaja dobra laična kontrola. Zdravniška komisija 
je tudi predlagala, da se specialistična služba bolj vključi in da pomaga zdrav- 
nikom v splošni in obratni ambulanti pri pravilni presoji o potrebnosti bolni- 
škega dopusta. Zahtevala je od specialista, da pri statusu bolnika ne napiše samo 
zdravstveno stanje in diagnozo, marveč da da tudi mnenje o delovni sposobnosti. 
Splošni zdravnik bi tako lažje odločil o potrebi bolovanja ali o prenehanju 
bolniškega staleža. Ugotavljam, da so ugodnosti bolovanja, predvsem priznanje 
obratnih nezgod, ki mnogokrat niso kot nesreče pri delu, marveč nesreče na 
poti iz službe domov in obratno, za zavarovance tako vabljive, da jih mnogi 
tudi izkoriščajo. Zato torej vsi ti ukrepi ne zadovoljujejo več v pravšni meri. 

Gospodarska reforma bi morala narediti red tudi na tem področju in sicer 
tako, da bo tisti, ki ustvarja, boljše stimuliran od tistega, ki ne ustvarja. Vsi ti 
problemi se dajo urediti le s spremembami predpisov socialnega zavarovanja. 
Še ni dolgo tega, ko smo zvedeli za predlog, ki bi po mojem mnenju moral 
dobiti svoje mesto v naši zakonodaji, da se uvede participacija. Seveda ž vzgoj- 
nim namenom, kajti vse analize o tem vprašanju dokazujejo, da bi uvedba 
vzgojne participacije v precejšnji meri ali morda tudi dokončno izkoreninila ta 
problem. 
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Seveda bi morali vprašanje participacije obravnavati tudi študijsko anali- 
tično, da bi sistem res lahko deloval vzgojno na vsakega zavarovanca. Vzporedno 
bi morali rešiti še vrsto sistemskih vprašanj družbene problematike in preventive, 
pri čemer naj bi sodelovali in skupinsko1 reševali posamezna področja strokov- 
njaki, kot npr. socialni delavci, industrijski psihologi, varnostni tehniki, inže- 
nirji itd., ki danes še več ali manj opravljajo pisarniška dela. Zdravniki povedo, 
da zelo naraščajo primeri, ko se pacienti, zaradi psihonevrotičnih obolenj kot 
posledice neurejenih delovnih odnosov, osebnih težav, neurejenega otroškega 
varstva itd., zatekajo v bolniški stalež posebno v spomladanskem in jesenskem 
času zaradi bolečin v želodcu, na dvanajsterniku, pri srcu, glavobolu, zaradi 
visokega pritiska itd. Zdravniki pravijo, da so brez moči pri odločanju o bolni- 
škem staležu, čestokrat so tudi pod pritiskom groženj. Nekateri pacienti se 
potem hvalijo, češ »grem lahko marodirat, kadar me je volja,« kar seveda 
povzroča hudo kri pri delavcih, ki gredo le v najnujnejših primerih k zdravniku. 

Ce bi bili zavarovanci ekonomsko stimulirani, bi imeli prav gotovo drug 
odnos do zdravstva in do sredstev socialnega zavarovanja. Bili bi bolj kritični 
tudi do zdravstvenih storitev in bi imeli več posluha za preventivo kot so 
cepljenje proti gripi, sistematski pregledi itd. Tako pa se morajo vodstva ob- 
ratov posluževati vsega, da se delavci odzovejo tem zdravstveno-preventivnim 
akcijam. 

Zato sem prepričan, da je bilo vprašanje vzgojne participacije, ki naj bi 
bila po mnenju nekaterih v konfliktu z družbeno—politično stvarnostjo, le pre- 
hitro postavljena »ad acta«. Moralo bi biti študijsko1 proučeno, saj ima, po' mojem 
mnenju bodočnost, in sicer prav v tem, da naj bo tisti, ki več ustvarja in ne 
išče samo bolezenske dopuste, tudi bolje nagrajen. 

Leta 1965 je začel veljati nov temeljni zakon o invalidskem zavarovanju. 
Poleg njega ureja to vrsto zavarovanja še vrsta drugih dopolnilnih predpisov, 
vse do sklepov Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slo- 
venije. Vsi ti predpisi se delijo v dve vrsti. Prva vsebuje ukrepe za ponovno 
vključitev delovnih invalidov v proizvodni proces, druga pa določa pravice, 
ki se priznavajo invalidom zaradi njihove nezmožnosti za delo ali za opravlja- 
nje nujnih življenjskih nalog ali kot odškodnina za njihove telesne okvare. 
V prvo vrsto sodijo pravice do zaposlitve in poklicne rehabilitacije zavarovancev 
ter do posebnega šolanja in rehabilitacije otrok zavarovancev ter vzporedne 
pravice kot so različna nadomestila in oskrbnine, pravica do pokojnine ali 
dodatka za pomoč in postrežbo ter podobno. 

Problematika v zvezi z zaposlovanjem in rehabilitacijo invalidov je bila 
lani posebno v drugi polovici leta bistveno drugačna kot v minulih letih. Med- 
tem ko so v preteklih letih delovne organizacije v večji meri zaposlovale nove 
delavce in so imeli tako delovni invalidi večjo možnost zaposlitve ob nastanku 
invalidnosti, je povzročila gospodarska reforma v zvezi s podaljšano pokojninsko 
dobo, potrebno za upokojitev po TZPZ precej močan porast zahtev za oceno 
invalidnosti. Poleg vzrokov, ki so povzročili take zahteve tudi v prejšnjih raz- 
dobjih, nastajajo nove zahteve za oceno invalidnosti, predvsem zaradi dveh vrst 
primerov. 

Prvi so primeri, ko so v zvezi z novimi gospodarskimi ukrepi prenehala 
obstajati določena delovna mesta, na katerih je delal invalid ali pa delavec, ki 
je bil doslej sicer sposoben opravljati določeno delo. Kljub slabšemu zdravstve- 
nemu stanju vendar ni bil sposoben opravljati tudi drugih težjih fizičnih del. 
V takem primeru podjetje običajno stremi za tem, da takega delavca oceni 
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invalidska komisija in da mu po možnosti ugotovi I. kategorijo. S tem za de- 
lovno organizacijo preneha dolžnost preskrbeti takemu delavcu drugo delo. 

Druga vrsta primerov, ki v zadnjem času povzročajo večje število zahtev 
za oceno invalidnosti, so delavci, stari od 50 do 55 let, ki po novem TZPZ z do- 
polnitvijo 55 let starosti ne bodo izpolnili pogojev za pridobitev pravice, čeprav 
imajo že daljšo delovno dobo. Posebno težko je cenjevanje teh invalidov zato, 
ker jim je le težko najti drugo ustrezno delo, pravice do poklicne rehabilitacije 
pa nimajo več. Ta ne bi bila niti umestna in tudi pri takih invalidih ni ravno 
preveč dobre volje do dela, zaradi česar bi njihova ponovna zaposlitev bila še 
težja. V želji, da bi se čimprej ugotovila invalidnost I. kategorije, jih spodbuja 
tudi možnost priznanja invalidskega dodatka, če se jim ugotovi invalidnost pred 
dopolnitvijo 55. leta starosti. Opažamo, da nekatere delovne organizacije in 
tudi negospodarske v zadnjem času, v zvezi z gospodarsko reformo ukinjajo 
delovna mesta, na katerih delajo invalidi. Hkrati se kaže tudi težnja po odpu- 
ščanju invalidov s tistih delovnih mest, za katera menijo podjetja, da niso 
ekonomsko upravičena. Pri nas smo s pogovori v delovnih organizacijah sicer 
začasno preprečili odpuščanje delovnih invalidov, vendar je vprašanje, če bo to 
mogoče preprečiti tudi v prihodnje. Na našem območju smo uspeli zadržati vse 
zaposlene delovne invalide, razen enega, ki je bil odpuščen po gospodarski reformi 
Skupno je bilo na dan 31. 12. 1965 nezaposlenih 11 delovnih invalidov. Stanje, 
kakršno je sedaj, je zahtevalo mnogo večje napore pri zaposlovanju in rehabi- 
litaciji invalidov. Predvsem so potrebni pogostejši neposredni pogovori v delov- 
nih organizacijah z organi upravljanja, z vodstvi itd., ker je le tako lahko mogoče 
določiti novo delovno mesto za invalida, oziroma potrebo po njegovi rehabili- 
taciji. Tako je pri nas še mogoče zaposliti praktično vse delovne invalide, pri 
katerih se ugotovi II. in III. kategorija invalidnosti. Ponovno se je pokazala 
tudi potreba, da se dosledneje ocenijo vsa invalidska delovna mesta. To smo 
sicer enkrat že opravili, vendar je ocena zastarela glede na nove pogoje, ki se 
že pojavljajo kot npr. problem odvečne delovne sile. V železarni se že opaža, 
da delovnih mest, na katerih bi se lahko zaposlili tisti delovni invalidi, ki niso 
sposobni za težje fizično delo, praktično1 ni več. Zato bi nov popis vseh delovnih 
mest prikazal, kje bi bila za delovnega invalida še možnost za njegovo zapo- 
slitev. 

Znižanje stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje in s tem 
zmanjšanje predvidenih sredstev za zdravstveno zavarovanje na eni ter pove- 
čanje materialnih stroškov na drugi strani je povzročilo, da so se samoupravni 
organi zdravstvenih zavodov, komunalni zavodi in skupnost socialnega zavaro- 
vanja resneje lotili proučevanja in reševanja tistih problemov, ki jim do uve- 
ljavitve gospodarske reforme niso posvečali dovolj pozornosti. Tako je stopilo 
v ospredje vprašanje ustreznejše organizacije zdravstvene službe in službe so- 
cialnega zavarovanja. 

Nov zakon, ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije o združitvi službe 
socialnega zavarovanja v večje rizične skupnosti po regionalnem načelu — vzpo- 
redno s tem zakonom je mišljenja tudi nova organizacija v zdravstvu s skup- 
nostjo zavodov namesto dosedanjega centra — predvideva takšno organizacijo 
v regijah. 

Do sprejema tega zakona je bila ta organizacija razdrobljena in funkcio- 
nalno nepovezana. Politika komunalnih zavodov za socialno zavarovanje je slo- 
nela na zapiranju občinskih mej in je tako takšna lokalpatriotska politika 
čestokrat resno zavirala razvoj zdravstvene službe. Dejstvo je, da imamo zaradi 
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take politike marsikje zelo predimenzionirane kapacitete osnovnih zdravstvenih 
zavodov, nimamo pa kliničnih bolnišnic, ki so za sodobno zdravljenje in za 
razvoj medicinskega kadra tako nujno potrebne. Bilo mi je težko, ko sem bil 
priča brez moči, kako je tudi naša občinska skupščina enodušno odklonila 
zahtevo za sofinanciranje kliničnih bolnišnic z utemeljitvijo, da ni sredstev. Bil 
sem prepričan in zato sem tudi glasoval za zakon, da je navdih za ta zakonski 
predlog izhajal iz spoznanja, ki ga je silila gospodarska reforma, da so tudi 
v zdravstvu in v socialnem zavarovanju notranje rezerve, predvsem v organi- 
zaciji in sistemu njihovega dela. Ze precej burna razprava na našem zboru ob 
sprejemanju tega zakona, ko so poslanci navajali razloge proti združitvi, bi 
morala dati misliti predstavnikom Izvršnega sveta, če ne bi bila vsa argumen- 
tacija, ki so jo navajali poslanci proti združitvi, lahko predmet študijske analize. 
Mislim, da bi moral biti ta zakonski predlog s strani predstavnikov Izvršnega 
sveta bolj prepričevalno obrazložen. Prav na osnovah zagovarjanja in znan- 
stveno strokovnih kriterijev nove kvalitete organizacije po regionalnem načelu 
in tudi na izkušnjah iz inozemstva — omenjam stockholmski posvet zdravnikov 
— bi bila ustvarjena močna osnova, na podlagi katere bi bili bolj informirani 
ter bolj svobodni v razpravah in pri sklepanju. Mogoče bi bilo treba za raz- 
pravo o tako pomembnem zakonskem predlogu bolj povezovati združitev social- 
nega zavarovanja tudi s shemo nove organizacije zdravstvene službe. V mislih 
imam teze, ki so bile takoj za tem poslane zdravstvenim kolektivom v prouče- 
vanje in dopolnitev. Menim, da predstavniki Izvršnega sveta niso zadovoljivo 
odgovorili poslancem na najbolj delikatno vprašanje: kakšen naj bo prehod 
s formalnim sprejemom zakona cd dosedanjih razdrobljenih organizacij, ki pa 
so vsaj imele najširše družbeno samoupravno socialnega zavarovanja, v nov višji 
tehnični in organizacijski sistem po načelih regije? Ta sistem ima to slabost, 
da nastaja praznina prav glede vprašanj sodelovanja družbenih činiteljev. Da 
se izrazim konkretno: kako urediti družbeno upravljanje sredstev, da bo lahko 
vsak sodeloval kot je doslej pri njihovem upravljanju, na primer martinar iz 
železarne ali mehanik iz »Iskre«? Prepričan sem, da nismo dobili odgovora 
s strani predstavnikov Izvršnega sveta, kakšen naj bo v glavnih obrisih meha- 
nizem družbenega samoupravljanja, ki naj na čim širši osnovi nadomesti, ozi- 
roma razvije tisto pridobitev delavskega razreda, da bo začel upravljati s svojimi 
sredstvi, ki jih je dal tej družbeni službi za rast družbene ravni. 

Pri tem se takoj poraja vprašanje, zakaj se problematika združevanja v 
regijo ni reševala prav s te najširše osnove zavarovancev — upravljalcev in bi 
zakon lahko samo sankcioniral taka napredna hotenja? Zato bi morali zavaro- 
vanca bolj seznaniti in mu predočiti jasno sliko družbenih sredstev in trošenja. 
Zato smo mi, navajam primer z Jesenic, naleteli na odpor, ki je bil proti zdru- 
žitvi, češ mi na Jesenicah od te združitve ne moremo ničesar pričakovati, kvečje- 
mu lahko samo izgubimo. Pred sprejemom zakona bi bilo tudi prav, da bi se 
Izvršni svet ali pa republiška skupščina socialnega zavarovanja posvetovala 
z občinskimi skupščinami. Spet primer z Jesenic: naša občinska skupščina je 
glasovala proti prenosu polnomočij na Kranj. Odborniki so navajali, da bomo 
Izgubili družbeno pridobitev, da bomo imeli nekaj več nezaposlenih, predvsem 
žensk, ki jih Kranj odklanja, dalje so navajali problem nezaposlenih žensk, 
kar je za naše območje karakteristično, dalje vprašanje vodilnih mest, češ da 
ne bo prišlo do soglasja itd. Končno se postavlja vprašanje, kaj smo pravzaprav 
s tako forsirano obliko sprejema zakona pridobili v pol leta? Kritično moram 
poudariti, da tudi po tehnokratski strani za sprejem zakona v taki naglici 
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nismo zadostili niti osnovnim pogojem za njegovo realizacijo. Spomnimo se 
samo na več razprav v tem zboru glede organizacije in dela zdravstvenih cen- 
trov kot strokovnih organov. V kritičnem času sprejemanja tega zakona ni bilo 
ničesar storjenega za njihovo kadrovsko okrepitev. Znano mi je, da se naš 
center v Kranju kadrovsko ni izpopolnil v tem pol letu, odkar obstaja združena 
regija. Danes ne moremo govoriti niti o minimumu tega kadra, ki naj bi bil 
odgovoren za razvoj te nove regije. Prav na tem zboru smo sprejeli sklepe in 
priporočila, da je treba zdravstvene centre okrepiti tako z zdravniki kot tudi 
z drugimi strokovnjaki, da bodo resnično analitično-statistični organi. Vprašam 
se, kje je tudi tu osebna odgovornost in kako se upoštevajo sklepi, oziroma 
priporočila najvišjega predstavniškega organa? Vprašam se, kje je sploh osebna 
odgovornost pri tej obilici razprav o raznih problemih in kdo konkretno odgo- 
varja za izvajanje takih priporočil? Obžalovati je, da tisto zasedanje našega 
zbora, ko smo sprejemali zakon, ni prikazal podrobneje niti tisk. Ni osvetlil 
problema in je res škoda, da ni bila tudi javnost pritegnjena v širšo* razpravo 
o teh vprašanjih, zaradi katerih se niso mogli sporazumeti poslanci in predstav- 
niki Izvršnega sveta. Mogoče bi javnost lahko vplivala na rešitev tega vpra- 
šanja. Vtis imam, da je ta zakon doživel fiasko in, da ne ustreza trenutnim 
razmeram. 

Menim, da bi morali urediti najprej razmere in šele potem sprejeti 
zakon. Pol leta bo kmalu minilo, odkar zakon velja. V tem času sta se — po 
informacijah, ki jih imam — združila le komunalni zavod Jesenice in Radov- 
ljica s sedežem na Jesenicah. Ta se je združil s komunalnim zavodom v Kranju 
v gorenjsko skupnost in komunalni zavod Ptuj, ki se je združil s komunalnim 
zavodom Maribor. 

Na Jesenicah je bila že z vsega početka močna opozicija proti združitvi. 
Nekaj razlogov za to sem navedel že prej. V železarni je 7 000 zaposlenih. Prav 
ti delavci so velik vir sredstev socialnega zavarovanja. Močan argument proti 
združitvi je bil, da bodo delavci izgubili kontrolo nad trošfenjem svojih sred- 
stev, ki so jih dali socialnemu zavarovanju. Izkušnje glede sodelovanja v neka- 
terih skupnih institucijah še za časa okraja Kranj — tako se je tedaj govorilo 
— kažejo, da se podajamo v neznano* problematiko, ker baje da tudi kranjski 
komunalni zavod ni navdušen za združitev, češ da bodo nastale organizacijske 
in osebne težave, ki bodo izrodile vse, kar smo že dosegli na tem področju. Mi 
smo z drugimi vodilnimi delavci na Jesenicah zagovarjali zakon in 'dokazovali, 
da je napreden. Tlako smo uspeli, da je prišlo do združitve. Ttedaj pa so se žačela 
prerekanja, tudi osebna, nastala so osebna provociranja in lahko rečem tudi 
določena birokracija. To že niso več organizacijske težave, to je že — po mojem 
mnenju — navadna anarhija. Uslužbenci vseh dosedanjih uprav delajo še zmeraj 
v istem številu, ker v štirih mesecih še ni bila izvedena sistemizacija delovnih 
mest. Edina razlika je v tem, da si določena delovna mesta delijo v nekakšnih 
procentih s tistimi v Kranju, da se vozijo z Jesenic v Kranj itd., da se duplira 
delo itd. Večina ljudi — z njimi sem govoril — ne ve kaj dela, se medsebojno 
prepričujejo1, prepirajo in urejujejo golo eksistenco. Drugače povedano: rešujejo 
modus vivendi združene regije in zavoda. 

V organizacijskih vprašanjih in v medsebojnih odnosih vlada — rekel bi — 
zakon džungle, »kdo bo koga«. V vsem tem kaosu jeseniški zavarovanec sploh 
ne ve, kam naj se še obrne. Mimo tega se razvijajo1 še razne dezinformacije, 
češ, »jutri bo ta in ta pisarna že v Kranju«. Ljudje zapuščajo delovna mesta, 
nekateri panično urejajo svoje stvari itd. Uslužbenci so zelo nervozni, topi, 
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nimajo nobene vljudnosti, zavarovanci preklinjajo tak realizem itd. Postavlja 
se torej resno vprašanje, kdo je končno kriv za tako stanje? 

Na Jesenicah smo zakon spoštovali in zagovarjali njegovo naprednost. 
Vprašamo pa se, v kakšnem odnosu smo danes nasproti tistim, ki tega zakona 
niso spoštovali? Kako nas skupnost upošteva in kaj bo storila kot odgovorna 
za realizacijo zakona? Mislim, da je to tudi dolžnost pristojnih republiških 
resorjev, saj končno nastaja vprašanje, kdo naj te stvari ureja, da se bo stanje 
normaliziralo. Treba je konstituirati tista telesa, ki so odgovorna za vodenje 
politike regije. Nekateri trdijo, da so to dolžne občine, drugi, da mora stvar 
urediti zdravstveni center, nekateri spet trdijo, da je to naloga republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja, oziroma sekretariata za zdravstvo. Skratka 
neverno, kdo naj pravzaprav reši ta problem. Sprašujemo se, kje sta odgovornost 
in avtoriteta glede tega vprašanja? Vprašanje je tudi, kako bodo druge regije 
sprejele oziroma realizirale ta zakon, če že na Gorenjskem ne potekajo stvari 
v redu. Namesto, da bi bila Gorenjska s svojo geopolitično1 lego vzor drugim 
regijam kot višje organizirana skupnost socialnega zavarovanja, nastaja pri tej 
anarhiji vprašanje, kako pa se bodo drugje dalje razvijale skupnosti socialnega 
zavarovanja. 

Nek član ekipe za podpisovanje pogodb mi je dejal, da so hodili po terenu 
brez slehernih analiz, ki naj bi omogočile konstruktivne razgovore z zdravstve- 
nimi zavodi in da so na najbolj enostaven način podpisovali vse pogodbe, bo- 
disi s kranjsko porodnišnico, ki zahteva za oskrbni dan 13 000 dinarjev, ali 
s tistimi, ki so mnogo bolj skromni in upoštevajo gospodarske težave. 

Na sedežu dosedanjega komunalnega zavoda za socialno zavarovanje na 
Jesenicah so mi pokazali telegram iz Ljubljane. V njem sporočajo,' kratko in 
jedernato, da ne sprejmejo nobenega pacienta z Jesenic, dokler ne bodo porav- 
nali vseh dolgov. Jeseniški komunalni zavcd je namreč pred združitvijo vsak 
račun redno plačal, sedaj pa mora zaradi združitve poslati vsak račun v Kranj. 
V Kranju imajo baje že kupe neporavnanih računov. Najbrž bodo poravnali 
najprej svoje račune in potem šele tuje. Torej naš zavarovanec, težji pacient, 
kateremu bi bila rešitev le klinična bolnišnica, bo lahko zaradi take birokracije, 
ki nima primera, naredil samo še testament in umrl. Finančno stanje te »go- 
renjske anarhije« je takšno, da so imeli v štirih mesecih za 408 milijonov manj 
dohodkov, od tega samo v štirih mesecih 283 milijonov dinarjev izgube. Če bo 
šlo tako naprej, bomo imeli ob koncu leta rekorden deficit naše skupnosti 
socialnega zavarovanja. Ne vem, če so ti pokazovalci tudi družbeno koristni 
in to v času gospodarske reforme, ki je hkrati tudi družbena reforma. Ta je 
namreč pokazala tudi na socialno zavarovanje kot na potencialno žarišče infla- 
cije. Postavlja se spet vprašanje, kdo je tega kriv? Mi smo opozorili na ab- 
surdno stanje, v kakršnem smo, vendar rešitve ne vidimo. Mislim, da je lahko 
očitati naši skupnosti, da se je nekoliko prenaglila v dobri veri, da bodo za- 
konska načela in naprednost teh načel avtomatično razreševala objektivna in 
subjektivna protislovja. Po naših izkušnjah je torej mehanična združitev, če 
niso prej urejene tudi razmere sekundarne narave, lahko samo formalnost ali 
abstraktnost. Zato zahtevam, da republiški organi, ki so odgovorni za socialno 
zavarovanje in za organizacijo zdravstvenega varstva, v najkrajšem -času rešijo 
združeno gorenjsko skupnost iz tega nezavidljivega položaja, v katerem je. Po- 
magajo naj, da se konstituirajo tista strokovna in upravna telesa za vodenje 
regije, ki jih navaja sprejeti zakon, in da se uredi vse potrebno, da bo družbeno 
samoupravljanje sredstev na najbolj demokratičen način zajelo občane in pro- 
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izvajalce. Z vso odgovornostjo naj pri tem sodelujejo tudi najviše strokovne 
in znanstvene institucije in tudi zdravniško društvo, saj gre tudi za novo orga- 
nizacijo zdravstvene službe. Moram poudariti, da obstoji pri nas družbeno-poli- 
tična podpora takim gibanjem, vendar če nismo sposobni, da bi nove regionalno 
organizirane skupnosti dvignili na višjo kvaliteto in organizacijsko raven, potem 
je samo škoda, ker bomo le frazarili in eksperimentirali s papirji in z lepimi 
načeli o enotni organizaciji. Mislim, da je treba zato nujno ukrepati, če ne je 
bolje, da ostanemo pri dosedanji primitivni organizaciji komunalnih skupnosti, 
ki pa je imela vsaj urejen sistem družbenega upravljanja. 

Ideja o organizaciji v zdravstvu po funkcionalni združitvi ni vznikla v času 
reforme, ko smo prišli v krizo glede sredstev, marveč smo o njej govorili že 
davno prej. O njej so razpravljali že mnogi naši zdravniki, npr. gr. Draško Vil- 
fan že leta 1963 v li§tu »Vprašanja naših dni«. In to predvsem z gledišča eko- 
nomsko bolj racionalne organizacije zdravstvene službe in njene boljše organi- 
zacije sploh. Tudi na Jesenicah smo že storili več korakov v tej smeri. Tako 
je npr. nov direktor zdravstvenega doma dr. Hruševar močno zainteresiraj, za 
čimbolj uspešno reševanje teh problemov in je. tudi sam avtor več variant 
o funkcionalni združitvi zdravstvene službe. 

Na Jesenicah imamo nekatere stvari res predimenzionirane in zato iščemo 
izhod v združitvah nekaterih služb s področja zdravstva. Pri tem je zelo zani- 
miva predvsem združitev delovne medicine z njeno organizacijo, dalje ureditev 
fizioterapije itd. Razpravljamo tudi o tem, da bi nekatere stvari ukinili, kot 
na primer stacionarije obratne ambulante, ki so jih baje ukinili že po vsej 
Sloveniji. Vendar pri teh odločitvah mora sodelovati nekdo, ki bo odgovoren 
za te strokovne naloge in, ki bo ugotovil, če so te nove koncepcije res življenjsko 
oziroma družbeno koristne. Pri tem pa se pojavljajo neresnosti, kot npr. ta, 
da smo glede reševanja teh vprašanj prosili republiškega sekretarja za zdrav- 
stvo tovariša Seliha in dr. Cvahteta, direktorja Zavoda SltS za zdravstveno 
varstvo, da se udeležita tega sestanka. Vendar se noben od njiju ni odzval, 
niti se — tako so mi povedali — opravičil. Potem mi je dr. Hruševar dejal, da 
se temu niti ne čudi, in da so tudi njemu, ko se je javil na razpis za direktorja 
ZD, svetovali najodgovornejši republiški organi, da »naj ne bo tako neumen 
in naj ne gre na Jesenice.« Torej je poleg perečih problemov še tudi precej 
neresnosti, nad katerimi sem zelo razočaran. Ne vem, kje potem iskati izhod iz 
tega začaranega kroga. Mislim, da moramo vse te stvari čimprej urediti, če 
hočemo, da se naše besede ne bodo razhajale z dejanji in če hočemo, da se čim- 
prej izkopljemo iz sedanjih težav. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Besedo ima tovariš Zdravko Gruden. 

Zdravko Gruden: Tcvarišice poslanke in poslanci! V poročilih sem 
skušal zaslediti med drugim tudi to, kako delavci republiškega zavoda za so- 
cialno zavarovanje in republiška skupščina socialnega zavarovanja delata pri 
izvajanju stališč in resolucije Socialno-zdravstvenega zbora o nadaljnjem raz- 
voju zdravtsvene službe, o delu in nalogah zdravstvenih centrov, o sklepanju 
pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi zavodi za socialno zavarova- 
nje in podobno. Imam občutek, da je tem nalogam le skopo odmerjen del. 

Ta zbor je večkrat razpravljal o vlogi socialnega zavarovanja in njegovih 
skladih. Sprejemal je tudi stališča in sklepe, v katerih igrajo nemajhno vlogo 
komunalni zavodi za socialno zavarovanje na vseh področjih zdravstvenega var- 
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stva. Mogoče ni namen teh poslovnih poročil, da o tem govore, vendar menim, 
če opisujejo drugo administrativno in operativno delovanje posameznih služb 
zavoda, bi lahko dala poročila tudi temu vprašanju nekaj prostora. 

Strokovne službe republiškega zavoda so dale veliko statističnih podatkov 
in napotkov republiški skupščini socialnega zavarovanja. Ni pa napotkov o po- 
slovnih strokovnih odnosih, ki naj vladajo med komunalnimi in med zdravstve- 
nimi zavodi ter med 'komunalnimi zavodi in zdravstvenimi centri. To morda 
zato ne, ker kranjski komunalni zavod in verjetno tudi drugi zavodi npr. sma- 
trajo, da mora zdravstveni center vedeti in poznati vso problematiko zdravstvene 
službe na svojem območju, jo analizirati, reševati in posredovati vsem zainte- 
resiranim. Smatram, da bi morale skupščine komunalnih zavodov in njihove 
strokovne službe več zahtevati od zdravstvenih zavodov, predvsem od zdravstve- 
nega centra, in obratno, zdravstveni centri bi morali tesneje sodelovati s komunal- 
nimi zavodi za socialno zavarovanje, vendar ne samo z osebnim ali telefonskim 
razgovarjanjem, marveč na osnovi določenih programov. Veliko je podatkov 
tako v zdravstvenih centrih kot tudi v zavodih za socialno zavarovanje. Podatki 
se sicer v mnogočem razlikujejo, vendar se pogosto enostransko izkoriščajo in 
tako tudi razlagajo. 

V zvezi s pripombo o programih zdravstvenih zavodov, da so namreč pro- 
grami tistih zdravstvenih zavodov, kjer so zdravstveni centri kadrovsko moč- 
nejši, boljši, je treba upoštevati dejstvo, da lahko v večini družbenih služb 
in tudi v zdravstvu in socialnem varstvu rasteta kvaliteta in širina dela le 
z novo zaposlenim strokovnim kadrom. Prav to novo zaposlovanje kadrov 
v zdravstveni službi se srečuje z mnogimi ekonomskimi težavami. Gorenjske 
občine stojijo na primer na stališču, da naj kolektivi družbenih služb in s tem 
tudi zdravstveni zavodi sami odločajo o številu in vrsti kadrov, ki jih potrebu- 
jejo. Ni namreč sredstev za kritje osebnih dohodkov strokovnjakov, ki naj bi 
delali na področju organizacije, ekonomike in analitike v zdravstveni službi. 
Gospodarska reforma in vsakoletne restrikcije proračunov zadevajo tudi zavode, 
ki opravljajo funkcijo zdravstvenega centra. Od njih se samo zahteva in se 
jim nalagajo naloge, občinske skupščine pa ne sprejemajo programov, ker vedo, 
da bi potem morale njihove dejavnosti tudi financirati. Zdravstveni center pa 
je drag, posebno za tistega, ki ga noče, ali ne zna uporabljati. 

Predsednik dr. Ruža Še g edin: Prosim, kdo želi razpravljati? Prosim, 
tovariš Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Želel bi razpravljati o dveh osnovnih in sistemskih vpra- 
šanjih, saj se že iz naših vseh dosedanjih razprav vidi, da s samim sistemom 
nismo popolnoma na čistem. 

Mislim, da je res treba upoštevati osnovnega nosilca pravic in dolžnosti 
v zdravstvenem zavarovanju. Nepravilno bi bilo še naprej potencirati antagoni- 
zem v tistem delu izvajanja te službe, ki praktično ni noben ustvarjalec politike, 
marveč samo izvajalec politike osnovnega nosilca. Kako uskladiti oziroma 
postaviti enakopravnost službe socialnega zavarovanja in zdravstvene službe 
na tem področju? Mislim, da je to sistemsko vprašanje, ki bi ga bilo treba 
končno rešiti. Glede tega imamo že tri študijsko analitične materiale. Prvega 
je izdelal sekretariat za zdravstvo in sicer »-Idejni načrt nadaljnjega razvoja 
zdravstvene službe v SRS«, potem »Nova zamisel organizacije zdravstvene 
službe v SRS«, ki ga je prav tako pripravil ta sekretariat in v zadnjem času še 
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»Zdravstveno zavarovanje v novih odnosih z zdravstveno službo.« Vsi ti ma- 
teriali so si v marsičem nasprotni. Zato mislim, da jih je treba najprej uskladiti 
in šele potem jih lahko na terenu tudi enotno izvajamo. Tako verjetno ne bi 
prišlo do težav pri urejanju določenih družbenih zadev. 

Drugo je vprašanje financiranja. Mislim, da je treba in s tem se vsi stri- 
njamo, dati zdravstvenemu zavarovanju samostojno ekonomsko osnovo. To se 
pravi, da ne bi bilo zdravstveno zavarovanje več privesek in tista panoga 
zavarovanja, ki bi delila usodo dolgoročnega zavarovanja. Zdravstveno zavaro- 
vanje naj bi si priborilo samostojno družbeno funkcijo. 

Res je tudi, da pri naših planih zelo boleče vpliva na zdravstveno zavaro- 
vanje _tudi dejstvo, da nismo dosledni oziroma imam včasih vtis, da hočemo 
določene organe tudi zavesti. Vzemimo samo primer planiranja bruto osebnega 
dohodka v Sloveniji. Na podlagi tega planiranja, ki so ga dali republiški plan- 
ski organi, so bila računana taka sredstva za dolgoročno zavarovanje kot tudi 
sredstva za zdravstveno zavarovanje. Kdo je sedaj kriv izpada? Spominjamo 
se, da smo morali na področju socialnega zavarovanja zviševati planirane bruto 
osebne dohodke, češ da bo v Sloveniji znašalo povečanje najmanj 33 °/o, dose- 
žemo ga pa komaj 18 % in še toliko ne. 

To je torej sistemsko vprašanje in sicer, kako urediti sistem financiranja 
in kako se ta sredstva delijo med zavodi za socialno zavarovanje in zdravstveno 
službo. 

Res je, da danes v teh pogojih in v tej situaciji ni mogoče zagovarjati plačila 
po storitvah. Ne trdim, da tak sistem ne bi bil naš cilj, vendar naši instrumenti 
še niso tako izdelani, da bi bila storitev toliko vredna, kolikor dosežejo posa- 
mezni zdravstveni domovi ceno s pogodbo. Verjetno je v tem sistemu res 
najenostavnejši in tudi najbolj prilagodljiv materialnim zmogljivostim prav 
sistem odkupa programa. Pri tem se ne bi popolnoma strinjal s trditvijo, da 
je to proračunski sistem, saj program ne postavlja nek državni organ, marveč 
ga sprejema osnovni nosilec pravic in dolžnosti, to je zavarovanec preko svojih 
samoupravnih organov. Ta oceni vrednost dela zdravstvene službe in tudi 
zavoda za socialno zavarovanje v določenem obdobju in na določenem območju. 

Čudim se, da se nihče ni vprašal, če je res participacija s strani zavarovan- 
cev edina rešilna bilka za sklade zdravstvenega zavarovanja. Spominjam se 
študijskega gradiva iz zgodovine delavskega razreda, ko je le-ta pred političnim 
bojem začel ekonomski boj za zdravstveno oziroma takratno bolniško* zava- 
rovanje. 

Denimo, da bomo v celoti ali delno prenesli zdravstveno zavarovanje na 
osebno potrošnjo. Mar ni družba najbolj zainteresirana, da je človek zdrav? 
Mislim, da ni mogoče v sedanji situaciji dopuščati, da vsak sam odloča ah bo 
zdrav ali bolan. Zato ne menim, da moramo prav na tem področju obdržati 
družbeno potrošnjo. Prej bi se zavzemal za uvedbo popolnega zdravstvenega 
zavarovanja, za nacionalno zdravstveno zavarovanje. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Dolfe Vojsk. 

Dolfe Vojsk: Glede sredstev zdravstvenega zavarovanja oziroma 
rezultatov poslovanja zavodov, ki izvajajo zdravstveno varstvo, kroži veliko 
različnih in nasprotujočih si informacij. Na eni strani slišimo o zelo ugodnem 
zaključevanju minulega poslovnega leta, o velikem porastu skladov in osebnih 
dohodkov v zdravstvu, na drugi strani pa slišimo pozivfe in prošnje, naj ven- 
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darle nekateri pogodbeni partnerji plačujejo svoje obveznosti za že opravljeno 
delo posameznim zdravstvenim zavodom, sicer le-ti ne bodo mogli izplačati 
niti osebnih dohodkov. 

Podobna situacija je tudi glede dolgoročnih skladov. Zdi se mi, da ne bi 
bilo prav, da bi že razpravljali o rezultatih, ko še nismo prejeli študijskega 
materiala o tem, kako je bilo zaključeno minulo poslovno leto. To omenjam 
zato, ker je naš zbor na zadnji seji imenoval komisijo, ki naj bi obdelala to 
problematiko. Komisija se še ni sestala iz razloga, ker še ni prejela osnovnih 
študijskih materialov. 

Dejstvo je, da je situacija glede poslovanja zavodov zelo kritična, predvsem 
na področju obratnih sredstev posameznih zdravstvenih zavodov. Zato z določe- 
nimi ukrepi dolgo ne bomo mogli več čakati. To je deloma tudi posledica dose- 
danjega načina obdelave te problematike. 

Drug problem, o katerem želim govoriti, je vprašanje pokojnin v Sloveniji. 
Vi veste, da je bil sprejet temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju, ki je 
imel razne cilje, kot uskladiti pokojnine z gibanjem osebnih dohodkov in avto- 
matično uskladiti pokojnine s spremembami v gospodarskem dogajanju ter 
odpraviti neskladnosti med pokojninami, priznanimi v različnih časovnih 
obdobjih. 

Ugotovili smo, da ta prevedba pokojnin na osnovi jugoslovanskega 
povprečja ni dejansko prinesla tričetrtini naših upokojencev v bistvu nobenih 
prednosti, oziroma nobenih materialnih popravkov. Zgodilo pa se je to, da je 
nastala v republikah še večja razlika med dejanskimi osebnimi 'dohodki in 
povprečji izplačanih pokojnin. Zdi se mi, da je to ugotovitev, ki zahteva v 
prihodnosti določeno korekturo, saj večini ljudem izhajajo pravice prav iz tega 
zakona, razen izjem, kot so upokojenci, borci NOV, vojaški zavarovanci in usluž- 
benci organov za notranje zadeve. 

Prav tako ta prevedba ni odpravila velikih nesorazmerij med pokojninami, 
priznanimi v različnih časovnih obdobjih. Zdi se mi, da tudi na tem področju 
ostaja naloga, odpraviti tako velika raznoglasja, čeprav se zavedam, da popol- 
nega soglasja za vsa obdobja verjetno ne bo mogoče doseči. 

Prav tako moram opozoriti na problem upokojevanja po enoletnem po- 
vprečju in na anomalije, ki v tej zvezi nastajajo. Izgleda, da v naši družbi še 
vedno ne znamo ali pa nočemo razlikovati kaj je kolektivna zasluga in kaj indi- 
vidualna. Vsako priznanje pokojninske osnove s tem, da so bili bodisi izplačani 
ali pa samo prikazani visoki osebni dohodki, predvsem v poslednjih mesecih 
pred upokojitvijo, kaže na to, da je vsakdo odvračal lastno odgovornost in se 
kazal dobrega v delovni organizaciji na račun celotne družbene skupnosti. 
Moramo se namreč zavedati, da pokojninsko osnovo ustvarjajo vsi zaposleni 
delovni ljudje. 

Na drugi strani pa moramo ugotoviti, da tudi zavodi za socialno zavarova- 
nje, ki so izvajali upokojitev, niso bili pripravljeni na tako različne osnove 
in na vse te anomalije, ki so nastajale pri upokojevanju. Zdi se mi, da takšne 
akcije zahtevajo od strokovnih služb tudi določeno pripravo. Isto naj velja tudi 
za naslednje obdobje, kar bo sicer omililo te anomalije, vendar bodo še vedno 
obstajale. Imamo namreč toliko različnih sistemov nagrajevanja kot imamo 
delovnih organizacij, ali celo kot imamo v njih ekonomskih enot. Na drugi 
strani pa dejansko še vedno obstaja oziroma imamo v bodočem obdobju tri- 
letno povprečje, ki je spet takšno, da bo še vedno povzročalo razna nesoraz- 
merja, ki jih tudi bodoče generacije ne bodo več mogle odpraviti. Mislim, da 
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bi morali biti na to bolj pozorni in da bi bilo prav, če bi tudi naš zbor dal 
strokovnim službam ustrezno sugestijo. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, zaključujem razpravo z ugotovitvijo, da so diskutanti v glavnem 
s konkretnimi predlogi nakazali rešitev problemov tako s področja zdravstve- 
nega kot tudi dolgoročnega zavarovanja. Ker bo o poročilu republiške skup- 
ščine socialnega zavarovanja in o poročilu Republiškega zavoda za socialno 
zavarovanje razpravljal v prihodnjem mesecu tudi še Republiški zbor in bosta 
oba zbora sprejela na osnovi razprav tudi skupne zaključke, predlagam, da bi 
naš stalni odbor na osnovi današnje razprave in razprav v posameznih odbo- 
rih Republiškega zbora pripravil skupne zaključke oziroma sklepe. Te naj bi 
potem predložil našemu zboru na prvem prihodnjem zasedanju, ki bo tudi v 
mesecu juniju. Zdi se mi namreč, da ne bi mogel sprejeti naš zbor že danes, na 
osnovi dosedanje razprave v naših odborih in zboru zaključke, ne da bi upošte- 
vali še razpravo v Republiškem zboru. Zato predlagam, da naj bi naš stalni 
odbor, skupaj z odborom za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora, 
pripravila skupen predlog zaključkov oziroma sklepov glede te problematike 
in jih predložila našemu zboru na prihodnjem zasedanju. Se zbor strinja s takim 
predlogom, oziroma s takim zaključkom? Obstaja morda kak drug predlog? 
(Ne javi se nihče.) Torej se strinjate s tem, da skupaj pripravimo zaključke? 
(Poslanci se strinjajo.) 

S tem bi bila ta točka dnevnega reda izčrpana. Prehajamo na zadnjo, to 
je na 4. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu 
zakona o varstvu, pred ionizirajočimi sevanji. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona o varstvu pred ioni- 
zirajočimi sevanji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Prav 
tako ste prejeli poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. Ker ste poročilo našega odbora pre- 
jeli pravočasno, predlagam, da ga ne čitamo. Kasneje so bili s strani zakono- 
dajno-pravne komisije dani še določeni amandmaji, o katerih je razpravljal 
naš odbor na svoji zadnji seji 21. maja. Prosim poročevalca tovariša dr. Slokana, 
da seznani zbor s stališči odbora. 

Dr. Zmago Slokan: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Socialno-zdravstvenega zbora je na seji, dne 20. maja 1966, razpravljal 
o amandmaju zakonodajno-pravne komisije in odbora Republiškega zbora za 
zdravstvo in socialno politiko k predlogu zakona o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji. Odbor je sprejel amandmaje, ki jih je sprejela zakonodajno-pravna 
komisija k 2., 3. in 4. členu predloga zakona, in ki so razvidni iz poročila te 
komisije. Odbor je sprejel tudi amandmaja odbora Republiškega zbora za 
zdravstvo in socialno politiko k 7. in 8. členu predloga zakona. 

Amandmaja se glasita: 
K 7. členu: Besedilo se v prvi vrsti spremeni tako, da se glasi: 

»delovne in druge organizacije ter posamezniki, ki delajo ali pridejo v 
stik z viri«. Odbor je mnenja, da je potrebno obveznost obveščanja o konta- 
minaciji ali nevarnosti kontaminacije z viri ionizirajočih sevanj prenesti 
tudi na občane, ki pridejo v stik s takšnimi viri. Praksa namreč kaže, da ni 
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dovolj, da bi veljala določila tega člena samo za tiste delovne in druge organiza- 
cije, ki delajo' z viri ionizirajočih sevanj, temveč naj veljajo tudi za delovne 
organizacije, transportna podjetja in posameznike, ki pridejo v stik s temi 
viri. Opustitev te dolžnosti bi namreč lahko imela zelo hude zdravstvene 
posledice. 

K 8. členu: V besedilu drugega odstavka se v drugi vrsti med besedama 
»organizacije« in »ki« vstavita besedi »in posameznik«. Dopolnitev je potrebna 
zaradi predlagane razširitve obveznosti obveščanja tudi na posameznika (člen 7). 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona z navedenimi amandmaji. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Zeli predstavnik Izvršnega sveta pred- 
log zakona še ustno obrazložiti? (Da!) 

Nada Majcen: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi o predlogu 
zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji mi dovolite še kratko dopolnitev 
k že dani pismeni obrazložitvi. 

Ionizirajoča sevanja so spričo vse večje uporabe jedrske energije v tehniki 
in znanosti ter tudi v druge namene zdravstveno škodljiva. Ogrožajo ne samo 
tiste, ki neposredno delajo z viri sevanja, marveč ogrožajo ta sevanja lahko 
posredno tudi ostalo prebivalstvo. 

Uporaba ionizirajočih sevanj v industriji obeta veliko tehničnih izboljšav, 
poenostavitev in pocenitev. V naši republiki je število delovnih organizacij, ki 
uporabljajo rentgenske aparate ali radioaktivne izotope v svoji proizvodnji, 
trenutno še precej omejeno, vendar se iz leta v leto povečuje. Vrsta raziskoval- 
nih inštitutov, zlasti medicinskih, tehničnih in agronomskih, je tudi že pri 
nas osvojila metodo uporabe radioaktivnih izotopov za ugotavljanje bioloških 
ali tehnoloških procesov. Tudi na tem področju uporaba neposredno raste. 
Kmalu skoraj ne bo na omenjenih področjih raziskovalnega inštituta, ki ne 
bi poleg drugih metod dela uporabljal tudi metod z raziskovalnimi izotopi. 
Čeprav uporaba virov ionizirajočih sevanj hitreje raste v industriji in razisko- 
valnih zavodih kot v medicini, je pa vendarle zdravstvena služba še vedno 
daleč pred vsemi dejavnostmi glede števila izvorov sevanja in glede števila 
delavcev, ki so pri delu izpostavljeni ionizirajočemu sevanju. 

Tudi v zdravstvu bosta rasla število rentgenskih aparatov in uporaba 
radioaktivnih izotopov. Ne moremo si namreč več misliti sodobne diagnostike 
in zdravljenja brez rentgena in radioizotopov. Poleg števila delavcev, ki so pri 
delu z viri ionizirajočega sevanja neposredno ogroženi, teh pa je po podatkih 
Zavoda za zdravstveno in tehnično varstvo> v Ljubljani približno 1000, in možno 
izključiti tudi drugo> prebivalstvo. S preizkušanjem jedrskega orožja se radioak- 
tivnost ozračja, padavin, vode, živil, skratka vsega življenjskega okolja občutno 
povečuje po vsem svetu, vendar ne enakomerno. To povečanje je na nekaterih 
območjih že dokaj veliko in terja od odgovornih določene ukrepe, da se prepreči 
morebitna škoda na zdravju prebivalstva. 

V naši republiki je v rastlinah in sadežih relativno več radioaktivnih snovi 
kot v drugih republikah, saj je v alpskih krajih več padavin. To zahteva posebno 
skrb in budnost, da pravočasno ukrenemo vse, da naši otroci in tudi drugo 
prebivalstvo ne bi bilo izpostavljeno škodljivim vplivom ionizirajočega sevanja. 

Naša republika je tudi zaradi svoje geografske lege bolj kot druge republike 
dolžna nadzirati, kakšna je radioaktivnost javnih vodovodov in rek, ki iz 
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sosednjih dežel pritekajo v našo republiko in tudi kakšna je radioaktivnost 
podzemskih rek, ki tečejo v sosednje države. To je potrebno, če hočemo odpra- 
viti odlaganje radioaktivnih izotopov v javne vodotoke, tudi zaradi dobrih 
sosednih odnosov z Italijo, ki uporablja naše kraške vode kot pitno vodo. 

Povečanje nevarnosti pred ionizirajočimi sevanji pa seveda ne kaže spre- 
minjati v psihozo bojazni. Da odpravimo vse nevarnosti v zvezi z ionizirajočimi 
sevanji, smo pri nas sprejeli že vrsto ukrepov. Zelo obširni varnostni ukrepi so 
pravno formulirani v temeljnem zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji 
in v dosedaj šestih sprejetih izvršilnih predpisih, ki zelo natančno določajo, 
kako naj se ti ukrepi tudi izvajajo. 

Nič manj resnih ukrepov pa ni bilo podvzetih za vsakdanje praktično delo 
pri varstvu prebivalstva. Čeprav je zvezni zakon s svojimi izvršilnimi predpisi 
zelo izčrpen, prepušča republikam, predvsem v 21. in 29. členu, da same s svo- 
jimi predpisi določijo odgovorni zavod, ki bo opravljal naloge v zvezi z var- 
stvom pred ionizirajočimi sevanji in, da tudi uredijo način financiranja. Tako 
so na republiko prenesene ne le pravice, marveč tudi odgovornosti in finančne 
obveznosti, ki nastajajo v tej zvezi. 

V zvezi s pooblastili zveznega zakona je republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo pripravil predlog republiškega zakona. Z njim predlaga 
rešitve osnovnih vprašanj, pomembnih za republiko. Kot osnovno izhodišče pri 
določitvi odgovornega zavoda za varstvo pred ionizirajočimi sevanji je obveljalo 
načelo, da mora sloneti ta oblika varstva na načelu enotnosti zdravstvenega 
in tehničnega varstva. Zato odgovarja za varstvo pred ionizirajočimi sevanji 
le en zavod; prej je za to področje odgovarjal, poleg zvezne nuklearne komisije, 
tudi zavcd »Jožef Štefan«. Torej sedaj odgovarja samo en zavod, »Zavod SRS 
za zdravstveno in tehnično varstvo« v Ljubljani. Ta se pri opravljanju svojih 
nalog povezuje z drugimi strokovnimi zavodi in službami. 

Za učinkovito opravljanje teh nalog in s tem za resnično zagotavljanje 
zdravstvenega varstva ima ta zavod in tudi drugi, s katerimi sodeluje, predvsem 
nuklearni inštitut »Jožef Štefan«, sodobne aparature in primerno usposobljene 
strokovnjake z dolgoletno delovno tradicijo in izkušnjami. Tako bo zagotovljen 
obseg teh nalog, ki jih predvideva predloženi zakonski predlog. 

V okviru teh nalog je treba še posebej poudariti potrebo po usposabljanju 
in seznanjanju ljudi, tako tistih, ki delajo neposredno z viri ionizirajočih sevanj 
kot tudi vse druge z lastnostmi ionizirajočih sevanj in predvsem z varstvenimi 
ukrepi za varstvo posameznikov in vsega prebivalstva. 

Tudi druge n?loge, kot na primer meritve radioaktivnosti posameznih obmo- 
čij, kar je za Slovenijo zelo pomembno, ugotavljanje in kontrola zdravstvenega 
stanja delavcev, ki delajo s temi viri, redna periodična ugotavljanja in pre- 
verjanja brezhibnosti instrumentov ter varnostnih naprav, so v zakonu zajeta. 
Tako je postavljena zahteva, da se opravljajo te naloge. Opravlja pa jih Zavod 
za zdravstveno in tehnično varstvo v Ljubljani. 

Poleg določitve zavoda in njegovih nalog je v zakonu pomemben 6. člen, ki 
ureja način financiranja. Treba je reči, da letošnja materialna obremenitev 
republike ni zahtevna, vendar bo v naslednjih letih, glede' na vedno večjo 
uporabo virov ionizirajočih sevanj, potrebno le-to prav gotovo povečati. Glede 
na pomen predvidenih ukrepov in njihov učinek pri ohranitvi zdravja prebival- 
stva ne bi smel biti obseg materialnih sredstev kakršenkoli problem. 

Predlog zakona je bil pripravljen v sodelovanju s komisijo za varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji pri republiškem zdravstvenem centru v sodelovanju z 
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nuklearnim inštitutom »Jožef Štefan« in z zavodom za zdravstveno in tehnično 
varstvo. Vsi ti se s predlaganim besedilom strinjajo in menijo, da zadostuje 
potrebam in možnostim republike, seveda ob uporabi še zveznega zakona. Prav 
tako so bila določena stališča in mnenja v zvezi s predlogom zakona, ki ga 
predlaga Izvršni svet, usklajena tudi z drugimi odbori Skupščine SRS in z 
zakonodajno-pravno komisijo. Glede na velik pomen predlaganega zakona 
predlagam zboru, da ga sprejme. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Pričenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati o predlogu zakona? Besedo ima tovariš dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Ne gre za razpravo, marveč samo za neko pri- 
pombo, ki pravzaprav indirektno zadeva zakon, o katerem danes razpravljamo. 

Določena oganizacija, ki bo izvajala v prihodnje kontrolo nad viri ionizira- 
jočega sevanja, se mora posluževati pri svojem delu mimo zakona še določene 
zvezne zakonodaje in pravilnikov, ki predvidevajo uporabo teh virov. Med dru- 
gim predvideva pravilnik o uporabi rentgenskih aparatov, kot virov ionizira- 
jočega sevanja, da se morajo posluževati le aparati, ki so opremljeni s filtri. Pri 
tem so najbrž mišljeni aparati za diagnostični in terapevtski postopek, v katerih 
niso zajete aparature, ki se uporabljajo šele v novejšem času. To so aparati, ki 
se uporabljajo predvsem v dermatologiji in pri katerih se uporabljajo mehki 
žarki. Prav način uporabe teh aparatur sloni na uporabi nefiltriranih žarkov. 
Ker imamo sedaj že nekaj takih aparatur v Jugoslaviji, nastajajo ponekod ovire, 
konkretno v bolnici v Mariboru, da se ti aparati uporabljajo, oziroma namestijo1. 
Želi se namreč izsiliti vsa določila pravilnikov o uporabi rentgenskih aparatov, 
se pravi uporaba filtrov in drugih varnostnih ukrepov. Tega pri teh aparatih 
pravzaprav ne bi smeli upoštevati in bi bilo pravilneje, da bi spremenili 
pravilnik oziroma, da 'bi izvajalec zakona korigiral svoja stališča. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin : Besedo ima tovariš Stane Ocvirk. 

Stane Ocvirk: Smatram, da je dal zakon s pooblastilom Zavodu SRS 
za zdravstveno in tehnično varstvo neomejene možnosti za izvajanje storitev 
na tem področju. 

V drugem odstavku 4. člena so pod nalogami navedeni periodični pregledi 
delovnih mest v delovnih organizacijah, ki takšne vire uporabljajo. Nikjer pa 
niso navedeni roki za te preglede. Torej lahko zavod odreja po svoji uvidev- 
nosti ali po potrebi roke za takšne preglede. Hkrati pa lahko deklarirana naloga 
ne zagotavlja varstva v primeru, da so kapacitete zavoda preveč zasedene. Zato 
menim, da je treba v zakonu navesti, kdo izdela in potrdi program periodičnih 
pregledov delovnih mest. V smislu temeljnega zakona je to lahko upravni organ, 
to je sanitarna inšpekcija, ki je sicer pristojna za vrsto zadev na tem področju. 

Druga pripomba je naslednja: določba drugega odstavka 5. člena, ki pravi, 
da zavod lahko pooblasti druge zdravstvene zavode, da opravljajo zdravniške 
preglede oseb, ki delajo v zvezi z ionizirajočimi sevanji, postavlja ta zavod v 
privilegiran položaj, kar ni v skladu s 13. členom ustave SFRJ, ki določa, da 
so delovne organizacije, ne glpde na to, kdo jih je ustanovil, v enakem položaju. 
Mislim, da je za dajanje takšnih pooblastil pristojen le upravni organ, ne pa 
organizacija z enakim statusom kot organizacija, ki naj pooblastilo dobi. 



24. seja 369 

Prav tako je zavod, ki ima status delovne organizacije, postavljen v privile- 
giran položaj v smislu 13. člena ustave nasproti koristnikom, to je delovnim 
organizacijam, ki uporabljajo vire ionizirajočih sevanj. Te morajo v smislu 
predloženega zakona zagotoviti sredstva, kar je določeno v 6. členu. Vendar 
nimajo po zakonu nobenega vpliva na višino njihovega koriščenja. Mislim, da 
je treba za zadeve, ki so po zakonu obvezne, določiti s posebnim predpisom 
tudi cenike, ker sicer lahko takšno določilo daje neomejene možnosti zaslužka 
za posamezne zavode. 

Na koncu bi želel še vprašati: ali je v smislu tega zakona mogoče, da bi se 
delovna organizacija, ki bi se ji zdele storitve navedenega zavoda predrage, 
lahko obrnila na kak drug zavod tudi izven republike, ki bi bil na primer 
cenejši? 

Vse te pripombe sem navedel z namenom, da prikažem problematiko finan- 
ciranja takšnih zavodov, ki je po mojem mnenju neurejeno. Zavodi za varstvo 
pri delu dobivajo v zadnjem času vedno več pooblastil, delovne organizacije pa 
hkrati vse večje obveznosti, kar ima seveda za posledico določene finančne obre- 
menitve. Tako je glede meritev ekoloških faktorjev, pregled strojev, naprav itd. 
Sedanji predpisi, tako zvezni kot republiški, postavljajo pri tem partnerje v 
neenak medsebojni položaj. Mislim, da bo treba to vprašanje reševati sistemsko. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Tovariš Ocvirk, dah ste konkretne 
pripombe h posameznim členom zakona. Ali jih smatrate kot amandmaje, ali 
pa smo' kot opozorilo, da so v zakonu pomanjkljivosti, za katere pa ne mislite 
predlagati sprememb ali dopolnitev? 

Stane Ocvirk: Predlagam, da se moji predlogi proučijo. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Ker smo pred sprejemom predloga 
zakona, prosim poročevalca odbora, da se izjavi, če so pripombe tovariša Ocvirka 
takega značaja, da mora o njih odločati zbor, oziroma jih je treba samo proučiti. 
Sprejemati zakon, za katerega zbor meni, da ima določene pomanjkljivosti, 
verjetno ne bi bilo umestno. Zato prosim poročevalca odbora, da se izjavi ali 
naj prekinemo sejo, da se odbor sestane. 

Dr. Zmago Slokan: Predlogi so tako tehtni, da se kot nestrokovnjak 
na tem področju ne morem sam odločiti. Zato prosim, da se odbor sestane in 
da odloči o predlogih poslanca Staneta Ocvirka. 

Predsednik dr. Ruža Še g edin : Prekinjam sejo za 15 minut. Prosim, 
da se stalni odbor sestane v sobi št. 84, pritličje in da pri tem sodeluje tudi 
poslanec Stane Ocvirk. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.30.) 

Predsednik dr. Ruža Segedin : Nadaljujemo sejo. Prosim poročevalca 
odbora, da pojasni mnenje odbora v zvezi s pripombami, ki sta jih imela oba 
poslanca k predlogu zakona. 

Dr. Zmago Slokan: Odbor je razpravljal o pripombah obeh poslan- 
cev. K pripombam prvega poslanca, po katerih naj bi se v besedilu naštete nove 
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rentgenske aparature, med katerimi je naštel dermopan, ki v pravilniku ni zajet, 
meni odbor, da je to stvar zveznega pravilnika. Sekretariat za zdravstvo bo 
posredoval to sugestijo, kolikor se sploh da učinke aparature preračunati v 
rentgene, ki veljajo za ostale rentgenske aparature. 

Glede drugih pripomb je odbor mnenja, skupno s poslancem, ki jih je 
predlagal, da niso v nasprotju s predlaganim zakonom. V zakonskem predlogu 
so vse te pripombe smiselno že zajete in zaradi tega odbor predlaga, da zbor 
sprejme zakonski predlog v celoti. Tudi tov. Stane Ocvirk se je na seji odbora 
s tem strinjal. 

Predsednik dr. Rula Šeg edin : Zeli še kdo razpravljati o predloženem 
zakonu. (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji na glasovanje. Kdor je za predlo- 
ženi zakon, naj prosim dvigne roko-. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. O zakonu bo 
na svojem prihodnjem zasedanju razpravljal še tudi Republiški zbor. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in zaključujem 24. sejo Socialno- 
zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.35.) 



.'•.. ORGANIZACIJSKO- POLlTjČNr ZBOR 

32. seja 

(20. aprila 1966) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacij sko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
32. sejo Organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci Bruno Adam, Joško Lojen in inž. Mar- 
jan Tepina. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
France Kutin, Miloš Oprešnik, inž. Miloš Bučar, inž. Stojan Šubic, Vinko Ma- 
rošek, Stane Šelih in Boris Lipužič. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 31. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organih za kaznovanje 

prekrškov; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o povračilu stroškov pričam, 

izvedencem in tolmačem ter o nagradah izvedencem in tolmačem v upravnem 
postopku; 

5. obravnava zaključnega računa in poročila o opravljeni likvidaciji odprav- 
ljenega sklada SR Slovenije za negospodarske investicije; 

6. obravnava in sklepanje o predlogih odlokov o finančnih programih 
— za financiranje nadaljevanja graditve Infekcijske klinike v Ljubljani, 
— za financiranje dograditve zdravstvenega doma »-dr. Petra Držaja« v 

Ljubljani, , 
— za financiranje nadaljevanja rekonstrukcije Inštituta za tuberkulozo na 

Golniku, 
— za financiranje nadaljevanja graditve študentskega stanovanjskega stol- 

piča E-l v študentskem naselju v Ljubljani. 
— za financiranje nadaljevanja graditve Drame SNG v Ljubljani, 
— za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra v nuklearnem 

inštitutu Jožef Štefan, 
— za financiranje nadaljevanja graditve veslaškega centra na Bledu, 
— za financiranje nadaljevanja graditve objektov Zavoda za slepo mladino 

v Ljubljani, 
24» 
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— za financiranje nadaljevanja graditve Višje šole za zdravstvene delavce 
v Ljubljani, 

— za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti in 

7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o financiranju investicije Za- 
voda radio-televizije Ljubljana. 

Ima kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog k dnevnemu redu? 
(Ne javi se nihče.) Če ne, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik zadnje seje ste 
prejeli skupaj s sklicem. Ima kdo kakšne pripombe ali pa želi predlagati kakšne 
spremembe k zapisniku. (Nihče.) Ce ne, menim, da je zapisnik sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. Preden prosim predstavnike Izvršnega sveta, da bodo odgovorili na zastav- 
ljena poslanska vprašanja, prosim poslanko Marijo Vičar-Zupančičevo, da pove 
ali je zadovoljna z odgovorom, ki ga je dal predstavnik Izvršnega sveta na 
njeno poslansko vprašanje na prejšnji seji zbora, pa si je pravico izjave o tem 
pridržala. 

Marija V i č a r - Z u p a n č i č : Dovolite mi samo nekaj besed. Kljub 
temu, da je brez preverjanja vsem jasno, da se vzdrževanje železniškega pro- 
meta na planiški progi ne izplača, menim, da odgovori na moji prvi dve vpra- 
šanji niso utemeljeni. Ce računa ZTP po predpisani enotni metodologiji, s tem 
še ni rečeno, da je dobljeni podatek za prikaz izgube na nekem odseku pro- 
ge pravilen. V odgovoru je tudi rečeno, da je Železarna Jesenice gotovo bolj 
zainteresirana na čim hitrejši modernizaciji proge Jesenice—Dobova. To je 
točno, vendar današnji stroški pri tovornem'prometu prilivajo znatna sredstva 
na neekonomičen potniški promet. Zakaj se del teh stroškov ne bi mogel preliti 
na planiško progo? Ali so tovariši pri železnici in Izvršnem svetu res lahko brez 
preverjanja ugotovili, da to ni mogoče? 

Na tretje vprašanje pa nisem dobila odgovora. Menim, da primerjave pla- 
niške proge z gradnjo nove koprske proge ni mogoča. Za izračun, ali bo koprska 
proga rentabilna ali ne, res ni potrebna višja matematika. Zakaj ni bila raje 
primerjana obsotelska proga, ki je še nova in obratuje šele deset let? Zakaj 
ta proga ni bila ukinjena? To bi bilo smešno, saj obratuje komaj 10 let. Po 
mojem mnenju pa to ni nič bolj smešno, kot ukinitev planiške proge. Podjetniška 
rentabilnost ne more biti edini razlog za ukinitev neke prometne žile. Kaj pa, 
če bi se ugotovilo, da se tudi cestni promet ne izplača, ali bomo tudi cestni 
promet ukinili? Hitrost prometa na tej edini prometni zvezi na odseku 37 km je 
že sedaj omejena na 50 km na uro, osni pritisk na 41 in menim, da je v takem 
stanju neresno ukinjati progo, ne da bi prej zagotovili možnost sodobnega 
cestnega prometa. Prav tega pa nismo zajamčili in tako bo zopet prišlo do 
vprašanj, kdo so krivci, odgovor pa bo težko najti. Verjetno bo spet kriva 
družba, ki je tak ukrep sprejela. Poudarjam, da ni samo ekonomska utemeljitev 
tista, ki narekuje gradnjo neke proge, ampak je več činiteljev, ki to narekujejo. 
Prav tako bi morali upoštevati več činiteljev tudi pri ukinitvi, ker je ukinitev 
bolj boleča za celo pokrajino in prebivalce. Hvala lepa. 
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Predsednik Janez Hočevar: Poslanka Tatjana Lokovšek je postavila 
poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem občinskih sodišč. Poslansko vpra- 
šanje ste prejeli skupno z ostalim gradivom za današnjo sejo. Na vprašanje bo 
odgovoril France Kutin, republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. 
Prosim. 

France Kutin: Vsebino poslanskega vprašanja predstavljajo v bistvu 
težave v financiranju občinskih sodišč. 

Ko je bilo to vprašanje postavljeno, so dejansko obstajale v Sloveniji težave 
glede financiranja občinskih sodišč zlasti v Ljubljani in Celju. Danes so te 
težave v celoti zadovoljivo rešene, razen v Celju, kjer smo našli neko kompro- 
misno rešitev, mislimo pa, da bo tudi tam v najkrajšem času situacija glede 
financiranja občinskega sodišča v celoti zadovoljivo rešena. 

Sporna vprašanja smo reševali z dogovori med predsedniki sodišč in pred- 
stavniki občinske skupščine ter z delnim posredovanjem našega sekretariata, 
ki je predložil potrebne podatke in obrazložitve kot pomoč k zadovoljivi 
rešitvi. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali je poslanka Tanja Lokovšek zado- 
voljna z odgovorom. Prosim. 

Tatjana Lokovšek: Pridržujem si pravico izjaviti se o tem na 
prihodnji seji zbora. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednje poslansko vprašanje je po- 
stavil poslanec Dušan Barbič, in sicer v zvezi z delitvijo sredstev, ki se natekajo 
od kazni za prekrške. Na vprašanje bo odgovoril Miloš Oprešnik, republiški 
sekretar za finance. 

Miloš Oprešnik: Tovariš predsednik! Tovariš Dušan Barbič, poslanec 
vašega zbora je postavil v zvezi z delitvijo sredstev, zbranih od izrekanja kazni 
sodnikov za prekrške in občinskih inšpektorjev, vprašanje, ali ne bi bilo pri- 
merno, da bi se ta sredstva, ali del teh sredstev, vrnilo občinam, na območju 
katerih so bila dobljena. Poseben republiški predpis pa naj bi določal namen, za 
katerega bi se lahko ta sredstva uporabila. Glede tega želim pojasniti tole: 

1. V letu 1965 je bil spremenjen in dopolnjen temeljni zakon o prekrških. 
Po določbah tega zakona so denarne kazni plačane za prekrške, dohodek re- 
publike, denarne kazni plačane za carinske devizne ter zunanjetrgovinske pre- 
krške pa dohodek federacije. Na ta način so se torej spreminjale prejšnje 
določbe zveznega zakona, po katerih so bile denarne kazni, plačane za prekrške, 
dohodek sklada za socialne ustanove, ki se ustanovi v republiki, kazni>za 
prekrške prometnih predpisov pa so se po zakonu o cestnih podjetjih uporabljale 
za financiranje, vzdrževanje in rekonstrukcije ter gradnjo javnih cest posamez- 
nih občin, okrajev in republike. Delitev sredstev iz denarnih kazni za kršitev 
prometnih predpisov je bila določena z republiškim predpisom. S spremembo 
zakona o cestnih podjetjih pripadajo sedaj tudi te kazni republiškemu pro- 
računu. Kot je, razvidno, je po prejšnjih predpisih pripadal občini le del de- 
narnih kazni, in sicer samo denarne kazni za prometne prekrške, medtem ko se 
sedaj tudi te kazni v celoti odvajajo v republiški proračun. Iz tega sledi, da 
izvira sedanja ureditev iz določil zveznih predpisov enotno za vso državo. Fi- 
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nanciranje družbeno-političnih skupnosti je odvisno od delitvenih razmerij, 
vzpostavljenih na osnovi celotne bilance proračunskih sredstev na območju 
republike s pomočjo stopenj za posamezne dohodke in priznavanje dopolnilnih 
sredstev. Pri tem torej ni v predmetnem smislu niti za družbeno-politično 
skupnost niti za posamezno dejavnost pri neki skupnosti odločujoče ali bistveno 
dejstvo, če pripada posamezen dohodek v večji ali manjši meri bodisi repu- 
bliki, bodisi občinam. Morebitni izpad posameznega dohodka naj bi se namreč 
bilančno izravnal z drugimi dohodki. No, ne glede na širši problem, ki se v 
tej zvezi odpira, to je problem parceliranja dohodkov, ki naj bi jih razni re- 
publiški predpisi namensko usmerjali, pa tudi glede na splošna prizadevanja, 
da občinske skupščine samostojno odločajo o delitvi skupnih dohodkov sodim, 
da bi vezanje dohodkov, o katerih govorimo, na razvoj ustreznih služb, lahko 
imelo med drugim tudi nezaželen vpliv npr. na kaznovalno politiko. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim tovariša Barbiča, da se izjavi ali 
se z odgovorom zadovoljuje? 

Dušan Barbič: Z odgovorom se ne zadovoljujem. Ker sem tak od- 
govor pričakoval, sem medtem zbral mnenja 10 poslancev in sicer: Maksa 
Klanska, Cirila Kambiča, Vida Jeriča, Milke Jovan, Franca Tomažiča, dr. Va- 
neka Šiftarja, Marjana Jenka, inž. Marije Vičar-Zupančičeve, Tatjane Lokovšek 
in Vlada Mahniča, ki me podpirajo v zahtevi, da na eni izmed sej zbora ob- 
ravnavamo to vprašanje kot posebno točko dnevnega reda. 

Predsednik Janez Hočevar: Glede na določila poslovnika prosim 
zbor ali se strinja s predlogom tovariša Barbiča in ostalih poslancev, da se 
vprašanje delitve sredstev, ki se odtekajo od kazni za prekrške, uvrsti kot 
posebna točka na dnevni red ene izmed prihodnjih sej zbora. 

Kdor je za predlog, naj prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) Hvala. 

S tem je predlog skupine poslancev sprejet. 
Imamo še poslansko vprašanje Milke Jovan v zvezi z izvajanjem temeljnega 

zakona o cestah. Poslankino vprašanje ste sprejeli kasneje. Na vprašanje bo 
odgovoril inž. Stojan Subic, pomočnik republiškega sekretarja za gozdarstvo. 

Stojan Subic: Poslanka Organizacijsko-političnega zbora Skupščine 
SRS tov. Milka Jovan je postavila naslednja vprašanja v zvezi z omejitvijo 
osnega pritiska na cestah I. in II. reda: 

1. v kakšnem času bodo javne ceste usposobljene za varen in neoviran 
promet in ukinjene postavljene omejitve; 

2. zakaj niso pristojni organi in pristojna cestna podjetja pravočasno 
ukrenila vse, da bi se izognili nenadnim in tolikšnim omejitvam, ki predstavljajo 
tako oviro prometa, ki resno ogroža vrsto cestno-prometnih podjetij v rednem 
poslovanju; 

3. kako so bila porabljena sredstva iz prispevkov za vzdrževanje cest s 
taksami za ceste in prispevki od goriva; 

4. kdo bo odgovarjal, da ceste niso vzdrževane po določilih zakona ter 
da je do takega stanja prišlo; 
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5. kdo bo odgovarjal, da ob takem predvidenem stanju cest niso bili pra- 
vočasno obveščeni pristojni organi, ki so še v letu 1965 dovolili uvoziti 1200 
težkih tovornjakov, plačanih s konvertibilno valuto. 

Na vsa ta vprašanja dajem tele odgovore: 
1. V kolikem času bodo ceste usposobljene za varen promet, bo možno od- 

govoriti šele, ko bo rešeno financiranje vzdrževanja in obnove cest. Da bi vse 
ceste I. in II. reda v Sloveniji usposobili za 10-tonski osni pritisk, kot je pred- 
videno v temeljnem zakonu, bi bilo potrebno za 2534 km teh cest vložiti po- 
prečno 30 milijonov starih dinarjev na km, kar zahteva 76 milijard starih 
dinarjev, poleg letnega sprotnega vzdrževanja cest. 

Iz prispevka od prodaje goriva, to je 20 din pri litru, se bo nateklo letos 
5400 milijonov starih dinarjev, iz taks na motorna vozila pa 1600 milijonov 
starih dinarjev. Od tega pripada cestam I. in II. reda približno 4 milijarde 
600 milijonov starih dinarjev, medtem ko bi bilo letno potrebno vsaj 12 mi- 
lijard starih din, da bi ceste v 8 do 10 letih uskladili z obremenitvijo z osnim 
pritiskom 10 ton. 

Prav zato, ker niso znana sredstva za ceste v naslednjih letih, jih je nujno 
treba zaščititi pred porušitvijo in jih tako ohraniti sposobne za promet. 

2. Obseg cestnega prometa in teža vozil sta naraščala po letu 1965 hitreje, 
kot so se mogle prilagajati ceste, ker so investicije v ceste neprimerno večje 
kot investicije v vozila, kar je tudi vzrok za nepravočasno ukrepanje glede 
utrditve cest. Odjuga nastopa nenadno, zato ni mogoče objaviti omejitev dva 
tedna ali več pred njenim nastopom, sicer pa so bile omejitve vsako leto, le 
da se njihovo izvajanje letos kontrolira. Poleg mile zime je tudi izvajanje 
omejitev prispevalo k minimalnim pomladanskim poškodbam cest v letošnjem 
letu. 

3. Republiški cestni sklad je vsako leto predložil republiški skupščini plan 
in realizacijo del na cestah, iz katerega je bilo jasno razvidno, zakaj so se 
porabila sredstva, ki se formirajo za vzdrževanje cest. Vzdrževati je bilo treba 
pozimi in poleti vse ceste, kar pa je sredstev ostalo, jih je uporabljal prav za 
ojačenje nosilnosti najbolj obremenjenih cest. 

Samo v preteklem letu je bilo ojačenih preko 100 km cest, kar je zahtevalo 
približno 3 milijarde starih dinarjev sredstev, to pa je seveda manj kot 5°/o 
omrežja cest I. in II. reda. Zato ni mogoče pričakovati hitrih učinkov vlaganj 
pri tako skromno razpoložljivih sredstvih. 

4. Kdo naj odgovarja, če družba ne more nameniti ogromnih sredstev za 
naglo uskladitev cest s cestnimi vozili, katerih teža je vsako leto naraščala? 
Ceste smo z velikimi napori vzdrževali v stanju za ustrezen promet, za kate- 
rega so bile grajene, nove ceste pa so grajene skladno z zakonom, za 10-tonski 
osni pritisk. Zal je bilo takih cest v Sloveniji malo. Zakon paupošteva, da ceste 
v preteklosti niso bile tako grajene, zato dopušča omejitev obremenitve takih 
cest skladno z njihovim stanjem. 

5. S temeljnim zakonom o cestah iz leta 1962 so bili vsi organi in cestni pre- 
vozniki obveščeni, da je največji osni pritisk na cestah 10 ton, kar je za 2 toni 
več, kot dovoljujeta sosednji, bolj razviti državi Avstrija in Italija. Zvezni 
predpis o največjih nosilnostih in dimenzijah cestnih vozil je dopuščal prvotno 
16 tcn nosilnosti za 2-osno vozilo. Ta pa je bil na pritisk cestnih prevoznikov 
in proizvajalcev vozil 12. avgusta 1964, torej neposredno pred uvozom, spre- 
menjen tako, da sicer dopušča 18 ton za 2-osno vozilo, kar pa ne daje pravice 
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kršenja temeljnega zakona o cestah, da osna obremenitev ne sme presegati 
10 ton. 

Ker nosi po konstrukciji 2-osnih vozil zadnja os približno1 2/3 teže, je po- 
polno izkoriščanje take nosilnosti možno le v izjemnem primeru koncentracije 
teže med obe osi. 

Če prevozniki niso upoštevali temeljnega zakona o cestah pri nabavi in 
nakladanju vozil, pade osnovna odgovornost na njih same, ker so z naročili 
omogočili tak uvoz in proizvodnjo, kajti določila zakona so popolnoma jasna. 
Če se prispevki koristnikov cest preko goriva in cestnih taks v prihodnjem 
in v naslednjih letih ne bodo vsaj podvojili, potem bo potrebna še večja ome- 
jitev osnih pritiskov, da bi se ceste ohranile. V nobenem primeru pa ni mogoče 
pričakovati tako ogromnih sredstev za ceste, da bi bilo mogoče v kratkem času 
vse ceste prilagoditi 10-tonskemu osnemu pritisku, kaj šele 12-tonskemu osnemu 
pritisku, kakršnega praktično imajo najtežja vozila. Za družbo je namreč veliko 
cenejše, da se vozila prilagodijo zmogljivosti cest, kot pa obratno. 

To so kratki odgovori na vprašanja. Republiški sekretariat za gospodarstvo 
pa pripravlja izčrpno informacijo o teh problemih in o politiki dovoljenih 
obremenitev cest v prihodnjih letih, ki bodo dostavljena tudi republiški skup- 
ščini. 

Predsednik ,J a n e z Hočevar: Ali se poslanka Milka Jovan zadovo- 
ljuje z odgovorom? > 

Milka Jovan: Dobila sem v glavnem odgovor na vsa vprašanja, ven- 
dar se ne bi mogla strinjati z odgovorom, češ da je bilo 1200 vozil nabavljenih 
izključno na pritisk uvoznikov. Menim, da ljudje, ki odločajo, kako naj se naše 
devize troši jo, res ne podlegajo kar tako pritisku proizvajalcev oziroma pre- 
voznikov, zato bi si pridržala pravico, da počakam še na poročilo, ki ga sekre- 
tariat pripravlja in da potem dam dokončni odgovor. Nikakor pa ne morem 
pristati na trditev, da so samo prevozniki tisti, ki odgovarjajo za dragocene 
devize, ki smo jih za 1200 kamionov praktično vrgli skozi okno. To je jalov 
izgovor. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo postaviti vprašanje? Prosim. 
Tone Florjančič. 

Tone Florjančič: Na zadnji seji, 28. februarja, ko smo razpravljali 
o predlogu zakona o izvrševanju vzgojnih ukrepov, sem na koncu razprave 
postavil naslednje vprašanje: Kdo in kaj zagotavlja, da se bo zakon o izvrše- 
vanju vzgojnih ukrepov v praksi dosledno in učinkovito izvajal, če vemo, da 
se tudi sedaj zakonske norme niso upoštevale. Kaj je naredila komisija v letu 
dni od njene postavitve, kakšne ukrepe je podvzela, da se marca 1965. leta ugo- 
tovljene slabosti odpravijo, kolikokrat se je sestala in kaj je ugotovila. Kdo je 
odgovoren za še vedno neurejen finančni in pedagoški status vzgojnih domov 
in ali ni zgolj ukinjenje vzgojnih domov, ne pa tudi vzrokov, ki so privedli 
domove v nemogoč položaj, iskanje rešitve na liniji najmanjšega odpora, kaj 
je s tistimi, ki so zanemarjali svoje osnovne človeške, pedagoške in vzgojne 
dolžnosti in ali ne bomo za vse to zopet iskali vzroke v nevzgojenih otrokih 
in objektivnih težavah. 



32. seja 377 

Na ta vprašanja mi je deloma odgovoril tovariš Čačinovič, kot predsednik 
začasne komisije, menim pa, da odgovor na ta vprašanja ni bil dovolj izčrpen 
in ga zato ponovno postavljam. 

Predsednik Janez Hočevar: Glede na to, da predstavnika komisije 
danes ni tukaj, predlagam, da dobimo odgovor na ponovno formulirana vpra- 
šanja tovariša Florjančiča na prihodnji seji. Ali se tovariš Florjančič strinja 
s tem? (Da.) S tem je druga točka zaključena. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o organih za kaznovanje prekrškov. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil Franceta Kutina, republiškega sekretarja za pravo- 
sodje in občo upravo in ga prosim, da predlog zakona še ustno obrazloži. 

France Kutin: Tovarišice in tovariši poslanci! S temeljnim zakonom 
3 prekrških so bile v organizacijo službe za kaznovanje prekrškov vnesene 
bistvene spremembe, tako v pogledu prvostopnega odločanja kot tudi glede 
pritožbenih organov. Ob koncu marca 1965 so bili odpravljeni okraji, zaradi 
česar so prenehali z delom tudi okrajni sodniki in senati za prekrške. Njihovo 
delo je glede prvostopnih zadev prešlo na občinske sodnike za prekrške, pri- 
tožbene zadeve pa na senat za prekrške pri Republiškem sekretariatu za notra- 
nje zadeve. Pooblastila iz temeljnega zakona o prekrških in iz predpisov o 
odpravi okrajev so določala, da je treba nedokončane zadeve rešiti do 1. 7, 1965, 
ko so imeli dotedanji okraji še vsa ustrezna pooblastila. Potrebe so pokazale, 
da je omenjeni rok začasne ureditve prekratek, zato je Republiški sekretariat za 
pravosodje in občo upravo v soglasju z Republiškim sekretariatom za notranje 
sadeve in sekretariatom Izvršnega sveta za zakonodajo pripravil predlog za 
besedilo 34. člena zakona o organizaciji republiške uprave iz leta 1965, ki do- 
loča, da odloča o prekrških na drugi stopnji senat za prekrške pri Republiškem 
sekretariatu za notranje zadeve, vse dokler ne bo sprejet ustrezni republiški 
zakon. Novela temeljnega zakona za prekrške, ki je bila sprejeta v začetku 
lanskega leta, je bila ocenjena kot deloma ustrezna z vidika organizacije in 
sistema inštituta prekrškov, zato smo šteli za potrebno odložiti sprejem re- 
publiškega zakona in podaljšati provizorično stanje do začetka tega leta. Ob 
koncu leta 1965 smo ugotovili, da ni mogoče v kratkem pričakovati drugačnih 
rešitev in zato ni primerno obstoječe začasno stanje še dalje vzdrževati. To 
povem zato, ker menim, da se moram opravičiti zaradi razmeroma dolge dobe, 
ki je potekla od sprejema zveznega zakona do tega predloga republiškega za- 
kona o organih in kaznovanje prekrškov. 

Predlog zakona naj bi bil sestavljen na podlagi tez, ki smo jih pripravili 
leta 1965. Po zbranih pripombah je bil osnutek zakona predložen februarja 
1966 Izvršnemu svetu Skupščine SRS. Vzrok za razmeroma dolgotrajni postopek 
je v usklajevanju najrazličnejših pogledov in stališč zainteresiranih organov 
in organizacij. V skupščinskih organih obeh zborov je bil zakonski predlog 
deležen predvsem nekaterih pravno-tehničnih dopolnitev, ki so razvidni iz po- 
ročil obeh zborov in zakonodajno-pravne komisije. Opozoriti pa moram na 
nekatere vsebinske spremembe predloga zakona, sprejete v skupščinskih od- 
borih. Tako je precizirano stališče, da ima skupni sodnik za prekrške, ki dela 
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za več občin, samo enega namestnika, in da zagotavljajo prizadete občine 
potrebna sredstva sorazmerno. 

Največje obravnave je bil deležen 13. člen, ki določa, da je kaznovanje 
prekrškov v mestih, ki so razdeljena na občine, zadeva skupnega pomena za 
mesto. S tem se na obvezen način rešuje vprašanje enotnega organa za območje 
mest. Za izvenmestna območja mestnih občin ta organ lahko po pogodbi z 
mestnim svetom in s prizadetimi občinami opravlja službo za kaznovanje pre- 
krškov kot medobčinsko službo. Pooblastilo za tako rešitev daje republiški zakon 
o mestih, ki so razdeljena na občine. 

Na seji zakonodajno pravne komisije in v odboru za organizacij sko-po- 
litična vprašanja Republiškega zbora Skupščine SRS so bile sprejete nekatere 
predlagane spremembe besedila 16. člena zakona, tako da ta člen v prečiščenem 
besedilu glasi: »Sodnik za prekrške lahko sprejme na prakso diplomirane prav- 
nike ali diplomante prve stopnje pravne fakultete in diplomante višje pravne 
šole, visoke upravne šole ali višje upravne šole, da si pridobe potrebne strokovne 
izkušnje v pripravniški dobi.« 

Opozoriti je treba tudi na spremenjeni 25. člen, po katerem more biti iz- 
voljen za sodnika za prekrške v republiškem senatu za prekrške le diplomirani 
pravnik s pravosodnim izpitom ali izpitom za sodnika za prekrške, če pa teh 
izpitov nima, mora v enem letu tak izpit opraviti, sicer mu preneha sodniška 
funkcija. Ta rešitev poudarja predvsem strokovno usposobljenost kot pogoj 
za sodnika. 

Začetek poslovanja novoustanovljenega republiškega senata je pomaknjen 
na čas, ko bodo izvoljeni sodniki tega senata, kar je tehnična rešitev od 
prvotno predlagane. Iz predloga izpade 32. člen, ker je izvajanje samoupravnih 
pravic delovnih ljudi pri organih za kaznovanje prekrškov pri občinah ustrezno 
urejeno še z drugimi predpisi. 

33. člen je dopolnjen z novim 3. odstavkom, ki uporablja pooblastilo 174. čle- 
na temeljnega zakona o prekrških in določa, da sme biti do 1. januarja 1967 iz- 
voljen za sodnika za prekrške tudi nekdo, ki nima pogojev glede strokovne 
izobrazbe in prakse, določenih s temeljnim zakonom o prekrških in s tem za- 
konom. Sprejet je minimalni rok — temeljni zakon namreč postavlja 5-letni 
rok — če z republiškim zakonom ni določen krajši rok. Tudi k 34. členu je 
dodan nov 2. odstavek, ki ureja možnost izvolitve sodnikov za prekrške, iz- 
voljenih po dosedanjih predpisih, čeprav ne izpolnjujejo pogojev o predpisih 
noveliranega temeljnega zakona o prekrških in tega zakona. S to klavzulo se 
rešuje situacija, ko v nekaterih primerih do prve obvezne reelekcije ni mogoče 
pričakovati, da bi sicer uspešni sodniki za prekrške pridobili tudi dejansko 
šolsko izobrazbo, kot jo zahteva ta zakon. Stališče je namreč, da je najustrez- 
nejša izobrazba za sodnika za prekrške pravna fakulteta, le izjema in za ob- 
dobje petih let od uveljavitve tega zakona je možno voditi za celo mandatno 
dobo, in to je za 8 let, osebe z višjo šolsko izobrazbo in dosedanje sodnike za 
prekrške ne glede na strokovno izobrazbo po reelekciji. 

Predsednik Janez Hočevar: O zakonskem predlogu je razpravljal 
tudi naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, in sicer na dveh 
sejah 31. marca in 8. aprila. 

Poročilo in dodatno poročilo tega odbora ste že prejeli. Kasneje ste prejeli 
še dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije k predlogu tega zakona. 
Zakonodajno-pravna komisija je na seji 15. aprila sprejela nekatere amandmaje, 
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ki so razvidni iz njenega dodatnega poročila. Prosim še poročevalca odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Maksa Klanska, da se o teh 
amandmajih izjavi. 

Maks Klanšek : Ker gre pri 33. členu zakona za vsebinsko spremem- 
bo, se pravi za dopolnitev z novim 3. odstavkom, predlagam, da se odredi 
odmor 10 minut, da se odbor sestane in zavzame stališče. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 10-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.10 in se je nadaljevala ob 10.25.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim predsednika odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Maksa Klanska, da pojasni stališče od- 
bora. 

/ 
Maks Klanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor je na seji 

obravnaval predložene amandmaje in ugotovil, da gre razen pri 33. členu 
le za redakcijske spremembe. Zaradi preglednosti jih bom še enkrat omenil. 
Pri 13. členu se vnese zaradi boljšega razumevanja, v besedilo-, »v mestih, ki so 
razdeljena na občine, je kaznovanje prekrškov skupnega pomena za mesto«, 
med besedici »prekrškov« in »skupnega pomena« besedica »zadeva« in tako se 
glasi 13. člen »v mestih, ki so razdeljena na občine, je kaznovanje prekrškov 
zadeva skupnega pomena za mesto«. To dopolnitev je odbor sprejel. 

Pri 16. členu se pri naštevanju diplomantov šol, ki jih lahko sodnik za 
prekrške sprejme na prakso, vstavi, »diplomant I. stopnje pravne fakultete« in 
pa »višje pravne šole«. Po mnenju odbora gre tu prav tako za redakcijski po- 
pravek, ker so sedaj zajete vse šole te smeri, ki dajejo kadre za sodnike za 
prekrške. Tudi to spremembo je odbor sprejel. 

Pri 33. členu gre za vsebinsko spremembo. Temeljni zakon o prekrških 
določa rok, doklej je še mogoče tolerirati nezadostno izobrazbo ali prakso, ki 
je 5 let po uveljavitvi zakona. Glede na to, da je v republiki Sloveniji dovolj 
pravniškega kadra s potrebno šolsko izobrazbo in prakso, je možno, da ta rok 
skrajšamo, za kar je v temeljnem zakonu dano tudi pooblastilo. Novi amandma 
predlaga, da se vstavi nov 3. odstavek, po katerem se more samo do 1. januarja 
1967 izvoliti za sodnika za prekrške tudi nekoga, ki ne izpolnjuje pogojev iz 
temeljnega zakona o prekrških in iz tega zakona glede šolske izobrazbe, po- 
trebne prakse in izpita. 

Odbor meni, da bi bilo vsako podaljševanje spregledovanja teh pogojev le 
potuha tistim, ki ne dokončajo šol, zaradi česar tudi ta amandma v imenu od- 
bora v celoti sprejemam. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije besedo. (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima poslanec Ivan Rau. 

Ivan Rau : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Z nove- 
liranim temeljnim zakonom o prekrških je bdi znatno spremenjen status sodni- 
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kov za prekrške, ki na prvi stopnji vodijo postopek o vseh prekrških, razen 
tistih, za katere je po posebnem zakonu pristojen kakšen drug organ. 

S spremembo statusa sodnika za prekrške smo dobili samostojen organ, 
ki je bil doslej v organizacijskem sestavu organov za notranje zadeve. Zakono- 
dajalec je imel pred očmi osamosvojitev tega organa z namenom, da se sodniki 
za prekrške izognejo vplivu upravnega organa pri izrekanju kazni in da se v 
samem postopku v zadostni meri zavarujejo interesi obdolžencev. 

Znatne spremembe v vodenju postopka kažejo tudi na to, da je postal 
mandatni postopek pri sodnikih za prekrške izjema pri izrekanju kazni za 
prekrške. Iz podatkov sodnikov za prekrške ptujske občine je razvidno, da je 
bilo število zadev, ki so bile rešene v mandatnem postopku, vsako leto manjše. 
Leta 1963 je bilo od 4640 še 46 "/o zadev rešenih po mandatnem postopku, leta 
1964 od 4680 zadev še 38% in leta 1965 od 5520 zadev le še 31%. Vse ostale 
zadeve so bile obravnavane v rednem postopku z zaslišanjem obdolžencev in 
prič. Tako se je postopek za izrekanje kazni za prekrške skoraj izenačil z 
vodenjem kazenskega postopka na sodiščih splošne pristojnosti. Ce primerjamo 
družbeno nevarnost dejanj, za katere je zagrožena kazen prekrška in kaznivih 
dejanj, lahko ugotovimo, da je marsikatero dejanje, za katerega je zagrožena 
kazen prekrška, družbeno bolj nevarno, kot marsikatero kaznivo dejanje. Na 
primer, kazniva dejanja zoper čast in dobro ime predpostavljajo pri večini 
sodišč splošne pristojnosti tudi nad 50 % vseh zadev, ki jih ta sodišča obrav- 
navajo. 

Tudi kazni, ki jih lahko izrekajo sodniki za prekrške, so mnogokje ob- 
čutnejše kot kazni, ki jih izrekajo sodišča splošne pristojnosti za lažja kazniva 
dejanja. Tako lahko izreče sodnik za prekrške kazen za pravno osebo do 3 mi- 
lijone starih dinarjev, za posameznika pa do 300 000 starih dinarjev. Prav tako 
lahko sodnik za prekrške izreče kazen posamezniku in ga kaznuje z zaporom 
do dveh mesecev, v realnem steku pa tudi do treh mesecev zapora. 

S temeljnim zakonom in tudi s predlaganim republiškim zakonom, o ka- 
terem danes razpravljamo, ni dovolj jasno rešeno vprašanje, kam naj prište- 
vamo sodnika za prekrške. Ni jasno, ali je sodnik za prekrške še vedno upravni 
organ v smislu 5. odstavka 49. člena zvezne ustave, ali pa smo dobili sedaj neke 
vrste specializirano sodišče v smislu 132. člena zvezne ustave, za katero pa še 
nimamo ustreznega naziva. 

Naziv organa sodnik za prekrške ni ustrezen. Nikjer v dosedanji praksi 
ne nazivamo državnega organa po njegovem funkcioniranju, kot je primer tu. 
S tem smo ustvarili določeno zmedo v klasifikaciji državnih organov in mislim, 
da bo slejkoprej moralo priti do končne ureditve statusa teh organov. 

Strinjam se s predlogom republiškega zakona, ker se s predlaganimi 
amandmaji zadeva ureja toliko, kolikor to dopušča zvezni temeljni zakon. 
Predlagam pa, da pristojni republiški organ posreduje ustrezne spremembe te- 
meljnega zakona o prekrških v smislu danih pripomb. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je dr. Vanek Šiftar. 

Vanek Šiftar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Rad bi na- 
daljeval tam, kjer je končal poslanec Ivan Rau. 

Prav primer Ptuja izziva, da o tem zakonu ra2pravljamo mogoče obširneje. 
V občinskem statutu občine Ptuj je posebno določilo o ustanovitvi posebnega 
sodišča za prekrške. To se pravi, čutili so problem, da je treba osamosvojiti 
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in dati večjo samostojnost sodniku za prekrške kot jo ima sedaj. S tem v zvezi 
menim, da bi bilo potrebno nadaljevati razpravo, ki se je že vodila v zveznem 
merilu' o ureditvi našega pravosodnega sistema. Po mojem mnenju bi bilo 
pravilno, da bi prenesli sodnika za prekrške v sodišče splošne pristojnosti, kot 
poseben oddelek, s čimer, bi drugostopna instanca bila okrožno sodišče oziroma 
senat pri okrožnem sodišču. Zdi se mi, da govorijo v tej smeri mnoga naša 
dosedanja prizadevanja o uskladitvi in poenostavitvi administracije, pocenitvi 
dela itd. O tem problemu sem razpravljal z nekaterimi tovariši s pravne fa- 
kultete v Ljubljani in smo prišli do enotnih stališč, glede tega, da bi sodnik 
za prekrške spadal v sestav sodišča splošne pristojnosti. 

Drugi del razprave bi rad posvetil nekaterim vprašanjem, ki niso samo 
bistvena v predlogu republiškega zakona, ki je danes pred nami, ampak jih 
načenja že temeljni zakon o prekrških, pa se s tem že vnaprej pridružujem 
predlogu, ki ga je dal tovariš Rau. 

Prva misel, ki se mi poraja, je ta, da bi morali biti doslednejši, če smo že 
vnesli v republiški predpis vrsto dobesednih določil iz temeljnega zakona o so- 
diščih splošne pristojnosti. Ce smo že nekaj začeli, potem bi morali slediti temu 
in tako ustvariti vsaj nekakšno celoto vprašanj, ki jih hočemo reševati. 

Zaustavil bi se najprej pri 4. členu. V 4. členu so 2., 3. in 4. odstavek, 
dejansko 2., 3. in 4. odstavek 43. člena temeljnega zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti. Izpuščeno pa je iz člena, na katerega se sklicuje v razpravi, kako je 
urejen razpis za sodnika. Govorimo sicer o tem, da se sodnik za prekrške voli, 
toda vprašanje razpisa nismo rešili in mislim, da bi bilo treba tudi o tem nekaj 
spregovoriti. 

Dalje se mi s tem v zvezi postavlja vprašanje, ki je neposredno navezano 
na 4. člen predloga republiškega zakona, zakaj smo izpustili imuniteto sod- 
nika za prekrške. Če imamo imuniteto sodnika zajamčeno v republiški ustavi 
in smo to načelno izvedli tudi za sodnike v temeljnem zakonu o sodiščih 
splošne pristojnosti, tedaj menim, da bi bilo treba prav tako tudi sodnika za 
prekrške zaščititi, če smo ga v glavnem izenačili po njegovi dejavnosti in po 
njegovi izobrazbi z rednim sodnikom. 

Poseben problem pa se mi poraja v zvezi z 8. členom. V tem členu sicer 
obvezujemo sodnika za prekrške, da poroča o svojem delu, toda po mojem 
mnenju bi bilo prav, da bi sledili intenciji 205. člena republiške ustave, ki 
daje sodišču pravico predlagati, kako naj se nekatera sporna vprašanja, ki se 
pojavljajo v njihovem delu, rešijo. Po mojem mnenju bi bilo prav, da bi to 
pravico dali tudi sodniku za prekrške. Sicer je možno razumeti, da v okviru 
svojega poročanja lahko da sodnik za prekrške ustrezen predlog, vendar bi 
bilo učinkoviteje, če bi ga k temu obvezali. Zdi se mi, da se sodnik za pre- 
krške vedno pogosteje srečuje s pojavi, ki naši družbi precej škodujejo in ki 
niso zdravi za odnose med ljudmi v socialistični družbi. 

Nekoliko se bom zaustavil tudi pri drugem odstavku 9. člena, kjer se 
vprašujem, po kakšnih določilih bo odgovoren sodnik za prekrške. Po katerem 
predpisu bo npr. disciplinsko odgovoren? V drugem odstavku 9. člena govorimo, 
da zanj glede disciplinske odgovornosti, ne veljajo določbe zakona o samouprav- 
ljanju delovnih ljudi v upravnih organih. 

Naslednje vprašanje je v 3. odstavku novo numeriranega 11. člena. Ta 
določa, da je skupni sodnik za prekrške izvoljen, če so ga izvolile vse prizadete 
občinske skupščine, razrešen pa je, če ga je razrešila le ena izmed njih. Če 
sedaj to stališče primerjam z določili 3. odstavka 63. člena temeljnega zakona 
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o prekrških, ki je dejansko ponovitev 1. odstavka 47. člena temeljnega zakona 
o sodiščih splošne pristojnosti, ugotavljam, da je predlagani zakon precej strožji. 
Navedeni odstavek določa, da je sodnik lahko razrešen, če je skupščina druž- 
beno-politične skupnosti sklenila, da se zaradi zmanjšanja dela zmanjša število 
sodnikov za prekrške, kot tudi v primeru, kadar lahko delavcem v upravnem 
organu preneha delo, ker so izpolnili pogoje za starostno pokojnino. Zdi se mi, 
da je določilo-, po katerem ima razrešitev skupnega sodnika za prekrške v eni 
občini za posledico, da je razrešen tudi v drugih občinah, le prehudo. Drugo je 
vprašanje, če gre za ugotovitev nesposobnosti sodnika za prekrške ali kadar 
gre za dejanja, ki mu odvzemajo njegovo moralno-politično kvalifikacijo, da bi 
bil lahko še nadalje sodnik za prekrške. 

Prav posebej me je začudila sprememba 25. člena predloga zakona 
Prejšnji 25. člen je sledil zakonu o sodiščih splošne pristojnosti. Sprašujem se, 
zakaj smo določili, da npr. sodnik za prekrške v republiškem senatu ne more 
biti oseba, ki ima kvalifikacijo, da je lahko sodnik Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije. Po temeljnem zakonu oi sodiščih splošne pristojnosti je lahko sodnik 
vrhovnega sodišča diplomirani pravnik, ki pa nima sodniškega ali odvetniškega 
izpita. Po temeljnem zakonu o sodiščih splošne pristojnosti bi lahko postal 
profesor pravne fakultete sodnik vrhovnega sodišča, čeprav nima sodniškega 
oziroma odvetniškega izpita. 

Končno se ob 33. členu vprašujem ali imamo res toliko diplomiranih prav- 
nikov, da bomo vsa mesta lahko zasedli. To se vprašujem ob tem, ko zasledujem 
objave v tisku, iz katerih izhaja, kakšen je problem s pravniki. Na navedena 
vprašanja bi želel, kolikor je to mogoče, pojasnilo. 

Vse te pripombe ne dajem kot amandma k predlaganemu zakonu, kajti re- 
publiški predlog zakona je pač otrok temeljnega zakona o prekrških in zato 
veljajo moje besede sinu in očetu. 

Predsednik Janez Hočevar: Lista govornikov je izčrpana. Ali želi 
še kdo besedo? Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati pojasnila na postav- 
ljena vprašanja? Prosim. Besedo ima France Kutin. 

France Kutin: Ne vem, če sem si uspel zapisati vsa vprašanja, tako 
kot so bila postavljena. Poskusil bom odgovoriti nanje po istem vrstnem redu, 
kot sem si jih zabeležil. 

Na vprašanje, kam naj prištevamo sodnika za prekrške, moram odgovoriti, 
da je jasno-, da je to upravni organ. Pri drugem vprašanju, ki bi ga kar po- 
vezal s tem, pa gre res za ustrezno spremembo zveznega zakona. Gre namreč 
za to, da je celo komisija, ki jo je formiral Zvezni Izvršni svet, in je razprav- 
ljala o problemih pravosodja, zavzela bistveno drugačno stališče, kot ga zastopa 
poslanec Vanek Šiftar. Komisija je bila namreč mnenja, da bi bilo treba pod- 
ročje sodnika za prekrške zreducirati na čisto administrativno kaznovanje, 
pri čemer bi se mu odvzela pravica izrekanja kazni zapora. To je bistveno 
nasproten koncept, kot ga zastopa Vanek Šiftar, ki pravi, naj bi sodniki za 
prekrške prešli kot nek senat v sistem rednih sodišč. Mislim, da ob tej pri- 
liki sicer lahko razpravljamo o tem, ne moremo pa storiti več kot to, da na- 
ložimo pristojnim organom, da ta vprašanja proučijo in sprejeta stališča po- 
sredujemo zveznim organom. 2e uvodoma sem rekel, da smo sorazmerno pozno 
predložili republiški zakon prav iz teh razlogov, ker smo videli, da obstoje 
razna, nasprotujoča si stališča. 
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Mislim, da sem s tem odgovoril tudi na vprašanje poslanca Šiftarja, »kako 
prenesti institut sodnika za prekrške v pravosodni sistem«. Glede razpisa mo- 
ram povedati, da je v 14. členu jasno napisano, da prosto mesto sodnika za 
prekrške razpiše občinska skupščina na sedežu sodnika za prekrške. Razpis se 
objavi z javnimi sredstvi za informacije. Mislim, da je 14. člen popolnoma jasen. 
Kar zadeva predloge spremljanja družbene problematike in sodne prakse, kar 
je tudi dolžnost sodnika za prekrške na osnovi temeljnega zakona o prekrških, ■ 
menim, da lahko tudi tako spremljanje družbenih pojavov sproži zakonsko 
iniciativo. Zaradi tega menim, da posebnih določb v tej smeri v predlagani 
zakon ni potrebno vnašati. 

Pogoj za razrešitev, po katerem je skupni sodnik za prekrške razrešen, če 
ga razreši ena izmed občinskih skupščin, ki ga je izvolila, je zgolj formalni 
pogoj in je prevzet v predlagani zakon na enak način, kot -je bil sprejet enak 
pogoj v zakon o sodiščih splošne pristojnosti. Zaradi tega mislim, da tudi tu 
ni potrebno zakonskemu predlogu ničesar dodajati. 

Glede 25. člena je bilo mnenje na razpravah v odborih in pa v zakonodajno- 
pravni komisiji, da se delo republiškega senata za prekrške ne, istoveti z delom 
senata vrhovnega sodišča. Delo republiškega senata za prekrške je bolj po- 
dobno delu administrativne instance, kot pa vlogi ki jo ima republiško vrhovno 
sodišče. In na osnovi tega je bila sprejeta taka formulacija, kot je v 25. členu 
napisana. 

Kar pa zadeva pripombo k 33. členu, pa ne morem povedati kaj več od 
tega, kar sem že rekel v obrazložitvi. 2e v predhodnih razpravah so se pojavila 
različna stališča glede tega; o tem bo pač morala odločati Skupščina, ki zakon 
sprejema. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli kdo razpravljati? Dr. Vanek Šiftar. 

Vanek Šiftar: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik! V 
celoti nisem prepričan, da sem dobil zadovoljiv odgovor na vprašanje. Želel 
bi opozoriti samo na dve stvari. 

14. člen, o katerem sem govoril, bi soočil z določili zakona o zvezni upravi 
in temeljnega zakona o upravljanju organov za notranje zadeve. Tam je rečeno, 
da je treba precizirati, v kakšnem roku je treba vložiti prijave, pa bi bilo treba 
kandidatom zagotoviti pravico, da prisostvujejo seji komisije, ko razpravlja 
o njihovih prijavah. Če smo tako rekli za zvezno upravo in trdimo, da sodnik 
za prekrške spada v upravo, potem bi bilo treba po mojem tudi tu nekaj reči. 

Drugo, glede formalnosti v 11. členu, o kateri je govoril tovariš sekretar, 
pa naj povem, da imamo primere, ko je sodnik za prekrške odvisen in marsikdaj 
»zleti«, ker nekomu ni bil ljub. Zato mislim, da bi morali vprašanje razrešitve 
sodnika za prekrške bolj precizno rešiti. Sodnik sodišča splošne pristojnosti je 
neprimerno bolj zaščiten kot pa sodnik za prekrške v občini. Celo iz prakse 
poznam takšne primere, ko se je izvajal pritisk na sodnika za prekrške in je 
imelo to- za posledico ohromitev celo dela inšpekcijskih organov. 

Ta vprašanja sem načel, sicer pa verujem, da bomo morda kmalu razprav- 
ljali o noveli tega zakona. 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo še želi beledo? (Nihče.) Ce ne,, 
prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o organih za kaznovanje prekrškov. 
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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 v našem zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o povračilu stroškov pričam, izvedencem in tolma- 
čem v upravnem postopku. 

Zakonski predlog je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil Franceta Kutina, republiškega sekretarja za pra- 
vosodje in občo upravo. Prosim, da da še ustno obrazložitev. (Ne želi.) Hvala. 

O zakonskem predlogu je razpravljal tudi naš odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov ter zakonodajno-pravna komisija. Zeli predstavnik 
odbora besedo? (Ne.) Želi besedo predstavnik zakonodajno-pravne komisije? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne, dajem predlog 
zakona o povračilu stroškov pričam in izvedencem in tolmačem ter o nagradah 
izvedencem in tolmačem v upravnem postopku na glasovanje. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo za- 
ključnega računa in poročila o opravljeni likvidaciji odpravljenega sklada SR 
Slovenije za negospodarske investicije. 

Zaključni račun sklada za leto 1965 in poslovno poročilo upravnega odbora 
sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965 je Skupščini SR 
Slovenije predložil upravni odbor sklada. Ali želi predstavnik sklada dati še 
ustno obrazložitev poročila. (Ne želi.) Želi morda besedo predstavnik Izvršnega 
sveta? (Ne.) 

Skupaj z gradivom za to sejo ste prejeli tudi predlog odloka o potrditvi 
zaključnega računa sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 
1965, ki ga je predložil odbor za družbeni plan, finance in proračun Republi- 
škega zbora. Zeli morda predstavnik tega odbora besedo? (Ne.) O tem predlogu 
je razpravljal tudi naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in 
je določil za svojega predstavnika poslanca Franca Svetino. Zeli morda pred- 
stavnik odbora besedo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem 
prehajamo na glasovanje. Glasujemo le o predlogu odloka o potrditvi zaključ- 
nega računa sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965. Kdor 
je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o potrditvi zaključ- 
nega računa sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965. 

Prekinjam sejo in odrejam krajši odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.37.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prehaj amo na 6. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogih odlokov o finančnih pro- 
gramih za financiranje nekaterih negospodarskih investicij v SR Sloveniji. 
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Izvršni svet je Skupščini SR Slovenije predložil naslednje predloge odlokov 
o finančnih programih: 

— za financiranje nadaljevanja graditve Infekcijske klinike v Ljubljani; 
—• za financiranje dograditve zdravstvenega doma »dr. Petra Držaja« v 

Ljubljani; 
— za financiranje nadaljevanja rekonstrukcije inštituta za tuberkulozo na 

Golniku; 
— za financiranje nadaljevanja graditve študentskega stanovanjskega stol- 

piča E-l v študentskem naselju v Ljubljani; 
— za financiranje nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narodnega 

gledališča v Ljubljani; 
— za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra v nuklearnem 

inštitutu »Jožef Štefan«; 
— za financiranje nadaljevanja graditve veslaškega centra na Bledu; 
— za financiranje nadaljevanja graditve objektov Zavoda za slepo mladino 

v Ljubljani; 
— za financiranje nadaljevanja graditve Višje šole za zdravstvene delavce 

v Ljubljani in 
— za financiranje nadaljevanja adaptacij poslopij Slovenske akademije zna- 

nosti in umetnosti. 
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Rudija Čačinoviča, člana 

Izvršnega sveta Staneta Seliha, republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno 
varstvo in Borisa Lipužiča, namestnika republiškega sekretarja za prosveto iu 
kulturo. Ali želi kdo od predstavnikov predlagatelja posamezne predloge od- 
lokov še ustno obrazložiti? (Da.) Besedo ima Rudi Cačinovič: 

Rudi Cačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odloki in obrazložitve, ki jih vsebujejo predloženi finančni programi, že sami 
dovolj obrazlagajo posamezne programe objektov, ki so danes na dnevnem redu. 

Zbor odloča danes o prvih finančnih programih, ki obsegajo financiranje 
negospodarskih investicij in so predmet neposrednega financiranja iz republi- 
škega proračuna. Gre za taka vlaganja v negospodarsko področje, ki so se prej 
financirala iz sklada za negospodarske investicije in iz šolskega sklada, se pa 
po zakonu o odpravi sklada SRS za negospodarske investicije od letos naprej 
ne morejo financirati mimo republiškega proračuna. Pri tem'gre za financiranje 
oziroma sofinanciranje nadaljnje graditve investicijskih objektov s področja 
prosvete, znanosti, kulture in zdravstva, ki jih je poimensko navedla resolucija 
o usmeritvi razvoja Socialistične republike Slovenije v letu 1966. 

Zakon o usmeritvi sredstev za investicije v letu 1966 je določil, da se 
Socialistična republika Slovenija lahko zadolži pri Splošni gospodarski banki 
do višine 25 milijonov N din, da bi lahko tako pokrila neporavnane obveznosti 
za objekte iz leta 1965, in sicer v skupnem znesKu 114 milijonov starih din, da 
bi se lahko nadaljevala gradnja v letu 1966. Kredit najema SR Slovenija in ga 
vrača, investitorji pa so delovni kolektivi. 

Skupščina je zadolžila obenem tudi Izvršni svet, da prav tako predloži fi- 
nančne programe teh objektov, ki jih republiški proračun financira ah sofi- 
nancira. Gre za 11 od 13 objektov, ki jim resolucija o usmeritvi razvoja Socia- 
listične republike Slovenije v letu 1966, kot že začetim objektom daje prednost 
pri nadaljevanju gradnje. To so infekcijska klinika, zdravstveni dom »dr. Petra 
Držaja«; inštitut za tuberkulozo, študentski stanovanjski stolpič, Slovensko na- 
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rodno gledališče, tretja faza RTV, reaktor, veslaški center, zavod za slepo mla- 
dino, Višja šola za zdravstvene delavce in stavba Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti. Vsakemu finančnemu programu za omenjene objekte je pred- 
lagatelj priložil tudi obrazložitev. 

Gre za pomembne objekte osrednjega pomena na področju zdravstva, pro- 
svete, kulture in znanosti, ki so poleg tega tik pred dokončanjem in jih bo moč 
že letos usposobiti vsaj v zaključnem obsegu, ali pa je letošnje nadaljevanje 
gradnje pomemben del končne .izgradnje, kot je to npr. Drama slovenskega 
narodnega gledališča ali pa Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Izjema 
je le izgradnja veslaškega centra na Bledu, ki po pomenu ne spada med te 
osrednje objekte, je pa to obveznost republike, dana pred mednarodnimi forumi, 
zaradi česar je skupščinska resolucija določila temu objektu mestu med priori- 
tetnimi objekti, katerih izgradnja se letos nadaljuje. 

V zvezi z zdravstvenimi objekti je potrebno poudariti, da bodo letos ti 
objekti poleg že postavljene zahteve po' racionalnosti gradnje, še predmet 
nadaljnjega proučevanja strokovnih služb glede na predvideno izgradnjo osred- 
njega kliničnega centra. Posteljne zmogljivosti, ki jih pridobimo z navedenimi 
objekti, pa pomenijo občutno razbremenitev obstoječih posteljnih in zdravstve- 
nih kapacitet. 

Med predloženimi programi ni finančnega programa dveh objektov, ki jim 
resolucija prav tako daje prednost. Ni predložena izgradnja zaveda za usposab- 
ljanje slušno in govorno prizadete mladine. Strokovne službe in organi Izvršnega 
sveta so namreč mnenja, da še niso povsem razčiščena nekatera bistvena vpra- 
šanja v zvezi z namembnostjo tega objekta in je zategadelj bolje, da se s sta- 
lišča učinkovitosti in ekonomičnosti vlaganja že tako skromnih republiških 
sredstev, z gradnjo še početka in nadaljuje šele potem, ko bedo vsi problemi 
razčiščeni. To vprašanje sedaj proučuje posebna komisija pri republiškem sekre- 
tariatu za prosveto in kulturo. 

Prav tako še ni predložen finrnčni program nove bolnice, kot etape v iz- 
gradnji osrednjega slovenskega kliničnega centra, za katero je bilo predvidoma 
rezerviranih za letos 3 milijone N din, od zneska 25 milijonov, kot posojilo 
Splošne gospodarske banke. Ta program bo Skupščini predložen še ta mesec. 
O predlogu za financiranje je temeljito razpravljala posebna komisija Izvrš- 
nega sveta, pa tudi različne strokovne službe, ki bi lahko pri rešitvi vprašanj 
v zvezi s tem zahtevnim objektom pcmagale. Gre za dolgoročno investicijo, ki 
bo angažirala precejšnja sredstva republike in še posebej 26 občin bivšega 
ljubljanskega okraja, ki bodo po sporazumu nosile 60 '°/o teh investicij. Poleg 
nekaterih sprememb, ki jih je prinesla ali zaostrila v pogledu financiranja 
gospodarska reforma in letošnji proračunski položaj družbeno-političnih skup- 
nosti, je bilo potrebno upoštevati tako zamisel izkoriščenja že zgrajenih prosto- 
rov, ki bi upoštevala reševanje bolnišničnih zmogljivosti na najbolj perečih 
področjih zdravstva, med drugim tudi zdravljenje raka, da ne bi pri sedanji 
finančni situaciji lahko kakorkoli prekoračevali že prej predviden obseg sred- 
stev do; leta 1971. 

Pred vami, tovarišice in tovariši poslanci, so prvi finančni programi, ki na 
nov način rešujejo financiranje negospodarskih investicij. Zaradi zamudnega 
razčiščevanja položaja nekaterih skladov in težav pri nekaterih proračunskih 
odločitvah letos, so bili predloženi Skupščini šele v marcu. Kot pri vsaki novosti 
je bilo tudi tu nekaj težav, preden so investitorji in sekretariat uskladili svoje 
programe in obrazložitve z zahtevami, ki jih nalagajo predpisi in jih bo na- 
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daljnja praksa še bolj razjasnila. K temu bodo vsekakor pripomogle tudi dose- 
danje razprave v skupščinskih odborih. Odloki in obrazložitve v zadostni meri 
omogočajo pregled obveznosti, ki jih republika sprejema s posameznimi pro- 
grami. Vsem investitorjem se letos dajejo sredstva kot dotacije. Republika je 
plačnik anuitet iz najetih posojil, nastopa sama kot posojilojemalec ali pa vsaj 
delno kot sofinancer npr. pri inštitutu za tuberkulozo na Golniku. Prav tako 
je razvidno iz priloženih obrazložitev, da je Splošna gospodarska banka odobrila 
za financiranje prioritetnih finančnih programov, v smislu resolucije, 25 mili- 
jonov novih dinarjev, od česar je letos na razpolago 20 milijonov, 5 milijonov 
pa takoj po 1. januarju 1967. Kot je razvidno iz omenjenih obrazložitev, so dane 
vse možnosti, da se letos s tem kreditom lahko nadaljujejo gradnje v smislu 
predloženih programov. 

Finančni programi pa predvidevajo pri večini objektov tudi nadaljevanje 
gradnje in delno financiranje še v letu 1967. Zato bo v letu 1967 potrebno 
zagotoviti še 8 milijonov 333 666 novih dinarjev, za nuklearni inštitut pa še leta 
1967 460 000 novih dinarjev. To pomeni dejansko angažiranje republiškega 
proračuna za prihodnje leto, vendar moramo upoštevati pomembnost osrednjih 
ustanov, katerih problematiko s tem rešujemo in dejstvo, da bodo večje pro- 
računske obremenitve na področju negospodarstva nastopile šele v poznejših 
letih, ko bo predvidoma potrebno vračati večje anuitete. 

Na koncu naj poudarim, da je Izvršni svet, v smislu predloženih odlokov, 
dolžan poročati Skupščini o realizacijah predloženih finančnih programov in 
da so pristojni republiški organi konkretno zadolženi za njihovo izvajanje. To 
je tudi zadostno jamstvo, da bodo ti organi vplivali na investitorje, da bodo 
dodeljena sredstva porabili racionalno in v skladu s sprejetim programom. 
Zategadelj predlagam zboru v imenu Izvršnega sveta, da predložene finančne 
programe sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Vse predloge odlokov je obravnaval tudi 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Njegovo poročilo ste 
prejeli. Prosim poročevalca odbora, da se izjavi o dodatnih amandmajih zako- 
nodajno-pravne komisije. Besedo ima tovariš Franc Svetina. 

France Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! H gradivu, ki ste 
ga prejeli z vabilom za današnjo sejo, ne bi dajal posebne ustne obrazložitve. 
Rad bi samo povedal, da odbor soglaša z obema amandmajema zakonodajno- 
pravne komisije, in sicer z amandmajem k odloku o finančnem programu za 
financiranje nadaljevanja Infekcijske klinike v Ljubljani, da se v 2. vrsti 2. 
točke črta beseda »-do«, ter k odloku o finančnem programu za financiranje 
dograditve zdravstvenega doma »dr. Petra Držaja« v Ljubljani, da se v 2. točki 
besedilo 3. odstavka spremeni tako, da se glasi: »S sredstvi, predvidenimi za 
leto 1967, se v pritličju in kleti funkcionalno usposobijo vsi prostori.« Ta dva 
amandmaja sta dejansko redakcijske narave in jih ne bi posebej obrazlagal 
s stališča našega odbora, ste pa tako in tako seznanjeni z materialom, ki je bil 
predložen. 

Predsednik Janez Hočevar: Poročilo in dodatni poročili zakonodajno- 
pravne komisije ste prav tako prejeli. Zeli mogoče še predstavnik komisije dati 
obrazložitev? (Ne.) 

25* 
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o predlogih odlokov? Besedo ima 
poslanec Albin Jesenšek. 

Albin Jesenšek: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Iz predlogov 
odlokov za nadaljnjo graditev infekcijske klinike in za dograditev bolnice dr. 
Petra Držaja, je razvidno, da je za prvo investicijo predvidenih stroškov 
14 500 000 novih dinarjev in to za 108 postelj, kar predstavlja povprečno na 
eno posteljo 45 000 dinarjev. Pri drugi investiciji vidimo, da je celoten strošek 
4 279 260 novih dinarjev. Za 68 postelj, kar znese na eno posteljo povprečno 
62 930 dinarjev. Iz tega izhaja, da je med prvo in drugo investicijo razlika preko 
115 "/o. Zaradi tega želim pojasnilo-, v čem je vzrok, da je taka razlika med 
obema investicijama. 

Obenem bi še prosil za pojasnilo glede dograditve veslaškega centra na 
Bledu. V predlogu odloka imamo predvideno to investicijo, vendar se mi vsiljuje 
vprašanje, zakaj pri vseh mednarodnih športnih tekmovanjih v celoti nosi Slove- 
nija vse stroške, nikoli pa doslej še nisem zasledil, da bi bila iz zveznih sredstev 
dodeljena za te namene kakšna sredstva, čeprav je sleherno mednarodno športno 
tekmovanje pomembno za vso državo, ne samo za našo republiko. Na ti dve 
vprašanji bi prosil za odgovor. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Stane Divjak. 

Stane Divjak: Tovarišice in tovariši, dovolite, da postavim tole vpra- 
šanje; iz predloženih programov financiranja nekaterih negospodarskih investi- 
cij, tako s področja zdravstva kot tudi drugih dejavnosti, ni jasno razvidno, 
kako je s programom za gradnjo onkološkega inštituta. Vemo, da se v zadnjem 
času pojavlja kopica vprašanj v gospodarskih organizacijah, kamor se je Sklad 
za gradnjo onkološkega inštituta obrnil za pomoč in jo je tudi dobil. Razvija 
pa se živahna in tudi kritična razprava o tem, kakšen je program republike... 
Predloženi finančni programi vsebujejo objekte, ki jih je spričo sprejetih obvez- 
nosti treba dokončati, vendar menim, da porast števila rakovih obolenj zahteva, 
da se tudi to vprašanje začne reševati. Zaradi tega bi želel 'dobiti pojasnilo, 
ali je v nov klinični center, za katerega je sedaj predvidenih 300 milijonov starih 
dinarjev, zajet tudi onkološki inštitut, kakšen je program gradnje in kolikšni 
bodo stroški. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, 
prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na postavljeno vprašanje. 
Besedo ima Rudi Čačinovič. 

Rudi Čačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Odgovoril bi na 
dvoje vprašanj in sicer na tisto v zvezi z veslaškim centrom in ono v zvezi 
z onkološkim inštitutom. Sekretar za zdravstvo pa bo odgovoril na vprašanje 
glede stroškov za posamezne zdravstvene objekte. 

Kar zadeva veslaški center sem že uvodoma dejal* da gre za obveznosti 
republike oziroma Izvršnega sveta do mednarodnih forumov in da je iz teh 
razlogov tudi takratna resolucija, ki smo jo sprejeli v Skupščini, to obveznost 
uvrstila med prioritetne, čeprav ne spada v sklop objektov, ki so nekega izjem- 
nega pomena za Slovenijo. Glede financiranja te prireditve, se pravi svetovnega 
prvenstva v veslanju, pa moram pojasniti, da so zvezna sredstva zajamčena, 
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vendar le za funkcionalne izdatke, ne pa za objekt, ki bo tako terjal sredstva 
tudi pozneje za redno vzdrževanje. 

Kar pa zadeva vprašanjt onkološkega inštituta sem prav tako uvodoma 
rekel, da je sestavljena posebna komisija, ki jo je Izvršni svet zadolžil za pri- 
pravo predloga zakona O' financiranju ljubljanske bolnišnice. Ta komisija dela 
že nekaj mesecev in je izdelala že nekaj različnih predlogov, ki pa niso bili 
sprejeti glede na situacijo, ki je medtem nastala spričo pomanjkanja sredstev, 
s katerimi republika lahko razpolaga. V glavnem lahko rečem, da smo' v tej 
komisiji prišli do nekaterih konkretnih zaključkov in je delo tik pred koncem. 
S stališči so že bili seznanjeni nekateri predstavniki Skupščine in tudi Izvršnega 
sveta, vendar bo treba še nekaj dni, da se nekateri problemi še razčistijo in da 
se k zakonskemu predlogu pripravi tudi ustrezna obrazložitev. Z investicijo bi 
seznanili tudi nekatere politične forume, ker gre za dolgoročno in kar zadeva 
sredstva, tudi za precej zahtevno investicijo, saj gre za nekaj čez 19 milijard 
dinarjev, ki bi jih bilo treba v prihodnjih letih vračati, in sicer kot rečeno 
26 občin 60 °/o, republika pa 40 %>. Po predlogu komisije bomo poskušali najti 
možnost, za podaljšanje roka vračila sredstev, tako občinskih, kot tudi repu- 
bliških. Uvodoma sem tudi rekel, da se skuša pri tem reševati tudi problem 
hospitalnih prostorov za bolnike, ki so oboleli na raku. Dveh objektov, se pravi 
objekta, za katerega se je že odločila Skupščina in objekta onkološkega inštituta, 
ki sam zase zahteva še približno 14 milijard dinarjev, najbrž ne bomo mogli 
sočasno financirati, zaradi česar predvidevajo predlogi komisije, naj se prostori, 
ki bodo zgrajeni v okviru ljubljanske bolnišnice kot ene od faz gradnje celot- 
nega ljubljanskega in slovenskega kliničnega centra, ki ga bomo dograjevali 
v prihodnjih desetletjih, uporabijo tudi za omilitev perečega stanja, v katerem' 
se nahaja danes onkološki inštitut. Posebej pa onkološkega inštituta še nismo 
obravnavali, bo pa seveda to vprašanje posebej obravnavano. Čas gradnje pa bo 
seveda odvisen predvsem od sredstev, ki bodo na razpolago. 

Kot rečeno, predlogi komisije, ki jih ne želim anticipirati, ker bo pač o> njih 
odločal Izvršni svet,. izrecno o onkološkem inštitutu ne govore, pač pa naj bi 
v okviru predvidenega posteljnega fonda — približno 900 postelj — dobili 
svoje mesto tudi bolniki, ki so oboleli na raku in kar je v danem položaju 
tudi najbolj racionalno. Do končne odločitve pa naj se v okviru strokovnjakov 
razčistijo vsa še nejasna in sporna vprašanja. 

Upam, da sem tovarišu poslancu odgovoril na njegovo vprašanje. Bo pa, kot 
sem že rekel, predlog zakona glede financiranja teh objektov še ta mesec pred- 
ložen Skupščini. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali se tovariš Divjak z odgovorom za- 
dovoljuje. 

Stane Divjak: Če sem pravilno razumel, program Onkološkega in- 
štituta ni usklajen z načrti republiških forumov, ki pripravljajo program finan- 
ciranja tega inštituta. S tem programom je seznanjeno tudi vodstvo onkološkega 
inštituta, čeprav ne vem ali se vodstvo s tem strinja ali ne. Gotovo pa bo to 
predmet nadaljnjih razprav, menim pa, da bo treba, glede na pomanjkanje 
sredstev v prihodnjih letih in glede na dejstvo, da gre za precejšnja sredstva, 
vse interese raznih inštitucij, tako bolnišnice, kot tudi onkološkega inštituta, 
uskladiti. Naše strokovne službe s tega področja pa pripravljajo še posebno 
analizo vseh kapacitet obstoječih bolnišnic in inštitutov, na podlagi katere 
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bomo morali že v času gradnje nove bolnišnice čim racionalneje izkoristiti to, 
kar že imamo. Po predvidenem načrtu za izgradnjo' bolnišnice bi v treh letih 
pridobili približno 400 postelj, ki bi bile na razpolago interesentom. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še odgovor republiškega sekre- 
tarja za zdravstvo in socialno varstvo. Besedo ima tovariš Stane Šelih. 

Stane Se lih: Ni mi sicer povsem jasno, s čim primerja tovariš po- 
slanec stroške, zato bi želel, da vprašanje bolj konkretizira. Kljub temu pa bi 
rad povedal to, da izhaja stara stavba infekcijske klinike v Ljubljani še iz tistih 
časov, kot klinične bolnišnice, se pravi iz prejšnjega stoletja, takoj po potresu 
v Ljubljani. Razlog, da je prišlo do gradnje nove infekcijske klinike, je bil 
predvsem v dejstvu, da stara stavba, glede na razvoj medicine, funkcionalno 
ne ustreza več, pa tudi po samem posteljnem fondu je premajhna. Poleg tega 
pa sami veste, da je bila v tistem času v Sloveniji epidemija poliomielitisa in, da 
je iz vseh teh razlogov prišlo do odločitve, da se gradi nova infekcijska klinika. 
Mnenje je bilo, da nima smisla adaptirati staro stavbo, glede na to, da pač iz 
izkušenj verno, da so adaptacije čestokrat dražje kot novogradnja. Iz teh raz- 
logov smo se odločili za gradnjo še enega paviljona poleg sedanje stare stavbe 
infekcijske klinike. Res je, da se je ta investicija silno zavlekla in sicer iz dveh 
razlogov, prvič, graditi smo začeli, ko še niso bili do kraja izdelani oziroma 
dokončno izoblikovani načrti in se verjetno, kot že pri neštetih investicijah ni 
vztrajalo pri doslednjem spoštovanju sprejetega programa, in drugič, nismo 
zagotovili ustrezne dinamike dotekanja sredstev, da bi se infekcijska klinika 
čimprej zgradila. Mislim, da sta ta dva razloga prispevala k temu, da je infek- 
cijska klinika dražja, kot bi bila sicer. Poleg tega zahteva taka klinika posebne 
pogoje. Vsi veste, da so infekcijske bolezni take, da v eni sobi ne more ležati 
več bolnikov z različnimi boleznimi, pa je nov paviljon infekcijske klinike 
grajen tako, da je lahko optimalno zaseden, se pravi, da je grajen v obliki 
malih apartmajev s posebnimi sanitarijami, da lahko tako dosežemo optimalno 
izkoriščenost posteljnega fonda. Moram povedati, da kljub taki idealni rešitvi 
strokovnjaki trdijo1, da bi smela biti infekcijska klinika zasedena največ do 
75 o/o. Vi veste, da je to v praksi zlasti v Ljubljani, kjer je tolikšno pomanjkanje 
posteljnega sklada, nemogoče, vendar računamo, da bo s sedanjo rešitvijo lahko 
infekcijska klinika v času, ko ni kake hujše epidemije infekcijskih bolezni, 
ta posteljni fond nudila na razpolago za internistične primere. Z izgradnjo infek- 
cijske klinike bomo ustvarili slovenski center, ki bo lahko uspešno posredoval 
v primeru epidemij, na kar moramo biti pripravljeni, spričo turizma in tran- 
zitnega prometa, zlasti avionskega. Doslej smo to reševali tako, da smo iskali 
razne planinske koče in provizorije ter jih spreminjali v karanteno. Vse to bo 
sedaj odpadlo, kot sem že povedal, pa bodo proste postelje v normalnih raz- 
merah na razpolago interni kliniki, kjer je vprašanje posteljnega sklada prav 
tako pereče. 

Toliko sem želel na splošno odgovoriti na poslančevo vprašanje. Če želi 
podrobnejši odgovor, pa ga prosim, da postavi konkretnejše vprašanje. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Albin Jesenšek. 

Albin Jesenšek: Primerjal sem le stroške dveh bolnišnic, o katerih 
danes razpravljamo1, in ugotovil, da so stroški za infekcijsko kliniko višji za 
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115% pri postelji, kot stroški za posteljo v bolnišnici »dr. Petra Držaja«. Iz 
odgovora tovariša sekretarja pa sem spoznal, da gre pri infekcijski kliniki za 
specifične potrebe in so zato tudi stroški višji. Pojasnilo mi zadostuje in se zanj 
tovarišu sekretarju zahvaljujem. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? Ne javi se 
nihče. Ce ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo 
ločeno o vsakem predlogu odloka posebej. 

Najprej dajem na glasovanje predlog odloka o finančnem programu za 
financiranje dograditve zdravstvenega doma »dr. Petra Držaja« v Ljubljani. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roke.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je zbor soglasno sprejel predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
dograditve zdravstvenega doma »dr. Petra Držaja« v Ljubljani. 

Nadalje dajem na glasovanje predlog odloka o finančnem programu za 
financiranje nadaljevanja graditve infekcijske klinike v Ljubljani. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko-.) Hvala. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog 
odloka soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
predlog odloka naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog 
odloka soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
predlog odloka soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve reaktorskega centra v Nuklearnem inštitutu »Jožef Šte- 
fan«. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) Ugotav- 
ljam, da je predlog odloka sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog 
odloka soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve objektov Zavoda za slepo mladino v Ljubljani. Kdor je 
za ta predlog odloka, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
predlog odloka soglasno sprejet. 

Nadalje dajem na glasovanje predlog odloka o finančnem programu za 
financiranje nadaljevanja graditve študentskega stanovanjskega stolpiča E-l 
v študentskem naselju v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne 
roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
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Dajem na glasovanje predlog odloka o finančnem programu za financira- 
nje nadaljevanja graditve veslaškega centra na Bledu. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim dvigne roko. (28 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (6 
poslancev.) Kdo se je vzdržal? (11 poslancev.) Ugotavljam, da je predlog odloka 
o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve veslaškega centra 
na Bledu sprejet z večino glasov. 

Končno dajem na glasovanje predlog odloka o finančnem programu za 
financiranje nadaljevanja graditve Drame slovenskega narodnega gledališča 
v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je tudi ta predlog odloka soglasno sprejet. 

Vsi predlogi odlokov bodo stopili v veljavo, ko jih bo izglasoval v enakem 
besedilu tudi Republiški zbor, ki pravkar zaseda. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepa- 
nje predloga odloka o financiranju investicije Zavoda RTV Ljubljana, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil inž. Miloša Bučarja, sekre- 
tarja za informacije v Izvršnem svetu in tovariša Vinka Maroška, pomočnika 
republiškega sekretarja za finance. Ali želita predstavnika predlagatelja še 
ustno obrazložiti predlog odloka? (Ne.) 

O predlogu odloka je razpravljal tudi naš odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov, ki je za poročevalca določil poslanca Franca Svetino. Ali 
želi morda tovariš Svetina besedo? (Ne.) Prosim pa ga, da se izjavi glede amand- 
maja zakonodajno-pravne komisije z dne 15. aprila, ki je razviden iz dodatnega 
poročila te komisije. 

Franc Svetina: Zakonodajno-pravna komisija je v dodatnem poro- 
čilu. kjer obravnava predloge odlokov finančnih programov za financiranje ne- 
katerih republiških negospodarskih investicij, predložila tudi amandma k odloku 
financiranja investicij zavoda RTV Ljubljana in sicer da se v 3. točki besedilo 
spremeni tako, da se glasi začetek tega besedila: »Zavod RTV Ljubljana bo 
sredstva iz druge točke, ki jih bo prejel od Socialistične republike Slovenije, 
uporabil za kritje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 1966 . ..« in dalje 
nespremenjeno. Gre pravzaprav za spremembo besedila, ki je samo redakcij- 
skega značaja, ker izpušča staro formulacijo o najetju kredita in govori samo 
o sredstvih, ki jih jamči Socialistična republika Slovenija. 

Odbor se z amandmajem zakonodajno-pravne komisije strinja. 

Predsednik Janez Hočevar: Začenjamo razpravo k predlogu. Zeli 
kdo razpravljati. Besedo ima poslanec Stane Divjak. 

Stane Divjak: Opozoril bi na razprave v začasnem odboru za prora- 
čunski sistem v letu 1964 in v lanskem letu, ko smo obravnavali problem dotacij 
iz proračuna Radio-televiziji Ljubljana. Obenem smo govorili o zvišanju pri- 
stojbin za radio in televizijo, s čimer se je odbor tudi strinjal, vendar je po- 
udaril, da mora biti zvišana pristojbina tudi jamstvo za vsebinsko in tehnično 
boljši program radia in televizije. Kljub temu pa moramo ugotoviti, da je ostal 
program na takšni višini, kot je bil in da tudi oddaje niso nič boljše kot so 
bile prej. Vemo pa, da se da marsikaj narediti, čeprav so pogoji, v kakršnih dela 
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kolektiv RTV, težki. Dokaz temu so oddaje ob svetovnem prvenstvu v hokeju, 
ki so bile res na višini. Zaradi tega menim, da je dolžnost kolektiva RTV, ka- 
teremu daje družba znatna sredstva, da se zavzame za to, da se sedanje stanje 
popravi. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o financiranju investicij 
zavoda RTV Ljubljana na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o financiranju investicije zavoda RTV 
Ljubljana sprejet. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in zaključujem 32. sejo Organi- 
zacijsko-političnega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 12.25.) 



33. seja 

(25. maja 1966) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 33. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: inž. Marjan Tepina, Franc Svetina, 
Vanek Šiftar, Marjan Jenko, Jože Kert, Rudi Jonozovič, Ivan Rau, Vili Levstek, 
Marija Zupančič-Vičar, Helena Vodovnik in Ivan Lekše. Ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

Seji prisustvujejo kot predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: 
Nada Majcen, namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno var- 
stvo, inž. Tone Tribušon, direktor Zavoda SR Slovenije za planiranje in Ermin 
Kržičnik, republiški sekretar za urbanizem. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 32. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o osnovnih načelih in smernicah za družbeno gospodarski razvoj 

Socialistične republike Slovenije v razdobju do leta 1970; 
4. razprava o problematiki komunalne dejavnosti. 
Ali ima kdo kakšnen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Ker ni dru- 

gih predlogov, menim, da je predlagani dnevni red sprejet. Navzoče prosim, 
da se k razpravi prijavijo z listkom, ki je na klopi ali pa kar mimo prijavnice. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 32. seje zbora. Zapisnik ste dobili skupaj z gradivom za današnjo sejo. 
Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku? Prosim! Besedo ima Jolanda Kos. 

Jolanda Kos: V zapisniku je vedno napisano, kdo je upravičeno od- 
soten oziroma kdo se je pred sejo opravičil, nikdar ne zvemo, kje so ostali, ki 
so se kasneje opravičili ah pa izostali brez opravičila. V zapisniku zadnje seje 
me moti predvsem to, da nas je bilo pri glasovanju o odloku o finančnem pro- 
gramu za nadaljevanje graditve veslaškega centra na Bledu prisotnih le 45, 7 
je bilo odsotnih, skupaj torej 52; vprašanje pa je, kje je bilo še ostalih 18 po- 
slancev. Prav bi bilo, da bi vedeli, kdo seji prisostvuje in kdo ne in tudi kdo je 
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kdaj neupravičeno odsoten, da se ne bomo znašli v takem položaju kot nekatere 
naše občinske skupščine, ki včasih zaradi odsotnost odbornikov niso sklepčne. 

Predsednik Janez Hočevar: Predlagam, da se ta ugotovitev vnese 
v zapisnik. Je še kakšen predlog? (Ne.) Če ne, menim, da je zapisnik odobren. 

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

Na zadnji seji si je poslanka Tatjana Lokovšek pridržala pravico kasnejše 
izjave o odgovoru, ki ga je dal na njeno vprašanje republiški sekretar za pravo- 
sodje in občo upravo. Prosim poslanko za izjavo o tem, ali je z odgovorom 
zadovoljna. Besedo ima. Tatjana Lokovšek. 

Tatjana Lokovšek: Z odgovorom republiškega sekretarja za pravo- 
sodje in občo upravo nisem zadovoljna. Vprašanje se je nanašalo na sistem in 
na merila za financiranje občinskih sodišč na splošno in ne na konkretno situ- 
acijo, ki je bila samo neposreden poved, da sem sploh postavila tako vprašanje. 

Sedanji sistem financiranja je namreč tak, da tudi v bodoče ne nudi nobe- 
nega zagotovila, da bodo občinska sodišča imela zagotovljena sredstva za redno 
poslovanje, čeprav ta s svojim delom ustvarjajo dohodek, ki ga v predlaganih 
postopkih plačajo stranke v obliki sodnih taks. Za tisti del poslovanja, ko sodišča 
postopajo po uradni dolžnosti, pa sem mnenja, da je dolžna zagotoviti sredstva 
družba, če je to poslovanje v njenem interesu. Menim, da je za predsednika 
sodišča neprimerno in ponižujoče, da mora kljub programu dela in točno pri- 
kazanim potrebam še posebej prosjačiti za sredstva pri pristojnih organih, pri 
čemer je uspeh v veliki meri odvisen od osebnega vpliva in od osebnih odnosov 
predsednika sodišča. 

Zato vztrajam pri vprašanju, ki sem ga postavila Republiškemu sekreta- 
riatu za pravosodje in občo upravo ter zahtevam odgovor v tem smislu ali 
sekretariat misli kaj ukreniti, da se v bodoče ta vprašanja uredijo in ali ima 
predvidene kakšne ukrepe oziroma predloge za ureditev vprašanja financiranja 
sodišč v republiki, razen osebnih razgovorov in ustnih posredovanj sekretariata 
pri pristojnih občinskih organih. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali je morda prisoten predstavnik se- 
kretariata za pravosodje in občo upravo? (Ne.) Ali želi morda predstavnik 
Izvršnega sveta dati odgovor na to vprašanje? (Ne želi.) Potem bo poslanka 
Tatjana Lokovšek dobila odgovor na prihodnji seji. 

Poslanec Tone Florjančič je prav tako postavil vprašanje, ki ste ga prejeli 
z ostalim gradivom za to sejo. Na vprašanje pa bo v imenu začasne komisije 
za pripravo predlogov in ukrepov zoper nekatere družbeno škodljive pojave 
odgovorila Nada Majcen, namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo in 
socialno varstvo. Prosim! 

Nada Majcen: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da odgo- 
vorim na vprašanja tovariša Toneta Florjančica. 

V skladu z nalogim, ki jih je skupščinska komisija za družbeno nega- 
tivne pojave prejela ob svoji ustanovitvi, je na petih sejah obravnavala 
probleme družbeno negativnih pojavov. Komisija je zaradi boljšega dela anga- 
žirala skupino strokovnjakov, ki je pripravila predloge materialnih, kadrovskih 
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in drugih ukrepov. Predlogi vsebujejo ukrepe, ki jih je treba uveljaviti nemu- 
doma in druge, katere je treba uresničiti v okviru srednjeročnega programa. 

V zvezi z ukrepi, ki naj se izvedejo nemudoma, so bili rešeni oziroma se 
rešujejo naslednji problemi: 

1. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je pripravil osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem šolstvu, ki bo kompleksno 
uredil rehabilitacijo osebnostno in vedenjsko motene mladine in ob tem rešij 
tudi vprašanje vzgojnih zavodov. 

Predlog zakona bo predložen Skupščini v začetku junija. 
2. Financiranje vzgojno-izobraževalne dejavnosti zavodov je 1. I. 1965 pre- 

vzel sklad SRS za šolstvo ter je sedaj to področje popolnoma zadovoljivo' urejeno. 
3. Financiranje investicij, to je izgradnje in adaptacije vzgojnih zavodov, 

je s 1. 1. 1966 prevzela Skupščina SR Slovenije. 
4. Opravljanje prosvetno-pedagoške službe v zavodih je letos v celoti pre- 

vzel Zavod za šolstvo SR Slovenije in je za področje posebnega šolstva namestil 
stalnega pedagoškega svetovalca. 

5. V šolskem letu 1964/65 je bil na pedagoški akademiji v Ljubljani usta- 
novljen oddelek za usposabljanje vzgojiteljev defektologov za vedenjsko in 
osebnostno moteno mladino, na katerem je v obeh letnikih vpisanih 22 sluša- 
teljev, v teku pa so prizadevanja, da bi se število teh slušateljev povečalo. 

6. Sekcija vzgojiteljev družbeno neprilagojene mladine pri društvu defekto- 
logov bo v letošnjem letu predložila navodila za sestavo vzgojnih programov 
v posebnih zavodih. 

7. Skupščini SR Slovenije je bil dan predlog, da SR Slovenija prevzame 
ustanoviteljstvo vseh zavodov za osebnostno in vedenjsko motene otroke in 
mladino, glede na to, da je vsak zavod po svojem profilu edini zavod v Sloveniji. 

8. Deško vzgajališče v Logatcu je bilo začasno ukinjeno z namenom, da se 
sanirajo materialne in kadrovske razmere v zavodu. Občinska skupščina Loga- 
tec bo predvidoma že v začetku junija vzgajališče ponovno ustanovila kot zavod 
v izgradnji. Potrebna dokumentacija za adaptacijo poslopja zavoda in za grad- 
njo delavnic je že pripravljena. Gradbena dela se bodo predvidoma začela v 
začetku junija ter bo zavod do začetka šolskega leta 1966/67 funkcionalno 
usposobljen za sprejem novih gojencev. Tudi gradnja šestih stanovanj za de- 
lavce zavoda se bo predvidoma začela letos in bodo naslednje leto že vseljiva. 

9. Inštitut za kriminologijo SRS pripravlja program dela za delo eksperi- 
mentalne skupine v okviru vzgojnega zavoda Logatec ali kateregakoli drugega 
zavoda. • 

10. Občinskemu javnemu tožilstvu v Logatcu je bil izročen predlog za 
kazenski pregon delavcev v vzgojnem zavodu Logatec, ki so odgovorni za na- 
stale razmere v tem zavodu. Po obvestilu omenjenega tožilstva je zadeva v 
postopku. 

11. V juniju letos bo predvidoma seja Izvršnega sveta s predstavniki 
občinskih skupščin, na katerih bo razprava o predlogih materialnih, kadrovskih 
in drugih ukrepov glede družbeno negativnih pojavov v SRS v letih 1966/70, 
s poudarkom na organizaciji in delu služb občinskih skupščin v zvezi s prepre- 
čevanjem in omejevanjem družbeno negativnih pojavov ter izvrševanjem nepo- 
srednih nalog, ki se nanašajo na družbeno negativne pojave med mladino. 

V zvezi z ukrepi, ki jih je komisija predvidela v srednjeročnem programu, 
je bil 27. aprila letos dostavljen Skupščini SRS predlog materialnih, kadrovskih 
in drugih ukrepov glede družbeno negativnih pojavov v Sloveniji v letih 
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1966/70, ki jasno opredeljuje potrebe in organe, ki so odgovorni za uresničitev 
teh predlogov. 

To bi bili vsi ukrepi, ki so bili podvzeti. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala! Ali je Tone Florjančič z odgo- 
vorom zadovoljen? Prosim! 

Tone Florjančič: Moram priznati, da sem z odgovori tovarišice 
Nade Majcnove zadovoljen. Skrbno sem prebral gradivo, ki govori o perspektiv- 
nem reševanju tega vprašanja tako v kadrovskem kot tudi v materialnem po- 
gledu. Vendar pa smatram, da je ta problematika tako kompleksna in zahtevna, 
da bi bilo dobro, če bi zbor na eni izmed prihodnjih sej v letošnjem letu, morda 
tudi konec leta, obravnaval, kako se predlagani ukrepi tudi v praksi uresni- 
čujejo. Hvala! 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o osnovnih načelih in smernicah za družbeno-gospo- 
darski razvoj Socialistične republike Slovenije v razdobju do leta 1970. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda, ki ga je pripravil Zavod Socialistične 
republike Slovenije za planiranje, ste prejeli skupaj z vabilom na sejo. Prav 
tako ste prejeli predlog sklepa o smernicah glede družbeno-gospodarske politike, 
ki mora biti izražena v planu družbenoekonomskega razvoja Socialistične 
republike Slovenije v razdobju do leta 1970, ki ga je pripravil odbor za družbeni 
plan, finance in proračun Republiškega zbora. Danes ste prejeli še poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora k omenje- 
nemu predlogu sklepa in predlog mnenja, ki ga bo o predloženem sklepu naš 
zbor posredoval Republiškemu in Gospodarskemu zboru, ki sklep sprejemata. 

Prosim poročevalca odbora Cirila Kambiča za ustno obrazložitev. 

Ciril Ka m b i č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je dvakrat razpravljal 
o gradivu glede družbenoekonomskih osnov razvoja Socialistične republike 
Slovenije do leta 1970, ki ga je predložil Zavod Socialistične republike Slove- 
nije za planiranje. 

Ze na prvi seji je odbor ugotovil, da gradivo ne daje realne slike niti 
realne ocene razvoja Socialistične republike Slovenije v preteklih letih. Spričo 
tega je odbor opozoril na nekatere pomanjkljivosti. Posebej je opozoril, da 
manjka ocena dosežkov v družbenoekonomskem razvoju naše republike v 
preteklem letu. Dalje je bilo opozorjeno na pojav ekonomske emigracije in 
na problematiko, ki v zvezi s tem nastaja. Kot temeljno vprašanje je bilo 
poudarjeno vprašanje delitve narodnega dohodka, ker so nejasnosti glede sred- 
stev, s katerimi razpolagajo občine, prav tako pa tudi sleherna republiška 
investicija posredno bremeni tudi sredstva občin. Področje družbenih služb je 
pomanjkljivo obdelano, ker ni prikazana skladnost njihovega razvoja z gospo- 
darskimi zmogljivostmi. Premalo skrbi je bilo posvečene splošni potrošnji. 
Dosedanje zadolžitve republike niso znane; znano je le, da so na razpolago 
minimalna sredstva; ker pa ni bila narejena bilanca, je težko predvideti, kaj se 
bo lahko realiziralo in kaj ne. 

Glede na te pripombe in pripombe, ki so jih dali drugi zbori Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, je Zavod za planiranje predložil Skupščini 
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SR Slovenije novo gradivo, ki so v bistvu teze družbenoekonomskega razvoja 
Socialistične republike Slovenije do leta 1970. 

V načelni obravnavi o predlogu sklepov o smernicah je odbor ugotovil, 
'da je sestava realnega srednjeročnega plana družbenoekonomskega razvoja, ne 
glede na predloženi sklep o smernicah, bistveno otežkočena spričo dejstva, da 
v osnovnem gradivu manjka bilanca sredstev, s katerimi republika razpolaga. 
Zaradi tega je tudi predloženi sklep o smernicah družbenoekonomskega razvoja 
Socialistične republike Slovenije, nujno zelo načelen in ne daje jamstev, da 
bo tudi povsem uresničen. V predloženem sklepu je dan premočan poudarek 
funkciji oblasti, ki jo ima Skupščina Socialistične republike Slovenije, premalo 
pa dejstvu, da je Skupščina tudi najvišji organ družbenega samoupravljanja 
v republiki, ki usmerja družbeni razvoj tudi z drugimi oblikami svoje dejav- 
nosti. Odbor je tudi menil, da družbene službe v predlaganem sklepu o smer- 
nicah nimajo tistega mesta, ki jim gre glede na njihovo pomembnost, posebno 
v primerjavi z obravnavanjem gospodarstva. 

Odbor šteje za pomanjkljivost, da predlagani sklep sploh ne predvideva 
ukrepov materialne, kadrovske in organizacijske narave za preprečevanje 
družbeno negativnih pojavov v smislu zaključkov Republiškega in Organizacij- 
sko-političnega zbora iz aprila 1965. 

Odbor šteje za potrebno ugotoviti, da bi bilo koristno v predlogu sklepa, 
upoštevati resolucijo VI. kongresa Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, 
ki vsebuje tudi stališča o nadaljnjem družbenoekonomskem razpotju Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Kljub temu meni odbor, da predstavlja predlog sklepa koristno napotilo 
sestavi j alcem plana družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike Slo- 
venije do leta 1970 in se je zato s predlaganim sklepom v načelu strinjal. 

Ko je odbor o predlaganem sklepu razpravljal v podrobnostih, je izrazil 
pomislek glede ugotovitve pod točko 1, da se problemi razvoja Socialistične 
republike Slovenije kažejo med drugim tudi v relativno prevelikem obsegu 
dosedanjih investicij. Odbor je menil, da je problem predvsem v strukturi ter 
učinkovitosti investicij in ne v njihovem obsegu, zlasti če ga primerjamo z 
drugimi republikami. Glede ugotovitve pod točko 2 je bil odbor mnenja, da 
ni potrebno naglašati specifične vloge in specifičnega karakterja republiškega 
družbenega plana, ter meni, da taka ugotovitev utesnuje vlogo in pomen družbe- 
nega plana. Republiški družbeni plan ima svoj odraz tudi na tistih področjih, 
kjer republika sicer nima neposrednih pristojnosti, in prav v tem smislu mora 
družbeni plan odigrati široko družbeno-politično vlogo. 

Smernice, ki jih vsebujeta oba odstavka 3. točke predloga, so si po mnenju 
odbora v nasprotju. Medtem ko je v prvem odstavku zavzeto stališče, da mora 
plan oceniti, kako bodo posamezni dosežki vplivali na razvoj v obdobju do 
leta 1970, pa naslednji odstavek že predvideva, da tega ne bo moč storiti. 
Odbor je bil mnenja, da tako stališče zmanjšuje vrednost plana, zaradi česar 
se zavzema za to, da drugi odstavek te točke odpade. 

V zvezi s 4. točko sklepa pa opozarja odbor na neskladnost z 2. točko ugo- 
tovitev, kjer se ugotavlja, da je Socialistična republika Slovenije samo eden 
od usmerjevalcev družbenoekonomskega razvoja, medtem ko govori v 4. točki 
sklepa o politiki, ki naj bi jo Socialistična republika 'Slovenije vodila na 
področju gospodarstva v naslednjem obdobju. Vodenje politike pa je precej 
širši pojem kot pa le usmerjanje razvoja. 
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Ko govori sklep v 6. točki o smotrni zaposlitvi delovne sile, bi bilo po 
mnenju odbora potrebno upoštevati ekonomsko emigracijo iz Socialistične 
republike Slovenije, s katero bo treba računati v bodoče, zaradi česar bi moral 
družbeni plan posvetiti temu vprašanju potrebno skrb. 

Za izpolnitev nalog na področju družbenih služb, o čemer govori 7. točka 
sklepa, bi bilo po mnenju odbora potrebno obseg in način dela uprave uskla- 
diti s funkcijami družbeno-političnih skupnosti in ne samo s potrebami funkcij 
republike, kajti odbor meni, da gre pri tem za celotno- upravo v republiki. 

Končno bi bilo- po mnenju odbora v obsegu in stukturi šolske mreže upošte- 
vati poleg visokih šol tudi višje šole, ker so kadri iz teh šol prav tako potrebni 
gospodarskemu razvoju republike. 

V imenu odbora predlagam, da zbor po današnji razpravi sprejme mnenje 
k predlogu sklepa o smernicah glede družbeno-gospodarske politike, ki mora 
biti izražena v planu družbenoekonomskega razvoja Socialistične republike Slo- 
venije do leta 1970. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Seji prisostvuje inž. Tone Tribušon, 
direktor zavoda za planiranje, ki je pripravljen dajati tudi odgovore na posa- 
mezna vprašanja poslancev. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Kot smo brali v uvodu k osnovam družbenoekonomskega razvoja Sociali- 

stične republike Slovenije, da je to gradivo sestavljeno na osnovi obširnih mono- 
grafij, ki so obravnavale razvoj vseh področij gospodarstva in družbenih služb. 
Nekateri skupščinski odbori, pa tudi odbori Izvršnega sveta in strokovne institu- 
cije v Sloveniji, so o teh monografijah že razpravljali in rezultat teh razprav 
je gradivo o družbenoekonomskih osnovah razvoja Slovenije do leta 1970. 
Naša naloga danes je, da razpravljamo o teh osnovah razvoja, predvsem pa o 
smernicah, ki jih bosta sprejela Republiški in Gospodarski zbor naše Skupščine. 
Gre za smernice, ki so le podlaga za izdelavo predloga srednjeročnega plana. 
Predvideno je, da bo predlog srednjeročnega plana na osnovi smernic predlo- 
žen Skupščini letos poleti, Skupščina pa bo razpravljala o srednjeročnem planu 
najbrž v jeseni. 

Naš odbor je imel, kot ste slišali, dve seji; na prvi je obravnaval same 
osnove, na drugi pa je razpravljal o smernicah. Ugotovil sem, da je imel odbor 
številne težave pri razpravi o smernicah. Mislim, da nismo dovolj široko obrav- 
navali vso to problematiko in nekatera vprašanja tudi niso bila razčiščena. 
Po teh sicer nepopolnih razpravah v odboru je bil sestavljen predlog mnenja, 
ki naj bi ga naš zbor posredoval Republiškemu in Gospodarskemu zboru. V 
zvezi s tem želim, da bi bilo težišče naše razprave na smernicah, ki nedvomno 
pomenijo korak naprej v metodah pripravljanja plana. Seveda pa se razprava 
ne more omejiti, samo na smernice, temveč naj zajame tudi osnovno gradivo, 
ki nam ga je poslal Zavod za gospodarsko planiranje SRS. 

Ker nimam še nobene prijave za sodelovanje v razpravi, mi dovolite, da 
postavim sam nekaj vprašanj tovarišu Tribušonu. 

V gradivu o osnovah je predvideno, da bo stopnja rasti investicij znašala 
cd 6,5%> do 7'%. Znano je, da celotne gospodarske investicije v Sloveniji od 
leta 1957 do 1964 predstavljajo 29,7 %> družbenega produkta ter se v osnovah 
govori o prevelikih investicijah v Sloveniji. Ob tem lahko ugotovimo, da je 
delež investicij v družbenem produktu znašal v Jugoslaviji 34,8"/», kar je 
znatno več kot v Sloveniji. Kljub takim investicijskim vlaganjem pa se je v 
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Sloveniji vrednost osnovnih sredstev v letu 1964, v primerjavi z letom 1963, 
zmanjšala za več odstotkov. Aktivirane nove investicije pa so bile v Sloveniji 
neprimerno manjše kot v drugih republikah. V zvezi s tem me zanima ali bo 
predvidena stopnja rasti investicij zagotovila predviden dvig družbenega pro- 
izvoda, od 7,5% na 8,5%, ker osnutek predvideva do leta 1970 nižjo stopnjo 
rasti investicij kot v preteklem obdobju. 

V osnovah smo zasledili tudi predvidevanje, da bo osebnih dohodek rastel 
hitreje kot produktivnost dela. Vemo pa, da je do sedaj taka politika..podpirala 
inflacijo in ogrožala gospodarsko stabilnost. Mislim, da je ta navedba problema- 
tična in bi prosil tovariša Tribušona, da argumentira to stališče, ki je izraženo v 
osnovah. 

Nadalje se postavlja tudi vprašanje delitve sredstev, ne samo med republiko 
in občinami, kot je to postavljeno v osnovah, temveč gre za delitev v celoti, 
med federacijo, republiko in občinami. Federacija je namreč obdržala zelo 
velika sredstva, kljub sprejetim načelom o večji udeležbi delovnih organizacij, 
republik in občin pri ustvarjenih sredstvih. Z zakonom je posredno omejena 
stopnja prispevka iz delovnega razmerja. Vemo za stopnjo federacije in za 
delitev med republiko in občino. Zveza je predpisala tudi najvišjo mero za 
republiški in občinski davek od prometa blaga na drobno in tako dalje. Iz 
osnov tako nisem mogel ugotoviti orientacije sestavljalcev tega gradiva glede 
proračunske in davčne politike pri nas. 

Delež investicij za negospodarstvo naj bi se dvignil od 9,4 0/o. na 10®/» do 
leta 1970. Znano je, kakšne probleme imamo na področju zdravstva, social- 
nega varstva, izobraževanja itd. Vsi poslanci našega zbora so dobili informacijo, 
o kateri je govorila tudi tovarišica Nada Majcnova, o ukrepih materialne, 
kadrovske in organizacijske narave zoper družbeno negativne pojave v republiki. 
O tem je tovarišica Majcnova govorila tudi v zvezi s poslanskim vprašanjem 
Toneta Florjančiča. Na podlagi razprave na skupni seji Republiškega in našega 
zbora je zdaj pripravljen predlog programa za zadovoljitev najnujnejših potreb 
na tem področju. Gre za disciplinske centre, mladinska sprejemališča, vzgojne 
zavode za delinkventno mladino, za zaščitni dom za alkoholike, za delovno 
organizacijo, za stalne kršilce javnega reda in miru, za zavod za varstvo in 
zdravljenje duševno motenih storilcev kaznivih dejanj itd. V informaciji komi- 
sije je navedena tudi vsota, ki je potrebna za zadovoljitev osnovnih potreb na 
tem področju. Iz teh podatkov izhaja, da potrebujemo samo za investicije do 
leta 1970 eno milijardo 733 milijonov dinarjev. 

Osnove družbenoekonomskega razvoja, ki smo jih dobili, omenjajo to 
področje. V smernicah pa ni niti enega kratkega stavka o tem. Postavlja se 
vprašanje, kako zagotoviti denar za te potrebe, ki predstavljajo le del potreb 
na negospodarskem področju, ko pogoji gospodarjenja po reformi ne omogočajo 
večje obremenitve gospodarstva in občanov. 

V smernicah je poudarjena tudi potreba po hitrejšem razvoju kmetijstva in 
turizma, hkrati pa se pričakuje znižanje deleža investicij v teh dejavnostih 
predvsem zaradi nesposobnosti delovnih organizacij v kmetijstvu in turizmu, 
da najamejo kredite po normalnih bančnih pogojih. Postavlja se vprašanje, s 
kakšnimi sredstvi bo republika stimulirala razvoj na teh področjih, na katerih 
lastna sredstva ne zadoščajo za hitrejši razvoj. 

V osnovah pa tudi v smernicah se nadalje govori o tem, da je treba pravo*- 
časno izpopolniti gospodarski sistem, zlasti na področju deviznega in zunanje- 
trgovinskega režima, sistema cen in tako dalje. Mene v tej zvezi zanima, kako 
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tečejo priprave za pravočasno izpopolnitev tega gospodarskega sistema. To 
vprašanje postavljam tovarišu Tribušonu zato, ker pozna osnutek zveznega 
družbenega plana, urejanje gospodarskega sistema pa je v pristojnosti zveze. 

Teh nekaj vprašanj postavljam za začetek razprave. 
Kdo želi besedo? Besedo ima Stane Divjak. 

Stane Divjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v tej 
točki obravnavam del naše gospodarske problematike, ki se bo reševala v 
obdobju do 1970. leta, kateri pa se je posvetilo premalo skrbi. 

Vsi se spominjate, da je na pretekli seji tovarišica Jovanova postavila 
vprašanje o obremenitvah na cestah ter v tej zvezi tudi vprašala, kaj bo z 
vsemi težkimi vozili, ki so bila nabavljena za promet po teh cestah, njihova 
nosilnost pa presega dovoljeno obremenitev. Stanje naših cest pa ne dopušča 
niti tiste obremenitve, ki jo dovoljuje zvezni zakon, to je 10 ton osnega pritiska. 

Na eni izmed zadnjih sej smo obravnavali tudi prometno omrežje s stališča 
varnosti prometa. Takrat smo ugotovili ogromno materialno in človeško škodo, 
ki nastaja zaradi neurejenih, slabo vzdrževanih in tehnično nekvalitetnih cest. 
V bodoče predvideva družbeni plan ogromen porast gospodarstva in je tako 
pričakovati, da bo naraslo število prevoznih sredstev na cestah; ob tem pa 
lahko ugotovimo, da sedanja in predvidena finančna sredstva ne zadoščajo niti 
za redno vzdrževanje in obnovo obstoječe cestne mreže. Bežno se omenja, da je 
potrebno dograditi cesto Maribor-Ljubljana, vemo pa, da naše gospodarske 
organizacije niso samo ob glavnih cestah oziroma cestnem križu, temveč so 
razkropljene po območjih, do katerih vodijo le ceste II. ali III. reda. Ob pred- 
videnem povečanju proizvodnje bo na teh območjih vprašanje transporta vedno 
bolj pereče, zlasti še, ker tudi železnica povsod ne seže. S predvidenim denarjem 
za ceste ne bo mogoče bistveno popraviti sedanjega stanja, saj bo od planiranih 
6 milijard šlo kar 4 in pol milijarde samo za kritje dosedanjih dolgov. Zaosta- 
janje razvoja cestnega omrežja pa bo negativno vplivalo na celoten razvoj gospo- 
darstva. 

Vsiljuje se vprašanje, ali vodimo pravilno gospodarsko politiko in ali pra- 
vilno usmerjamo finančna sredstva za izgradnjo cest. Drugod v naši državi pa 
tudi v tujih državah, se cestam posveča velika skrb.. Finančna sredstva se 
usmerjajo v izgradnjo trpežnih, hitrih in kvalitetnih cest. Za ceste so na razpo- 
lago čvrsta in stalna sredstva. 

Tudi turizem bazira prav na cestah, ki pa so pogosto slabe in ne dopuščajo 
uspešnega razvoja sicer primerno urejenih gostinskih in turističnih objektov. 
V tej zvezi naj navedem samo primer Logarske doline, za katere obisk je zelo 
velik interes ne samo v Jugoslaviji, temveč tudi v tujini, vendar se ob tem 
stalno postavlja kot pogoj modernizacija ceste. To pa je aktualno tudi v raznih 
drugih krajih, tako v Rogaški Slatini, Cateških toplicah, na Primorskem in 
drugod. 

Prepričan sem, da ne bomo dosegli pričakovanih uspehov niti v gospodar- 
stvu niti v turizmu, če ne bomo enakomerno dajali zadostnih sredstev za obnovo, 
modernizacijo in izgradnjo ustreznih cest. 

Menim, da bi bilo prav, če bi Gospodarski zbor posvetil temu vprašanju 
enkrat posebno sejo, ker se že več let ugotavlja, da so ceste nujno potrebne 
in da so tudi del našega gospodarstva ter ga pospešujejo. Ce ni za ceste dovolj 
sredstev v našem republiškem programu, naj se najdejo kakšni drugi viri, s 
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katerimi bi se ceste lahko gradile v podobnem obsegu kot v Hrvatski, Srbiji, 
Bosni in Hercegovini, kjer pa promet še ni tako močan, kot je pri nas. 

Mislim, da bi bilo prav temu vprašanju posvetiti posebno skrb, zlasti še, 
ker je z njim povezano vprašanje plasmaja blaga številnih podjetij, ki so močno 
odvisna od slabih .ali dobrih cestnih zvez. 

Ze več let je v programu ureditev boljše cestne povezave Kozjanskega s 
sosednjo Hrvaško. Sedanja cesta več ne ustreza obremenitvi, ki znaša po 6000, 
7000 ali 8000 ton v 24 urah. Poleg gospodarskega ima ta cesta tudi strateški 
pomen in bi bilo zato treba zanjo nameniti potrebna sredstva. 

Ne bom še posebej opozarjal na cestne probleme v zvezi z mejnimi prehodi 
in tujskim prometom. Mislim, da so ustrezne strokovne službe o vsem tem obve- 
stile Skupščino. Ob vse večjem turističnem prometu postaja namreč vse težji 
problem neurejenost nujnih prehodov, katerim v prometno in turistično razvi- 
tih državah posvečajo veliko skrb. Menim, da bi bilo prav, če bi naš zbor na 
eni izmed prihodnjih sej obravnaval tudi to vprašanje, podobno kot se danes 
obravnava vprašanje komunalne dejavnosti. 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo' želi besedo? Prosim! Besedo ima 
tovariš Albin Jesenšek. 

Albin Jesenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Govoriti želim o 
istem vprašanju kot prejšnji govornik, in sicer o poglavju gradiva z naslovom: 
»Prometno omrežje«. V tem poglavju so precej konkretno navedeni prometni 
objekti, katerih gradnja naj bi se po srednjeročnem programu nadaljevala ali 
dokončala. Pri tem pa ne preseneča dejstvo, da v programu ni navedena nadalj- 
nja gradnja zasavske ceste. Z dograditvijo te ceste se odlaša iz leta v leto; lansko 
leto, na primer, je bila odložena na račun dograditve gorenjske ceste. Zasavska 
cesta je le precejšnjega gospodarskega in republiškega pomena, ker naj bi 
povezala zasavski rudarsko-industrijski bazen z drugimi območji. 

Morda bo tovariš inž. Tribušon lahko pojasnil, zakaj se gradnja zasavske 
ceste v smernicah nikjer ne omenja? 

Predsednik J a n e z Hočevar: Kdo želi še razpravljati? Besedo ima 
Dušan Barbič. 

Dušan Barbarič: Tovariši poslanci! Pridružil bi se tovarišem, ki so 
govorili o problemu cestnega omrežja. Mislim, da je zelo pereče tudi vprašanje 
ureditve ceste od obmejnega prehoda čez Škofije do hrvaške meje, o čemer 
smo razpravljali že na eni izmed prejšnjih sej, ko smo obravnavali prometno 
varnost. V ilustracijo navajam samo to, da je v štirih mesecih letošnjega leta 
po tej cesti peljalo 1 324 143 osebnih avtomobilov, ki so prešli državno .mejo, 
poleg vseh kamionov, ki prevažajo tovor iz pristanišča v Kopru. V lanskem letu 
je prešlo državno mejo na Škofijah 2 828 421 osebnih vozil, poleg kamionov, 
ki so prevozili 800 000 ton blaga iz pristanišča v Kopru do železniške postaje 
Kozina. Znano je, da je to tako imenovana »cesta smrti« in da kljub vsem 
prizadevanjem in razpravam nismo uspeli, da bi se ta problem začel hitreje 
reševati. Zato bi bilo treba tudi v predlogu programa razvoja gospodarstva za 
razdobje do leta 1970 o tej cesti nekaj napisati oziroma nakazati smer za reše- 
vanje tega problema. Hkrati namreč govorimo o pospeševanju turizma na obal- 
nem območju, vemo pa, da prav ta cesta predstavlja že ozko grlo in da njena 
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prepustnost absolutno ne prenese več takega prometa, kot se je razvil v zadnjem 
obdobju. 

Ce hočemo ob tem res pospeševati razvoj turizma na tem območju, moramo 
upoštevati tudi vse ostale komponente, od katerih je odvisen nadaljnji razvoj 
turizma. 

Na strani 12, v 4. poglavju, ko se govori o politiki zaposlovanja, se zadnji 
stavek drugega odstavka glasi: »V sekundarnih dejavnostih, zlasti v industriji 
bi se smela povečati zaposlenost le na osnovi dodatnega uvajanja izmen in 
organizacije razvojnih ter drugih strokovnih služb.« Zanima me, kako so si 
avtorji tega stavka predstavljali reševanje tega problema z uvajanjem dveh 
izmen, če še danes ne vemo, kako bomo uskladili večje zaposlovanje z obstoječo 
električno oziroma pogonsko energijo in kako bomo zagotovili potrebni repro- 
dukcijski material. O tem so naše gospodarske organizacije razpravljale že 
pred tem, ko je bil ta stavek napisan, vendar so naletele prav na ta dva proble- 
ma, od katerih rešitve je odvisna uresničitev precej citirane misli. Če ne bo 
ukrepov za rešitev navedenih osnovnih problemov, je brez haska zgolj dekla- 
rativna formulacija. 

Na 16. strani se obravnava vprašanje kadrov in izobraževanja. Mislim, da 
bi bilo prav, če bi bila specifikacija izdelana tako, da bi bile prikazane predvsem 
tiste strokovnosti oziroma profili tistih kadrov, ki so v našem gospodarstvu 
deficitarni. Ob taki splošni formulaciji, kakršna je predlagana, pa se bo lahko 
dogodilo tudi to, da se bodo študentje in strokovni kadri usmerjali v tiste 
dejavnosti in tiste panoge gospodarstva, za katere vemo, da so že suficitarne. 

Mislim, da je na 25. strani, kjer se govori o trgovini, treba omeniti pomemb- 
nost maloobmejnega prometa, ki se razvija na območju Primorske in Štajerske 
z Italijo in Avstrijo. Prav gotovo je tudi to eden od dejavnikov, ki močno vpliva 
na razvoj trgovine in je pomemben ne samo za obmejno območje, temveč tudi 
za vse slovensko gospodarstvo. 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11 uri.) 

Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo z razpravo. Prosim, kdo 
želi besedo? Besedo ima Tovariš Franc Tomažič. 

Franc Tomažič: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej moram pod- 
preti prejšnje govornike glede problemov cestnega omrežja. Tudi na eni prejšnjih 
sej sem razpravljal o tem vprašanju in nakazal, da imamo nekatere nedokon- 
čane objekte, konkretno predor med Rožno dolino in Novo Gorico, ki se gradi 
že 14 let in še danes ni dograjen. 

Nadalje želim govoriti o vprašanju kadrov. Danes ugotavljamo, da je v 
gospodarskih organizacijah že kar precej strokovnih delavcev. Zaradi tega me 
preseneča podatek o tem, da je v gospodarstvu le 2,8 %> visokošolcev. Vendar 
pa menim, da to ni čudno, če upoštevamo, kako se na splošno ta kader sprejema 
in obravnava v delovnih organizacijah. Tako imamo primere, ko ima agronom 
osnovno plačo 65 000 dinarjev, medtem ko ne moremo dobiti niti pastirja, ki 
bi šel past za 70 do 80 tisoč dinarjev. Nadalje vem za docenta na biotehnični 
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fakulteti, oddelek za veterino, ki prejema 84 000 dinarjev mesečno in bo sedaj 
odšel v gospodarsko organizacijo. Zanima me, kako naj plan na splošno obveže 
delovne organizacije, da bodo imele več posluha za strokovni kader? 

Pripomnil bi še to, vsaj pri nas to opažamo, da sedaj predvsem primanjkuje 
kadra z višjo šoto, ki je nekaj vmesnega med srednjo in visoko' šoto. Poudariti 
pa moram, da kadrovske sestave ne bomo zboljšali, če bodo v gospodarskih in 
drugih delovnih organizacijah tako slabo tretirali strokovnjake in da bodo ti 
še vedno odhajali v tujino, čeprav smo jih doma izšolali in usposobili za delo. 

Naslednje vprašanje, ki me prav tako zanima, je v zvezi s socialnim zavaro- 
vanjem. V zdravstvenih domovih ugotavljajo, da so jim letos namenjena tako 
majhna sredstva za zdravstveno varstvo, da bodo pred koncem leta ostali brez 
sredstev in ponekod celo omenjajo, da bodo potem zaprli zdravstvene domove. 
V zvezi s tem se je razširila še druga govorica, da se je precejšnja masa sred- 
stev socialnega zavarovanja porabila predvsem v Ljubljani za nadvoze, podvoze 
in ne vem kaj še vse. V tej zvezi želim, da bi se odgovor, pri čemer upam, da 
so te v,esti izmišljene, objavile javno. Tb bi pomagalo, da se te govorice ne bi še 
naprej širile. 

Nadalje se želim zavzeti za nadaljnjo gradnjo zavoda za gluho mladino v 
Ljubljani. Ta zavod nujno potrebuje novo stavbo, ki jo gradi za Bežigradom. 
Za dokončanje gradnje potrebuje le še 30 milijonov, vendar kaže, da bo zaradi 
pomanjkanja denarja moral to gradnjo ustaviti. Sama ustavitev gradnje pa 
naj bi veljala okrog 20 milijonov dinarjev. V tej zvezi me zanima, kako se bo 
rešilo to vprašanje. 

Končno naj omenim še probleme kmetijstva in njegovega razvoja. V zvezi 
s tem naj povem, da imamo še danes na našem območju okrog 90'%> zemljišč 
v zasebni lasti. Ugotavljamo, da se je sedaj sicer delno olajšala nabava lahke 
kmetijske mehanizacije, ki je bila poprej zelo otežkočena oziroma celo onemogo- 
čena. Zaradi konfiguracije zemljišča ter razdrobljenosti in razparceliranosti 
kmetijskih površin bi bito potrebpo na vsak način nuditi več lažje mehanizacije 
po nižjih cenah, ker bomo sicer težko dosegli hitrejši razvoj. Naj omenim še to, 
da danes še ni uzakonjena možnost, da bi lahko kmetijske gospodarske organi- 
zacije prodale zasebnemu kmetovalcu traktor ali težji stroj. Vendar pa ga lahko 
prodajo preko agencije ali »Agrotehnike«, tako da še ta pobere svoj 'delež, 
čeprav traktorja niti ne vidi. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Ludvik Mali. 

Inž. Ludvik Mali: Tovarišice in tovariši: V zvezi s smernicami bom 
zastavil nekaj vprašanj in dal nekaj pripomb. 

Na 19. strani osntitka smernic, ki govori o razvoju energetike, je napisano, 
•da bo predvidena rast gospodarstva zahtevala, poleg povečanja proizvodnje 
energije tudi povečanje udeležbe bolj ekonomičnih virov v strukturi potrošnje, 
zlasti nafte in plina. 

Kakor vem, je bito ravno v zadnjem času v zvezi z novimi termoelektrar- 
nami narejeno nekaj temeljitih analiz po komisijah, ki jih je formiral svet za 
energetiko pri Gospodarski zbornici; pri tem sta sodelovala tudi Geološki zavod 
^Slovenije in Poslovno združenje za energetiko. Ugotovilo se je, da je za zdaj 
izgradnja termoelektrarn na premog še najbolj racionalna in najbolj primerna. 
To pa pomeni, da glede nafte in plina ne moremo še govoriti o bolj ekonomičnih 

■virih, temveč morda o perspektivnih in sodobnih oblikah, ki bodo verjetno sča- 
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soma postale tudi bolj ekonomične. Vse gledano seveda s stališča nacionalne 
ekonomike — poudarjam! 

Nadalje ne vem, zakaj je potrebno v strukturi potrošnje surovin za poiz- 
vodnjo električne energije skrivati naraščanje porabe premoga. Če imamo 
kasneje napisano, da je treba do 1970. leta povečati proizvodnjo premoga za 
1 milijon 200 tisoč ton, naj bi se to tudi v tej strukturi videlo. Poleg tega sem 
zvedel, da se več ne predvideva povečanje za 1 milijon 200 tisoč ton, temveč 
manj; zato' bi bilo prav, da bi bil ta podatek v predloženem gradivu že poprav- 
ljen. V zvezi s tem tudi niso več realni podatki o stroških za povečanje proiz- 
vodnje premoga na 28. strani. 

Poleg teh pripomb in vprašanj naj navedem še nekaj drugih splošnih misli. 
V obravnavanju smernic v odborih smo ugotavljali, da pravzaprav ni jasno, 
kakšno vlogo in vpliv lahko* ima republiški družbeni plan v odnosu do gospodar- 
stva. Govorimo o tem, naj bi republiški plan usmerjal gospodarstvo v nasled- 
njem obdobju, vendar pa vemo, da moramo za uspešno usmerjanje imeti možno- 
sti za izvajanje določenih intervencij. Vendar ima republika zelo malo svojih 
sredstev za take intervencije, kajti vedno več sredstev ostaja v gospodarskih 
organizacijah. Zato bi morali pametno združevati sredstva gospodarskih organi- 
zacij in jih uporabiti tam, kjer je to za razvoj celotnega gospodarstva najbolj 
koristno. 

Zdi se mi, da nimamo razčiščenih pojmov glede narave plana. Republiška 
skupščina ne bi mogla sprejeti plana kot organ oblasti in ga vsiljevati gospo- 
darskim organizacijam. Vendar pa je Skupščina obenem tudi najvišji forum 
samoupravljanja, kjer se samoupravi j alci na najvišjem nivoju dogovarjajo 
in usklajujejo svoja hotenja ter koordinirajo svoje delo. Rezultat takega usklaje- 
vanja in takih dogovorov so lahko tudi sklepi, ki naj bi kot smernice oziroma 
kot plan obvezovali gospodarske organizacije. Plan ima v takem primeru po- 
vsem drugačen značaj. To navajam v zvezi s pripombo na seji odbora, da je v 
planu preveč poudarjen oblastni značaj v škodo samoupravljanja. Po mojem 
mnenju bi morala v tem primeru Skupščina nastopati kot najvišji organ samo- 
upravljanja, kot najvišji republiški forum, kjer se dogovarjamo in sprejemamo 
sklepe, ki naj bi bili obvezni. Proti tistim, ki sklepov ne bi izvrševali, bi morali 
uporabiti učinkovite sankcije. Le če bomo tako razumeli demokratičnost samo- 
upravljanja na ravni republike, pa tudi občinskih skupščin, bomo lahko od 
delovnih organizacij tudi terjali obvezno izpolnjevanje planskih smernic. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Jolanda Kos. 

Jolanda Kos: Pri predvidevanjih imamo navedeno*, naj bi 48 mili- 
jard dinarjev vložili v gostinstvo in turizem. Na drugi strani pa imamo podatek-, 
ki nam pove, da bodo gospodarske organizacije s tega področja razpolagale z 
21 milijardami dinarjev. Navedbe o ostalih potrebnih sredstvih so le splošne 
in nekonkretne ter ne nudijo zadostnega poroštva za izvršitev plana na tem pod- 
ročju. Mislim, da smernice plana preveč idealno računajo s sredstvi gospodar- 
stva in s sredstvi poslovnih bank, kajti ta sredstva bodo v prihodnjih letih 
močno angažirana za potrebe energetike in prometa. 

Precej nejasnosti je tudi še v zvezi s tujimi krediti, kjer se pravzaprav 
vrtimo v začaranem krogu. To vprašanje je povezano tudi z reševanjem celotnega 
kompleksa vprašanj deviznega sistema. Upoštevati pa je treba, da so za in- 
vesticije na področju turizma potrebne sorazmerno dolgotrajne priprave. V zvezi 
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s tujimi krediti je treba rešiti med drugim tudi nekatera politična vprašanja, 
se sporazumeti o pogojih in podobno — kar vse mora biti čimprej razčiščeno, če 
hočemo uspešno izvršiti planske naloge. 

Menim, da nam položaj, ki je nastal na obmejnih območjih po odpravi 
potnih vizumov, dovolj zgovorno dokazuje, da nanj v turističnem smislu nismo 
bili dovolj pripravljeni. Zato je tembolj potrebno čimprej rešiti navedena vpra- 
šanja in začeti premišljeno vlagati večja sredstva za razvoj turizma. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati. Besedo ima 
tovariš Branko Korber. 

Inž. Branko Korber: Ker se je razprava usmerila bolj na družbeno- 
ekonomske osnove razvoja kot pa na osnovna načela in smernice plana, mi 
dovolite, da spregovorim nekaj besed tudi o tistem delu gradiva, ki govori 
o gozdarstvu. 

Naslanjam se na podatke iz tabele 20, kjer se v 1970. letu predvideva 
skupna sečnja lesa v količini 3 milijone 400 tisoč kubikov, kar predstavlja 
povečanje za 18'%; Po mojem mnenju ter mnenju združenja gozdno-goispo- 
darskih organizacij je predvideno povečanje sečnje nekoliko pretirano. Mogoče 
v tej zvezi ni jasne predstave o tem, kakšna naj bo sečnja v tako imenovanih 
ekonomskih gozdovih in kakšna naj bo- ta sečnja v tako imenovanih degradi- 
ranih gozdovih, ki so predvideni za melioracije in zasaditev plantaž ter in- 
tenzivnih nasadov. 

Znano mi je, da predvideva družbeni plan okoli tisoč hektarov novih 
intenzivnih nasadov; s sečnjo degradiranih gozdov v tej zvezi naj bi dobili 
do 1970. leta letno po' 250 000 kubikov lesne mase. Po mojem mnenju je treba 
podatke o ekonomskih gozdovih obravnavati ločeno od podatkov o gozdovih, 
ki so predvideni za spremembo v intenzivne nasade. Pri tem se namreč pokaže, 
da se s planom povečuje sečnja v ekonomskih gozdovih približno za 9kar 
je povsem normalno in uresničljivo. Smatram pa tudi, da bi moral družbeni 
plan vsebovati določilo, da je za melioracijo 10 000 ha degradiranih gozdov 
treba izdelati konkreten program del, seveda z analizo vseh stroškov in navedbo 
finančnih virov. 

Menim nadalje, da je tudi nekoliko preveč optimistično predvidevanje, da bo . 
blagovna proizvodnja naraščala za približno 5!%> hitreje kot obseg sečnje in 
mislim, da to ni v skladu z dejanskim obsegom bodoče lastne porabe lesa. 
Pričakovati moramo namreč, da bo lastna poraba lesa v kmečkih gospodarstvih 
narastla v zvezi s potrebami intenzifikacije kmetijske proizvodnje V zasebnem 
sektorju na osnovi kooperacije in terjala pospešeno' modernizacijo gospodarskih 
poslopij v zasebnem sektorju. Zato trditev, da bo domača poraba lesa stagnirala 
na višini iz leta 1965, ni utemeljena. Po vsem povedanem kaže, da bi bilo treba 
v planu predvideti najmanj 10 °/o večjo lastno porabo lesa v zasebnih kmečkih 
gospodarstvih. 

Končno želim zastaviti še vprašanje predstavnikom zavoda za gospodarsko 
planiranje. Po kakršnih kriterijih je sestavljena tabela 28 tabelarnega dela 
gradiva o družbenoekonomskih odnosih, ki daje pregled nedokončanih investi- 
cij na področju omrežja cest I. in II. reda? V tabeli sta omenjeni le dve cesti in 
mislim, da ima to določen pomen. Nedokončanih investicij na področju cest- 
nega omrežja je v republiki več in me zato zanima, zakaj sta samo ti dve 
cesti omenjeni kot nedokončani investiciji? Hvala! 
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Predsednik Janez Hočevar: Prosim tovariša inž. Toneta Tribušona, 
da odgovori na vprašanja, ki so bila postavljena v razpravi. 

Tone Tribušon : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Najprej mi 
dovolite, da v uvodu, preden bom začel odgovarjati na konkretna vprašanja, 
povem nekaj o karakterju predloženega gradiva. 

Zavod za plan je poskušal vprašanje karakterja gradiva pojasniti v uvo- 
du, v tem smislu pa je govoril že tudi tovariš predsednik zbora. Gradivo 
tako torej ni osnutek plana, niti ni plan sam, pač pa naj služi za razpravo 
o osnovnih izhodiščih in ciljih razvoja ter o smereh realizacije teh ciljev. 

To gradivo naj seveda služi zavzemanju stališč o nekaterih ključnih vpra- 
šanjih našega razvoja; na podlagi stališč, ki se bodo oblikovala in bodo spre- 
jeta, bo nato izdelan osnutek srednjeročnega plana. Za tak način obravnavanja 
smo se odločili predvsem zato, ker menimo, da je plan družben dogovor o 
ciljih razvoja in o načinu njihove ostvaritve, zaradi česar se morajo o njem 
dogovarjati predvsem najkomipetentnejši družbeni organi. 

Dosedanja obravnava je seveda pokazala, da glede osnovnih vprašanj 
obstoji j o diametralno nasprotna stališča in da bo treba še precej naporov za 
njihovo uskladitev. Ta neenotnost po mojem mnenju ni prav nič tragična, 
mislim pa, da bo potreben konstruktiven napor nas vseh, se pravi vseh tistih, 
ki moramo tu sodelovati, da bomo našli najustreznejše rešitve glede določenih 
ciljev razvoja in seveda tudi o načinu reševanja nalog za uresničevanje plan- 
skih ciljev. 

Gradivo izhaja iz izhodišča, da je družbeni plan republike v bistvu program 
izvajanja reforme in mora zato vsebovati vse tiste ukrepe in akcije, ki naj jih 
predvsem republika sprejema in izvaja, da bi zagotovila realizacijo dveh ve- 
likih ambicij, ki jih vsebuje tudi zvezni družbeni plan. Prva se izraža v zahtevi, 
da mora družbeni proizvod naraščati po dovolj visoki stopnji predvsem s po- 
večano produktivnostjo. V gradivu je predvideno, da bo 70 ®/o povečanja druž- 
benega proizvoda temeljilo na povečanju produktivnosti. Druga velika ambicija 
plana pa je povečanje učinkovitosti naložb. 

Pri tem smo seveda poskusili planu odmeriti tisto mesto v našem sistemu, 
ki mu gre, to je, da na eni strani v polni meri računa z delovanjem tržnih za- 
konitosti, na drugi strani pa spoštuje in spodbuja razvoj samoupravnega me- 
hanizma. Odtod tudi tak splošni koncept plana, kot izhaja iz predloženega 
gradiva. 

Po zamisli našega zavoda za planiranje naj bi bil to plan saniranja go- 
spodarstva in družbenih služb v Sloveniji, ob sočasnem reševanju nekaterih 
ključnih problemov, ki jih doslej nismo mogli reševati. Seveda se v polni meri 
zavedamo, da se bodo največji problemi ob izvajanju reforme pokazali na 
razvitih območjih in moramo biti v Sloveniji pripravljeni na to, da bomo 
reševali predvsem tiste probleme, ki jih povzroča reforma. Toliko tovariši 
poslanci za uvod. 

Takoj na začetku je poročevalec odbora rekel, da predvsem odbor vašega 
zbora meni, da .gradivo ne predstavlja niti realne ocene preteklega obdobja 
niti ne daje realne slike razvoja. Ce govorimo o realnosti, tovariši poslanci, bi 
bilo treba pojasniti, v kateri postavki gradivo ni realno. O realnosti na splošno 
je zelo težko razpravljati, nam pa tudi ni jasno, v kateri smeri naj korigiramo 
gradivo. 
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Nadalje je v poročilu odbora navedeno, da v gradivu nikjer ni bilance 
sredstev, s katerimi bo razpolagala republika. 

Mislim, da ta ugotovitev ni povsem točna. V gradivu smo približno navedli, 
koliko sredstev bo republika imela na razpolago, in sicer tistih, s katerimi raz- 
polaga neposredno in pa tistih, s katerimi razpolagajo republiški skladi. Se- 
veda pa takrat, ko smo sestavljali to gradivo, še nismo imeli na voljo dovolj 
podatkov o vseh obveznostih, ki so doslej nastale. Dosedanje obveznosti so bile 
kasneje delno razjasnjene, delno pa se še razčiščujejo, tako da bomo v nasled- 
njem gradivu, ki ga bomo predložili, se pravi v osnutku plana, lahko postregli 
s popolnejšimi bilancami sredstev, predvsem razpoložljivih sredstev, ne pa 
formiranih sredstev, tako da bo orientacija potem lažja. 

Rečeno je bilo tudi, da je bilo predloženo tudi novo gradivo. Mi menimo, 
da novega gradiva pravzaprav niti nismo predložili. Odbori so namreč raz- 
pravljali o prvotnem gradivu o družbenoekonomskih osnovah, pri tem pa so 
o istih vprašanjih zavzeli tako zelo različna stališča, da nam niso mogla služiti 
za orientacijo in za korekcije. Glede na to smo potem vnesli v osnutek gradiva 
o družbenoekonomskih osnovah le malenkostne korekcije, o ostalem spornem 
gradivu pa naj se še razpravlja. 

Zavod za planiranje pozdravlja prizadevanja Skupščine, ki poskuša z 
vsemi temi razpravami uskladiti posamezna stališča, katera naj služijo kot 
vodilo za sestavo osnutka družbenega plana. Mislim, da je to povsem v skladu 
z našim sistemom, v katerem je plan družbeni dogovor in ne more biti le 
zadeva nekega več ali manj strokovnega organa. 

Zdaj bom odgovoril na nekatera bolj konkretna vprašanja. 
Glede stopenj rasti družbenega proizvoda je bilo zastavljeno vprašanje, 

ali bo predvidena stopnja rasti investicij zagotavljala predvideno rast družbenega 
proizvoda. O vprašanju stopnje rasti so bila v razpravah, ne samo v Skup- 
ščini, temveč tudi v ekonomskem svetu Izvršnega sveta, pa tudi v Zvezi eko- 
nomistov, deljena mnenja. Nekateri so menili, da je predvidena stopnja rasti 
nerealno visoka in preveč optimistična, drugi so zatrjevali, da je prenizka in da 
s tako- stopnjo rasti ne moremo zagotoviti niti polne zaposlitve ter bomo ob njej 
še naprej zaostajali za razvojem razvitejših držav, oziroma, da se bo ta raz- 
lika med nami in razvitejšimi državami še povečevala. Zavod za planiranje 
je ta vprašanja vsestransko analiziral in se naslonil na dane pogoje in možnosti 
nadaljnjega razvoja posameznih dejavnosti. Končne rezultate teh analiz smo 
upoštevali tudi v dokumentacijskem gradivu plana, ki je sedaj pripravljeno. 
Obravnavani so bili tudi v številnih strokovnih komisijah za izdelavo sred- 
njeročnega plana. 

Dano projekcijo razvoja je zavod zasnoval ob upoštevanju vpliva faktorja 
kvalitete in znižanja stroškov proizvodnje, ki prihaja do izraza v predvideni 
hitrejši rasti družbenega proizvoda kot fizičnega obsega proizvodnje. Tu ne gre 
za fizični obseg proizvodnje, temveč za družbeni proizvod. Glede na ukrepe v 
zvezi z reformo mora priti v proizvodnjo do kvalitetnih sprememb, ki bodo 
omogočile predvideno stopnjo rasti. Seveda bo to zahtevalo različne napore. 
Na drugi strani pa sedanje analize obstoječih rezerv- v proizvodnih zmogljivostih 
kažejo, da bi več kot polovico predvidenega povečanja družbenega proizvoda 
lahko realizirali samo z boljšim izkoriščanjem rezerv, torej brez vsakih dodatnih 
investicij. Zato lahko odgovorim, da predvidena stopnja rasti investicij popol- 
noma zadostuje za uresničenje predvidene rasti družbenega proizvoda, seveda 
pod pogojem, če bomo izkoristili vse obstoječe rezerve. Gospodarska nujnost 
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bo vsekakor zelo spodbudno vplivala na to, da se bodo te rezerve aktivirale 
hitreje kot doslej. 

Glede neskladnosti med naraščanjem osebnih dohodkov in naraščanjem 
produktivnosti moramo povedati, da je v zveznem družbenem planu pred- 
videno precej hitrejše naraščanje osebnih dohodkov v odnosu do produktivnosti 
kot v Sloveniji. To vprašanje poskušamo reševati na realnih osnovah. V prvih 
letih izvajanja gospodarske reforme verjetno ne bomo mogli -izvajati preraz- 
delitve nacionalnega dohodka, temveč bomo verjetno vodili politiko rasti oseb- 
nih dohodkov približno paralelno s produktivnostjo. To pa ne pomeni, da ne 
bodo nekatere panoge, ki ne bodo mogle slediti tej povprečni produktivnosti, 
kljub temu povečevale osebnih dohodkov. To se dogaja po vsem svetu in tudi 
pri nas tega ne bo mogoče preprečiti. Ce bodo premogovniki, na primer, zaostali 
za splošno produktivnostjo, si nikakor ne morem predstavljati, da bomo lahko 
zadržali rudarje pri današnjih osebnih dohodkih, če se bodo povsod drugod 
povečali. To se lahko zgodi tudi v nekaterih prometnih panogah in drugod. 
Ce torej v družbenoekonomskih osnovah proklamiramo načelo, naj osebni 
dohodki rastejo paralelno s produktivnostjo, bo moralo v tej zvezi priti do 
prerazdelitve nacionalnega dohodka v korist osebnih dohodkov. 

Taka politika hitrejšega povečevanja osebnih dohodkov od produktivnosti 
dela je lahko povsem v redu, ker močneje stimulira izkoriščanje rezerv kot 
pa le splošen ekonomski pritisk. S tem računa tudi zvezni družbeni plan. To 
načelo pa je bilo proklamirano tudi na 8. kongresu ZKJ in na 3. plenumu 
CK ZKJ. 

Mislim, da ta postavka taka kot je postavljena v našem družbenem planu, 
ni problematična; gre samo za odločitev o tem, v katerem obdobju, kdaj in 
v kakšni meri bomo izvedli prerazdelitev. To vprašanje pa še ni rešeno. 

Glede delitve proračunskih sredstev med republiko in občinami smo v 
predloženem gradivu izhajali iz obstoječih delitvenih razmerij. Kaj več o tem 
ne bi mogel povedati, ker je to stvar dogovora in je odločitev odvisna tudi od 
tega, kakšne naloge se dajejo republiki oziroma kakšne naloge se prepuščajo 
občini. 

Na področju družbenih služb bo treba rešiti nekaj pomembnih vprašanj 
investiranja predvsem za potrebe zdravstva in šolstva. Ker po obstoječem 
sistemu delitve ne bo mogoče zagotoviti vseh potrebnih sredstev za te nujne 
investicije, bo treba v te namene dobiti del sredstev od gospodarstva. V zvezi 
s tem smo mnenja, da bo treba prav zato na negospodarskem področju pred- 
videti hitrejše povečanje investicij kakor pa na gospodarskem področju. 

Čeprav se vsi strinjajo, da je treba te probleme družbenih služb reševati, 
se vendar postavlja vprašanje, ki ga je danes omenil tudi tovariš predsednik, 
namreč: ali ne bomo pri tem zaprli oziroma zožili manevrski prostor za mo- 
dernizacijo gospodarstva? Mislim, da bo treba resno pretehtati vprašanje, koliko 
sredstev bi bilo treba preliti iz gospodarstva oziroma, koliko jih smemo pre- 
liti. Družbeno-politične skupnosti ne bi smele prelivati poljubno višino sredstev 
iz gospodarstva na področje negospodarstva oziroma družbenih služb. Treba 
bi bilo premisliti o zaščiti gospodarskih organizacij in njihovih programov za 
modernizacijo — zaradi česar se vsiljuje misel o limitiranju stopnje obreme- 
nitve gospodarstva. To je seveda spet stvar dogovora na podlagi vsestransko 
pretehtanih ocen. 

Ko sem govoril o prelivanju sredstev, sem obenem odgovoril na vprašanje, 
kako zagotoviti manjkajoči denar. Denar je po obstoječi delitvi v gospodarskih 
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organizacijah in če ga od njih zahtevamo, moramo vedeti, da to pomeni pre- 
livanje iz gospodarstva v negospodarstvo. Zato bodo družbenopolitične skup- 
nosti po zveznem družbenem planu pooblaščene, da razpisujejo posojila, pa tudi 
samoprispevke občanov. Po vsem tem pa vprašanje prelivanja sredstev ni samo 
strokovno, temveč je tudi politično vprašanje. 

Glede kmetijstva in turizma je iz našega gradiva razvidno, da sta to dve 
panogi, za katerih razvoj smo vsi močno zainteresirani. Vendar se ti dve pa- 
nogi danes še ne moreta hitreje razvijati brez družbene podpore. Zato mi misli- 
mo, da bi sredstva anuitet bivšega republiškega investicijskega sklada in bivših 
okrajnih investicijskih skladov v bodoče več ne usmerjali na tista klasična 
področja, na katera je republika do danes usmerjala ta sredstva, temveč naj 
bi ta sredstva uporabili v skladu z zveznim družbenim planom za regresiranje 
obrestne mere in za konverzijo rokov vračanja za tista bančna sredstva, ki bi 
se kanalizirala na ta področja. Ta republiška sredstva bi zadostovala za pred- 
videne investicije na področju kmetijstva in turizma. .Strinjam se tudi s tova- 
rišico poslanko, ki je opozorila na to, da je v zvezi z razvojem turizma treba 
rešiti tudi nekatere sistemske probleme, predvsem s področja inozemskega 
kreditiranja. 

Glede reševanja sistemskih vprašanj so v zveznem družbenem planu vse- 
bovane načelne usmeritve. Predloge konkretnih sprememb, ki naj bi začele 
veljati 1. januarja 1967. leta, pa mora Zvezni izvršni svet predložiti Zvezni 
skupščini že pred letošnjimi počitnicami. Pri tem gre praktično za vsa področja, 
pri čemer pa je še posebej pomembno področje deviznega in zunanjetrgovin- 
skega režima. 

Veliko razprave je bilo danes o vprašanjih premeta. To vprašanje je ve- 
likega pomena za nacionalno gospodarstvo, zaradi česar ga mora republiški 
družbeni plan obravnavati najbrž bolj konkretno kakor pa nekatera druga 
vprašanja. Iz gradiva izhaja, da je promet le eden od materialnih pogojev 
gospodarjenja oziroma razvoja gospodarstva, zaradi česar je republika za re- 
ševanje teh vprašanj močno zainteresirana. Pri reševanju tega problema gre 
za splošno zamisel razvoja prometa. Vendar pa se republiški družbeni plan ne 
ukvarja z vsemi vprašanji prometa, temveč obravnava le najpomembnejša, ki se 
nanašajo na razvoj železniškega in cestnega omrežja. Mislim, da je treba pri 
tem upoštevati dejstvo, da Slovenija pravzaprav vedno bolj postaja nekakšen 
otok, okrog katerega se usmerjajo vse magistralne poti, ki povezujejo Jugo- 
slavijo z Evropo. To velja za naš jugovzhod, prav tako' pa tudi na severozahod, 
kjer Italijani in Avstrijci tudi usmerjajo promet mimo nas. 

Zato smo kot eno od osnovnih vprašanj postavili vprašanje prometne pove- 
zave Slovenije z Evropo, da bi nekako usmerili tranzitni in seveda tudi tu- 
ristični promet preko 'Slovenije, ne pa mimo Slovenije. Zato se kot najpomemb- 
nejše vprašanje pojavlja vprašanje dokončne ureditve znanega cestnega križa. 
To bo zahtevalo tudi velika sredstva in je-vprašljivo, ali se lahko odločimo 
za tak koncept povezave Slovenije z Evropo samo na osnovi lastnih sredstev. 
Brez inozemskih kreditov je taka velika dela nemogoče izvršiti. 

Vprašanje vzdrževanja cest in njihove rekonstrukcije bo rešeno s prvim 
januarjem 1967. Zvezni družbeni plan predvideva, pripravljajo pa se tudi 
ustrezni predpisi o tem, da se prometni davek cd goriva, ki pripada cestnim 
podjetjem, poveča še za 20 din. Sklad za ceste je napravil v tej zvezi ana- 
lizo in ugotovil, da bi lahko pridobljena sredstva popolnoma zadostovala za 
primerno vzdrževanje cest in za nekatere rekonstrukcije. Na tak način bo torej 



33. seja 
A 

411 

rešeno to pomembno vprašanje, ki nas je v preteklih letih neprestano vzne- 
mirjalo. 

Drugače pa je z vprašanjem razširjene reprodukcije v prometu. Nekaj 
sredstev v ta namen sicer lahko pričakujemo v obliki inozemskih kreditov, 
medtem ko vprašanje financiranja z lastnimi sredstvi še ni dokončno po- 
jasnjeno. Prepričan sem, da proračuni tega bremena v bodoče ne bodo zmogli. 
V poštev prihajajo še republiška usmerjena sredstva. O tem se da razpravljati 
— vendar, če ta sredstva porabimo za investiranje v prometu, jih ne moremo 
dati za kmetijstvo in turizem. Položaj bi bil nekoliko ugodnejši, če bi v re- 
publiki lahko za te namene uporabili sredstva, ki se v deležu od prometnega 
davka nabirajo za kritje škode ob poplavah. Zastopniki republik so se v tej 
zvezi zavzeli za to, da bi se določanje tega prispevka in njegova uporaba pre- 
pustila republikam; če pa bi določitev prispevka že morala ostati v pristojnosti 
federacije, naj bi bilo republikam vsaj prepuščeno, da ta sredstva uporabijo 
za potrebe infrastrukture po svoji izbiri, ne le za potrebe vodnega gospodarstva. 
Po včerajšnjih informacijah kaže, da bo< taka rešitev tudi sprejeta. Če bo taka 
rešitev v resnici sprejeta, bi ta sredstva, ki bodo v štirih letih znašala od 15 
do 16 milijard dinarjev, predstavlja pomembno osnovo za participacijo pri 
investiranju v cestni križ, oziroma za druge ceste, če bi se ne odločili za do- 
končno ureditev cestnega križa. 

Poleg tega obstoja še možnost, da se za gradnjo cest uporabijo sredstva 
gospodarstva s tem, da se predpiše ustrezno obvezno posojilo. Po zveznem 
družbenem planu je tako pooblastilo republikam dano. Seveda bi bilo treba 
tako odločitev temeljito pretehtati in presoditi, v kakšnem obsegu in za kakšne 
potrebe lahko zajemamo sredstva gospodarskih organizacij, da ne bi bile te 
preveč prizadete pri svoji modernizaciji. 

Reševanju vprašanja mednarodne povezave Slovenije je bilo podrejeno tudi 
vprašanje graditve zasavske ceste :n nekaterih drugih. Te ceste bo pač treba 
graditi v skladu z obstoječimi možnostmi. 

Menim, da je tovariš Barbič v svojem vprašanju v zvezi z zaposlovanjem 
mislil na uvajanje novih izmen. Z njegovimi trditvami :se povsem strinjam in 
menim, da je za to potrebna ustrezna preskrba z električno energijo in z re- 
produkcijskim materialom. Vendar pa nekatere gospodarske organizacije kljub 
zadostni energiji in zadostnim zalogam materiala ne morejo povečevati proiz- 
vodnje, ker zaradi visokih proizvodnih stroškov ne morejo prodati blaga na 
trgu. 

Glede zagotovitve električne energije je predloženo gradivo po mojem 
mnenju zelo konkretno. O tem vprašanju je pred nekaj dnevi razpravljal 
odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora, ki je tudi zavzel določena 
stališča o tem, kaj je treba storiti za uresničenje plana na tem področju do 
leta 1970 ter za določen čas neposredno za tem. V prihodnjih dneh bosta o 
načrtih za zagotovitev električne energije razpravljala še Republiški in Gospo- 
darski zbor te Skupščine. 

Glede preskrbe z reprodukcijskim materialom pa moram reči, da pri tem 
republika sama ne more veliko pomagati. Moram reči, da imajo v tem pogledu 
platno in škarje v rokah same delovne organizacije, seveda v okviru obstoječega 
sistema in lastnih naporov za povečan izvoz predvsem na konvertibilna območja. 

V zvezi z vprašanjem glede kadrov in izobraževanja se strinjam, da bi 
bilo zelo dobro, če bi lahko navedli profile, ki so potrebni gospodarstvu. Moram 
reči, da tega ne moremo navesti, vsaj ne tako natanko, kakor si nekateri pred- 



412 Organizacijsko-politični zbor 

stavljajo. Mislim, da gre pri tem za stvar, ki je dolgoročnega značaja. O tem 
se vodijo obsežne razprave pri nas v Jugoslaviji, pa ne samo v Jugoslaviji, 
temveč tudi v okviru mednarodnih organizacij, kjer se razpravlja o tako ime- 
novanem »mediteranskem projektu«, pri katerem gre tudi za metodologijo o 
tem, kako priti do dolgoročnejšega programa razvoja kadrov. Mi si to zamišlja- 
mo kot dolgoročno nalogo, ki bi se morala v naslednjem obdobju zelo resno 
proučiti in privesti do ustreznega dolgoročnega programa. Za enkrat tega še 
nimamo. Ni pa to samo slovenski problem, to je jugoslovanski, pa niti ne samo 
jugoslovanski, temveč tudi širši. Tudi tuje države pri omenjenem mediteran- 
skem projektu v precejšnji meri sodelujejo. 

Strinjam se s pripombo, da je treba pri nadaljnjem razvoju trgovine upo- 
števati maloobmejni promet. 

Kako naj plan zaveže delovne organizacije, da bodo izboljšale svoj odnos 
do zaposlovanja in do nagrajevanja strokovnih kadrov? Plan razen tega, da 
določi ustrezno stališče, sicer ne more neposredno zavezati delovnih organizacij. 
Mislim pa, da bosta gospodarska nuja sama in delovanje reforme kmalu spa- 
metovali tiste, ki danes glede kadrov reagirajo tako, kakor ne bi smeli reagi- 
rati. Prav v prvi fazi reforme so gospodarske organizacije reagirale kratko- 
ročno. Nekaj ljudi so odpustile in se zaprle same vase. Odtlej pa se bo go- 
spodarski pritisk neprestano povečaval, kar je zelo jasno napisano tudi v 
zveznem izvršnem planu. Pogoji gospodarjenja se bodo zaostrovali in marsi- 
katera gospodarska organizacija ne bo mogla več poslovati s sedanjim kadrom. 
Ce bodo še hotele živeti, bodo take gospodarske organizacije morale odpreti 
vrata bolj kvalificiranim delavcem, ki bodo novim nalogam strokovno kos. 
To pomeni, da bo gospodarski pritisk sam moral povzročiti drugačen odnos 
do strokovnega kadra. Zato ni potrebno, niti ni mogoče, da bi v tej smeri plan 
zavezoval gospodarske organizacije. 

Glede sredstev socialnega zavarovanja sedaj ne bi mogel reči drugega, 
kakor to, da bo treba v osnutku družbenega plana vse področje splošne po- 
trošnje bolj nadrobneje obdelati oziroma o njem več povedati, kakor je po- 
vedano v predloženem gradivu. To področje je v tem gradivu praktično povsem 
izpuščeno, vendar ne po naši želji, temveč zaradi tega, ker tedaj še nismo ve- 
deli, na kakšnih osnovah naj planiramo razvoj tega področja. 

Nadalje je bilo postavljeno vprašanje dograditve zavoda za gluhonemo 
mladino. Skupščina je sprejela s smernicami družbenega in gospodarskega 
razvoja za leto 1966 tudi sklep, da republika najame dve in pol milijarde di- 
narjev posojila za graditev objektov, ki SO' bili navedeni v resoluciji. Izven 
tega zneska republika nima denarja za reševanje drugih problemov. Kako je 
sicer z graditvijo zavoda za gluhonemo mladino, pa mi podrobneje ni znano. 
Pojasnim lahko samo to, da je res republiška skupščina zelo jasno povedala, 
katere primere bo letos prioritetno reševala in v kakšnem obsegu. Znano pa je, 
da je cela vrsta perečih problemov, ki jih v letošnjem letu ne more rešiti. Ce 
jih letos ne bomo mogli rešiti, jih bomo pač reševali naslednje leto. 

Glede politike do zasebnega kmetijstva moram reči, da plan prevzema sta- 
lišča, ki so bila sprejeta na 11. plenumu SZDL oziroma na zadnjem kongresu 
SZDL. 

Glede ekonomičnih virov energije se strinjam s tovarišem poslancem, ki 
je o tem govoril. Vse tisto, kar je navedel, je v redu. Mislim pa, da ne gre pri 
tem za skrivanje porabe premoga za elektroenergijo. To je pač način prikazo- 
vanja, katerega si nismo izmislili mi. Jaz nisem strokovnjak za to področje 
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in kaj več o tem ne vem. Prav gotovo pa ni šlo za kakršnokoli prikrivanje. 
Povsem na mestu je opozorilo, da ne gre več za 1,6 milijona ton premoga in 
za take investicije v premogovnike, kakršne so bile v tem gradivu navedene, 
ker smo ta vprašanja v zadnjem času uspeli razčistiti in bodo sedaj podatki 
drugačni. 

Mislim, da nam bodo zelo prav prišla opozorila v zvezi z gozdarstvom. 
Odgovoriti moram le še na vprašanje v zvezi s tabelo 28, in sicer zakaj 

sta tam navedeni med nedokončanimi investicijami samo dve cesti. — Opro- 
stite, pogledati moram še v gradivo, ker me je tovariš predsednik pozval prej, 
preden sem mogel to pogledati. — To so investicije, pri katerih se je angažirala 
bodisi republiška gospodarska banka bodisi republika neposredno. Gre torej 
samo za take vrste nedokončanih investicij. Seveda pa je nedokončanih ob- 
jektov v Sloveniji še precej več. Sicer pa je iz naslova teh tabel razvidno, na 
katere vrste objektov se tabele nanašajo. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če ne, prosim, da se sestane odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov in da pripravi končno besedilo, mnenja k predlaganemu sklepu, upošte- 
vajoč pripombe, ki smo jih slišali v razpravi. O predlogu mnenja bomo skle- 
pali po naslednji točki dnevnega reda. Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.05 in se je nadaljevala ob 12.20.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o problematiki komunalne dejavnosti. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda ste že prejeli. Pripravili so ga sekre- 
tariat Izvršnega sveta za zakonodajo, republiški sekretariat za urbanizem, 
Gospodarska zbornica SRS in Republiški svet zveze sindikatov Slovenije. 

S sklicem ste prejeli še poročilo našega začasnega odbora za proučitev 
problematike komunalnih služb, kasneje pa še predlog sklepov za ureditev ko- 
munalne dejavnosti, ki jih je prav tako pripravil naš začasni odbor. 

Seji prisostvuje predstavnik Izvršnega sveta Ermin Kržičnik, republiški 
sekretar za urbanizem, poleg tega pa so navzoči še predstavniki sekretariata 
Izvršnega sveta za zakonodajo, Gospodarske zbornice SRS, Republiškega sveta 
zveze sindikatov, mestnih svetov Ljubljane in Maribora in nekaterih občinskih 
skupščin. Vse goste lepo pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Prosim poročevalca odbora poslanca Dušana Barbiča za ustno poročilo 
o problematiki komunalnih dejavnosti. 

Dušan Bar bič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dejstvo1, da razprav- 
ljamo danes o komunalnem gospodarstvu v SR Sloveniji, prav gotovo ni slučaj, 
temveč nas je k temu navedlo stanje na tem področju, ki je vse prej kot za- 
dovoljivo. Komunalno gospodarstvo zajema vrsto gospodarskih dejavnosti, ki 
so življenjskega pomena za življenje slehernega večjega strnjenega naselja. 
Semkaj spada oskrba z vodo, odprava odplaknih in atmosferskih voda, oskrba 
z električno energijo, prometna služba, javna snaga, pogrebna služba, javna 
razsvetljava, mestni promet, oskrba s plinom, oskrba s toploto, javni parki in 
nasadi, javna kopališča, skrb za mestne ceste in verjetno še kaj več. Takoj 
lahko trdimo, da niti eno izmed naštetih dejavnosti komunalnega gospodarstva 
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v celoti ne ustreza razvoju naših mest in industrijskih središč. Ekonomska 
načela, ki se v zadnjem času vse bolj uveljavljajo na področju gospodarstva, 
se v marsikateri komunalni organizaciji ne morejo uporabljati v takem in 
tolikšnem obsegu, kot v drugih panogah gospodarstva. Prav zaradi tega zahteva 
komunalna dejavnost posebno ureditev, s katero je treba rešiti vrsto vprašanj, 
ki danes še niso rešena. 

Komunalne gospodarske organizacije imajo zaradi svoje specifične narave 
dela, ki ga opravljajo', posebno vlogo, ki se kaže predvsem v njihovem brez- 
pogojnem delovanju, ne glede na ekonomski uspeh in se v tem bistveno raz- 
likujejo od drugih dejavnosti. Vemo, da lahko prenehanje delovanja ene izmed 
komunalnih organizacij samo za nekaj dni ali celo za nekaj ur povsem paralizira 
življenje določenega mesta. 

Prav zaradi teh posebnosti v značaju gospodarskih organizacij nastajajo 
tudi razlike v načinu poslovanja, med njimi in drugimi gospodarskimi organi- 
zacijami. Tu gre predvsem za razliko, da komunalna gospodarska organizacija 
navadno- ni svobodna, ne pri izbiri naročnika ne cene. Svoje storitve mora 
opravljati in nuditi vsem, ki to žele in po splošnih, vnaprej določenih pogojih. 
Posebno vlogo daje komunalni gospodarski organizaciji tudi dejstvo, da je na 
svojem območju po naravi monopolist. Vloga in način dela komunalne gospo- 
darske organizacije zahtevata tudi poseben pravni položaj teh organizacij. Naj- 
brž mora imeti občina do teh delovnih organizacij več pravice in tesnejša 
razmerja, kot do drugih organizacij. Prav ta razmerja pa sedaj niso urejena. 
Temeljni zakon o podjetjih je razveljavil uredbo o ustanavljanju podjetij in 
obrti iz leta 1963, in s tem je prenehala tudi vsa povezava in dosedanja ure- 
ditev razmerij med komunalnimi gospodarskimi organizacijami in občinami. 
Temeljni zakon ne ureja vprašanj, ki zadevajo komunalne gospodarske organi- 
zacije, pač pa dopušča, da uredi to republika s svojim zakonom. 

Prav zaradi navedenih vzrokov je naš zbor imenoval posebni začasni odbor 
za proučitev problematike komunalnih služb, ki se je dela lotil temeljito in 
široko. Ze ob razpravah v odboru pa so se pokazala nekatera bistveno raz- 
lična stališča do posameznih vprašanj. To izhaja že iz gradiv, ki so bila zboru 
predložena in ki so jih pripravili sekretariat za zakonodajo v Izvršnem svetu, 
republiški sekretariat za urbanizem, Gospodarska zbornica SR Slovenije in 
Republiški svet zveze sindikatov Slovenije. Mimo tega pa so poslanci obiskali 
še nekatere občinske skupščine in mestni svet v Mariboru, da bi tako dobili 
neposredni vtis in vpogled v dejansko situacijo, kakršna je na terenu na tem 
področju. Osnovna ugotovitev teh obiskov je jasna in povsem enaka: silna 
neurejenost, domala na vseh področjih komunalnega gospodarstva. Glede te 
ugotovitve so si edina tudi vsa gradiva, ki so bila zboru predložena o tej 
problematiki. Ne želim ponavljati ugotovitev, ki so vam znane iz priloženih 
gradiv in iz poročila našega odbora, iz katerega je, po mojem mnenju, zelo jasno 
razvidna slika dejanskega stanja na tem področju v naši republiki. Vendar se 
mi zdi potrebno poudariti, da so bila mnenja o posameznih perečih vprašanjih 
močno deljena. Tudi ta neusklajena vprašanja so navedena v poročilu začasnega 
odbora, ki ste ga že prejeli in jih zato ne bom ponavljal. 

Začasni odbor je formiral posebno komisijo, sestavljeno iz predstavnikov 
raznih institucij, ki se kakorkoli ukvarjajo s problematiko komunalnega go- 
spodarstva in predstavniki nekaterih občin. Naloga komisije je bila, temeljito 
proučiti gradivo in izdelati osnutek stališč, oziroma sklepov za ureditev te 
problematike. 
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Komisija je svoje delo opravičila. Osnutek je bil nato poslan vsem druž- 
beno-političnim skupnostim in nekaterim institucijam v Socialistični republiki 
Sloveniji, ki se ukvarjajo s komunalno problematiko v namenu, da se dosežejo 
najboljše rešitve. Na podlagi njihovih pripomb in mnenj je bil pripravljen 
predlog sklepov, ki ste ga že prejeli h gradivu za razpravo. O tem predlogu 
je včeraj razpravljala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 
ter ugotovila, da so predlagani sklepi v skladu z ustavo in pravnim sistemom. 

Pri obravnavi v podrobnostih pa je bila komisija mnenja, da morajo biti 
sklepi čimbolj konkretni ter jasni, in da je treba izločiti iz njihovega besedila 
vse sestavine, ki imajo značaj utemeljitve oziroma obrazložitve, kar spada 
v prvi del akta, to je v ugotovitve. Te pripombe je odbor upošteval, prav tako 
pa je tudi dopolnil besedilo 2. točke s tem, da občine ob programiranju 
razvoja komunalnih dejavnosti skrbe za skladnost z urbanističnim programom 
in regionalnim planom. 

Glede predloga, ki so ga dale nekatere občine, po katerem naj bi zakon 
omogočil občinam, da lahko s svojimi akti določijo, da pri upravljanju komu- 
nalnih delovnih organizacij sodelujejo predstavniki javnosti oziroma zain- 
teresirani občani, je bila komisija mnenja, da se tudi to vnese v sklepe in 
sicer kot zadeva, ki jo je treba posebej proučiti. 

Ostale pripombe zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije so 
redakcijskega značaja, razvidne so iz poročila, ki nam je bilo danes predloženo, 
odbor pa jih je upošteval. Zaradi vseh teh dopolnitev in pripomb vam je bil 
danes predložen popravljen predlog sklepov. 

Predlog sklepov izhaja iz dejstva, da so komunalne dejavnosti po svojem 
značaju dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki se kažejo v brezpogojnem 
delovanju in predstavljajo del družbenega standarda in da so temeljnega po- 
mena za življenje in delo občanov in delovnih organizacij. 

Komunalno' gospodarstvo je v pretežni meri javna služba in je prav zato 
potrebno, da se z zakonom uredijo vsa tista vprašanja oziroma tista razmerja, 
ki bodo omogočila občanom, da bodo zagotovile delovanje komunalnih de- 
javnosti, za kar je tudi odgovorna pred občani prav občina, čeprav dejavnosti 
neposredno- ne opravljajo upravni organi, temveč komunalne delovne organi- 
zacije. 

Republiški zakon bi moral zato urediti predvsem vključna vprašanja, to 
je tista, ki jih bodo občine urejale podrobneje v skladu s konkretnimi razme- 
rami, ki pa so- v različnih občinah različne. Potrebno je, da se z zakonom 
določi nomenklatura komunalnih dejavnosti, za katero naj veljajo predpisi 
in pravni režim. 

Situacija v posameznih občinah narekuje, da mora zakon tudi uveljaviti 
nekatere najbolj neobhodne pravice in dolžnosti pri formiranju cen, oziroma 
tarif za individualne komunalne storitve, pri programiranju enostavne in raz- 
širjene reprodukcije komunalnih naprav in pri uporabi sredstev za redno in 
investicijsko- vzdrževanje komunalnih naprav. 

To so namreč vprašanja, na katerih imajo interes vsi občani, ker so ne- 
posredno povezana z njihovim standardom in urbanistično izgradnjo mesta 
nasploh. Pri urejanju tega pa je odbor izhajal s stališča, da so komunalne 
delovne organizacije samostojne in samoupravne delovne organizacije, ki imajo 
svoje organe družbenega samoupravljanja in same opravljajo svoje naloge. 
Pri programiranju enostavne in razširjene reprodukcije mora biti zagotovljen 
usklajen razvoj komunalne dejavnosti z urbanističnim razvojem in regionalnim 
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planiranjem. Komunalne delovne organizacije ne morejo spremeniti svojega 
poslovnega predmeta, ga zožiti, niti razširiti brez soglasja občinske skupščine. 
Prav tako se ne more komunalna delovna organizacija brez soglasja občinske 
skupščine združiti z drugo organizacijo ali pa izločiti oziroma osamosvojiti 
posamezno organizacijsko enoto. 

Odbor meni, da mora komunalna delovna organizacija brezpogojno oprav- 
ljati dejavnosti v skladu z ustanovitvenim aktom in šele nato, če ji kapacitete 
dopuščajo, si lahko dovoli postransko dejavnost, ki pa je v dosedanji praksi 
pripeljala do anarhije, ker je komunalna dejavnost postala postranska dejav- 
nost, so pa celo primeri, ko se je v celoti opustila. Zaradi posebnega pomena 
komunalne dejavnosti za občane se postavlja tudi zahteva, da občinska skup- 
ščina potrdi statut komunalne delovne organizacije. Na priporočilo nekaterih 
občin smo v predlog sklepov vnesli tudi zahtevo, da se prouči vprašanje, ali naj 
zakon dopusti možnost, da občinske skupščine s svojimi akti določijo, da pri 
upravljanju v komunalni delovni organizaciji sodelujejo tudi predstavniki jav- 
nosti oziroma zainteresirani občani. Ta organ bi lahko odločal o nekaterih 
zadevah, o katerih sioer odloča občinska skupščina, s to dopolnitvijo pa se stri- 
nja tudi zakonodajno-pravna komisija. 

Stališče v skladu, s katerim je potrebno, da Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravi predlog zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ne 
preprečuje nadaljnje razprave in razglabljanja, kako najbolj racionalno urediti 
navedena vprašanja, zavezuje pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da. ta 
predlog zakona predloži Skupščini SR Slovenije v drugi polovici leta 1966. 

Vprašanje ekonomske narave, v prvi vrsti pa problematika financiranja 
kolektivne komunalne potrošnje in financiranje razširjene reprodukcije komu- 
nalnih naprav pa predstavljajo del splošne komunalne urbanistične problema- 
tike, o kateri bo Skupščina posebej razpravljala in sprejemala sklepe ob priliki 
obravnavanja predloga zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča in 
zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, ki je že v pripravi. 

Zboru predlagam, da o predlogu sklepov razpravlja in jih nato sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo^ Besedo ima po- 
slanka Vera Hlastec. 

Vera Hlastec: Tovarišice in tovariši poslanci! Material, pripravljen 
za današnjo sejo zbora, odpira vrsto vprašanj s področja komunalnega gospo- 
darstva. 

Podedovana zaostalost na tem področju in raznolike oblike dela komunalnih 
organizacij v posameznih občinah nam povedo, da se te organizacije niso mogle 
razvijati vzporedno in skladno s potrebami, ker jim je vedno primanjkovalo 
sredstev za vlaganje v te dejavnosti. Po mojem mnenju spada status komu- 
nalnih organizacij v enak družbeni in ekonomski položaj kot druge delovne 
organizacije, kajti živimo v razvitem sistemu samoupravljanja, ko v sleherni 
družbeno-politični skupnosti obstaja vrsta organov samoupravljanja. Zato naj 
bi bile te delovne organizacije sestavni, enakopravni partner v gospodarski in 
družbeni dejavnosti ene ali več občin, odgovorne občinski skupščini, zborom 
volivcev in drugim samoupravnim organom, z racionalnim in programskim izva- 
janjem svoje dejavnosti po načelu delitve dohodka p6 delu. 

Vsak drugačen status komunalnih delovnih organizacij krni samoupravne 
pravice neposrednih proizvajalcev na tem področju in bi komunalne službe 
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lahko postale le neke vrste upravna transmisija med občino in potrošniki komu- 
nalnih storitev. 

Povezujem tudi vprašanje financiranja komunalnih organizacij z vpraša- 
njem oblikovanja cen teh storitev. Komunalne organizacije naj bi zaračunavale 
opravljene storitve po priznanih normativih in cenah. Cena naj vsebuje dejan- 
ske stroške za enostavno reprodukcijo, za posamezne dejavnosti pa tudi raz- 
širjeno reprodukcijo, vendar mora biti cena takšna, da ne presega zmogljivosti 
in interesa potrošnikov. To je možno doseči s konkretnim dogovorom med 
komunalno organizacijo in družbeno-politično skupnostjo. Predvsem naj bi cena 
komunalnih storitev vsebovala razširjeno reprodukcijo v predpisanih najemni- 
nah za mestna območja oziroma komunalnem prispevku za gradbena zemljišča. 
Ne more pa biti sestavni del cene komunalnih storitev za razširjeno reprodukcijo 
znesek, ki ga krajevna skupnost ali druga samoupravna enota zbere kot krajevni 
samoprispevek za posamezne namene. Nedvomno je treba pri nadaljnji stano- 
vanjski izgradnji, kot v vsej ostali investicijski izgradnji, zagotoviti sredstva 
za popolno komunalno ureditev objektov do višine, ki jo investitor zahteva in 
je sestavni del stroškov objekta. 

Družbeno-politična skupnost bo nedvomno tudi v bodoče morala prispevati 
svoj delež za plačevanje komunalnih uslug kot so javna razsvetljava, urejevanje 
parkov, cestišč in podobno, vendar v čim manjšem obsegu. Verjetno ni najbolje, 
da družbeno-politična skupnost predpisuje razne prispevke občanom v ta namen, 
ampak naj občani in delovne organizacije plačujejo usluge neposredno komu- 
nalni delovni organizaciji, kar omogoča jasnejši pogled in vpliv javnosti na 
komunalno delovno organizacijo. 

Nomenklatura komunalnih dejavnosti pa naj bi zajemala splošna določila, 
v okviru katerih lahko komunalna organizacija, glede na specifičnost posa- 
meznega področja, razvija to dejavnost. Mnenja sem, da bi obresti na po- 
slovni sklad zadržali z možnostjo odstopanja v določene namene tej delovni 
organizaciji. Jasno pa je treba opredeliti, kaj spada v komunalno dejavnost 
glede na sedanje stanje, ki mnogokrat odteguje prav te organizacije od njihove 
prave naloge. 

Zakonodaja za področje komunalne dejavnosti naj bo elastična in splošna, 
tako da bi lahko družbeno-politične skupnosti na svoj specefičen način organi- 
zirale komunalno službo, status, nomenklaturo in pa financiranje. 

Važno je še vprašanje odnosa krajevnih skupnosti in komunalnih delovnih 
organizacij. Program komunalne organizacije mora biti usklajen z materialnega 
in družbenega vidika, da ne bi prihajalo do nesoglasij. Vsakoletne smernice 
občinske skupščine naj tako zastavljene naloge programa komunalne dejavnosti 
tudi osvoje in spremljajo njihovo realizacijo. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Vladimir Birsa. 

Vladimir Birsa: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženo gradivo 
Gospodarske zbornice SRS, sindikatov in organov Skupščine SRS obširno, 
jasno in utemeljeno prikazuje akutne razmere v komunalnem gospodarstvu. 
Gradivo, nakazuje sporne probleme in nakazuje koncepte, vendar prepušča 
rešitev današnji razpravi. 

Da o tej živi problematiki razpravljamo v Skupščini je pripisati dejstvu, 
da so ekonomski zakoni reforme prisilili razčistiti vprašanja komunalnega go- 
spodarstva, čeprav vemo zanje že vrsto let. Z uvedbo samoupravljanja ne le 
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v komunalnih organizacijah, temveč s širšo osamosvojitvijo vseh delovnih kolek- 
tivov, s povečanjem življenjskega standarda, kulturnih potreb občanov in 
spremembo njihovega mišljenja, z večanjem potrošnih dobrin, z razvojem tu- 
rizma in podobno se dosedanji neurejen sistem komunalnih dejavnosti ne more 
vej prilagoditi novemu modernemu razvoju družbenoekonomskih pojavov in 
zahtev. 

Mislim, da smo le predolgo odlašali z ureditvijo tega tako važnega področja, 
ki dnevno vpliva neposredno na življenje občana in na razvoj naših mest, vasi 
oziroma družbe. Ta zaostanek bo v nadaljnjih letih v težavnejših pogojih terjal 
velike napore in prizadevanja delovnih organizacij, občin in seveda tudi obča- 
nov samih. 

Nakazane rešitve zbornice in sindikatov so razumljive, ker poudarjajo 
samostojno gospodarjenje komunalnih delovnih organizacij, uvrščajo jih v ena- 
kopraven položaj z drugimi delovnimi kolektivi, ki naj skrbe za svojo enostavno 
in razširjeno reprodukcijo. Tako jim nudijo možnost perspektivnega razvoja na 
področju investiranja v sodobno mehanizacijo, v racionalizacijo, v smotrno 
gospodarjenje in nakazujejo možnost ostvaritve napredne kadrovske politike 
v skladu z zastavljenimi načeli reforme. Nasprotna stališča pa nalagajo tem 
delovnim organizacijam ne le skrb, temveč tudi odgovornost na področju raz- 
širjene reprodukcije javnih komunalnih objektov in služb. Gre za odgovorne 
naloge, ki naj bi jih reševali družbeni organi, gre za objekte in sredstva splošne 
rabe, za katere pa ne bomo našli kolektiva, ki bi bil pripravljen vlagati sredstva 
v te namene. 

To je razumljivo, ker je neenakopraven z drugimi kolektivi, ki ne nosijo 
komunalnega naziva, pa tudi ne vlagajo svojih sredstev v javne komunalne 
naprave, ali pa le po sporazumu, oziroma če jim ekonomski račun tako nare- 
kuje. Ni pa to glavni vzrok. Ta tiči v pomanjkanju denarnih sredstev za komu- 
nalne objekte in službe. 

Skrbi za komunalno dejavnost pa ne moremo prepustiti delovnim kolekti- 
vom komunalnih organizacij, ker so komunalne potrebe tako široke in pestre, 
da je potrebno upoštevati znanost in načrtovanje. Gre za družbeno odgovorno 
delo in tudi za politično delo, ki ga moramo zagovarjati pred občanom. Zato 
nakazana možnost ne daje trajne rešitve, temveč zopet začasno rešuje to, kar 
smo doslej delali in odvrača odgovornost družbe oziroma družbenih organov od 
te funkcije. Dosedanje neurejene razmere in nejasna načela, ki jih nismo znali 
rešiti vse do danes, pa terjajo odločne ukrepe. 

Ko govorimo o financiranju komunalnih organizacij, bi morali govoriti 
o financiranju komunalnih služb splošne rabe, o oblikovanju cen, o večjem 
investiranju v javne komunalne objekte, o razčiščenju^nomenklature komunalnih 
dejavnosti, vse to zaradi tega, ker nismo razčlenili, kaj je splošna javna raba, 
kjer ekonomski zakoni sicer delujejo, a vendar ne v taki obliki kct pri drugih 
gospodarskih organizacijah. Upoštevati je treba življenjski nivo občanov in 
temu primerno prilagoditi cene komunalnim storitvam, čeprav je to začasna 
rešitev. 

Glede na povedano moremo ugotoviti, da pojem komunalne dejavnosti ni 
povsem opredeljen, čeprav pczna to dejavnost občan kot dejavnost, za katero 
mora skrbeti občina. Zato bi bilo ob razpravljanju o nomenklaturi morda 
umestno upoštevati ustaljeno pojmovanje občanov o komunalni dejavnosti. Po- 
jav komunalnih bank, komunalnih zavarovalnih zavodov, komunalnih podjetij, 
ki s »komunalo« v pravem smislu nimajo ničesar skupnega, je treba usmeriti 
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v tisto dejavnost kamor spadajo. Delovne organizacije, ki izvajajo dela na ob- 
jektih javnega značaja, to je splošne rabe in individualne potrošnje, naj bodo 
komunalnega značaja, ker se le tako laže, hitreje in bolje razvijajo v svoji 
dejavnosti in postopoma večajo kvaliteto svojega dela. 

Prepustimo delovnim kolektivom, da s pomočjo sporazuma z občinsko skup- 
ščino rešujejo kadrovske in organizacijske zadeve, da skrbijo za svojo notranjo, 
enostavno in razširjeno reprodukcijo, in si uredijo notranjo zakonodajo'. Zakon 
pa mora opredeliti komunalne službe, komunalne objekte in urediti nadzor nad 
cenami v teh dejavnostih. 

Komunalno dejavnost lahko delimo na dva dela; na sredstva splošne rabe, 
kjer individualnega potrošnika ne moremo določiti in za kar naj bi tudi v pri- 
hodnje ostala skrb za financiranje pri občinskih skupščinah, ter dejavnosti indi- 
vidualne komunalne potrošnje, kjer imamo opravka s potrošnikom. Tu naj bi 
se skrb občinske skupščine odražala v soudeležbi pri financiranju enostavne 
in razširjene reprodukcije in pri določanju politike cen. 

Sredstva splošne rabe so: A — ceste II. in IV. reda, krajevne ceste, ulice 
in druga pota, mostovi in propusti, brvi, prometni znaki in drugi objekti, ki 
dopolnjujejo to dejavnost. 

B — javna kanalizacija oziroma njeno vzdrževanje, čiščenje ulic, javna 
snaga, 

C — javni parki s klopmi, utami, vodometi in tako_ dalje, 
C —• pokopališča, spomeniki, 
D — tržnice, sejmišča, javna parkirišča, mestne ure in druge javne na- 

prave. 
F — javne svetilke, razsvetljava ulic. 
V drugo skupino pod individualno komunalno potrošnjo pa naj bi spadali: 

vodovodi, oskrba z elektriko in plinom, kopališča, pogrebna dejavnost, mestni 
promet, odvoz smeti, urejena parkirišča in podobno<. 

Ni bistveno v opredelitvi komunalnih organizacij, da so splošno-družbenega 
pomena, to nedvomno so1, kot so to pekarne, mlekarne, klavnice in podobno, 
temveč je bistveno v opredelitvi komunalnih objektov oziroma sredstev splošne 
rabe in objektov individualne široke potrošnje, za kar naj bi družba tudi 
skrbela z enotnim režimom za široko teritorialno področje. 

Tako široko politiko komunalnega gospodarstva pa ne moremo prepustiti 
številnim komunalnim organizacijam. Njim zaupajmo skrb za vzdrževanje in 
razvoj služb oziroma objektov. Čiste komunalne organizacije bodo nedvomno 
skrbele za ustrezen razvoj, odpadli bodo pomisleki, ki jih imajo strokovni kadri 
do zaposlitve v teh organizacijah in to prav zaradi neurejenih razmer. To je 
bil pogosto tudi vzrok, da nekatere komunalne organizacije dokaj zaostajajo. 
Tudi ni naključje, da se študentje niso radi vključevali v specifično fakulteto 
komunalne smeri in da jih skromno število približno 15 diplomantov, v večini 
n.i zaposlenih v komunalnih organizacijah oziroma v komunalnih dejavnostih. 

Urejene razmere v komunalni dejavnosti bodo odprla vrata številni mladini,, 
tako na srednjih kot visokih šolah, da se vključi v to pestro dejavnost, kjer 
človek lahko najde popolno zadoščenje v svojem, delu in koristno uporabi svoje 
strokovno znanje. 

Omenil bi še komunalno dejavnost v občini Nova Gorica. Kljub težavam 
zaradi neurejene zakonodaje, pojavov ekonomskih zakonitosti v komunalnih 
dejavnostih, predvsem pa zaradi preštevilnih reorganizacij politično-teritorialnih 
enot, združevanje ukinjenih občin, kar je močno omajalo možnost rednega 
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vzdrževanja komunalnih objektov, so se na območju naše občine obdržale 
čiste komunalne organizacije, česar drugje, razen v velikih centrih, ne zasledimo. 
Te organizacije so kljub temu s prizadevnostjo in zavestjo in ob dokaj urejenih 
odnosih z občinsko skupščino, ki je nastopala doslej usklajevalno z družbenimi 
interesi, pestro napredovale v intenzifikaciji, modernizaciji delovnih priprav in 
pri izpopolnjevanju in zaposlovanju visokih strokovnih kadrov. Seveda pa so 
s tem dejansko postale prave gospodarske organizacije, čeprav so registrirane 
kot zavodi. Pojav velikega števila drobnih potreb na vaseh, posebno sedaj, ko 
je območje občine razširjeno, dotok sredstev za financiranje javnih potreb 
komunalnega značaja, pa je nezadostno, je povzročil prenos pristojnosti za 
izvajanje nekaterih komunalnih služb sprva na krajevne odbore, pozneje pa na 
krajevne skupnosti. Zato se večina razprav na zborih volivcev na vaseh omejuje 
na področje komunalne dejavnosti. Sedanji sistem financiranja, po katerem 
dobi 43 krajevnih skupnosti 70 milijonov S din letno, ob upoštevanju varčevanja 
in prostovoljnega dela, ne more biti trajen, temveč predstavlja le rešitev v sili 
glede na sedanje razmere. Krajevnim skupnostim bi prepustili v bodoče gradnjo 
in vzdrževanje manjših komunalnih objektov in pridobivanje finančnih sred- 
stev za manjše objekte, ki naj služijo omejenemu številu vaščanov, medtem ko 
mora za vzdrževanje cest, mostov in vodovodov skrbeti občina, ker gre za 
objekte, ki so pomembni za vse občane. Dosedanji način obravnavanja komu- 
nalne dejavnosti postavlja službe na primitivno raven, razvoj pa terja hitrejše 
reševanje nastalih problemov in hitrih ukrepov in ne nazadnje tudi vključitev 
sodobnih proizvodnih postopkov. Zato menim, da je začasni odbor s komisijami 
dal ob pravem času predlog, da se da pristojnim organom pri Skupščini v pri- 
pravo zakon o tem tako važnem problemu. Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim vse, ki želijo sodelovati v raz- 
pravi, da se prijavijo z listkom. Naslednji govornik je dr. Branko Premrou, 
sekretar sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo in organizacijo. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Pix>- 
blematika komunalne dejavnosti, ki je predmet današnje obravnave, ni samo 
pereča, ampak tudi pestra in mnogostranska. Najbolj očitna in najbolj razum- 
ljiva je pač ekonomsko-finančna problematika te dejavnosti, ki se lahko redu- 
cira na enostavno ugotovitev, da pri nas nimamo niti zadostnih sredstev, pa 
tudi ne ustreznega sistema financiranja čedalje obsežnejših potreb na tem pod- 
ročju. Ta problematika je nujna in zahteva tudi določene družbene usmeritve, 
tako na nivoju republike, kot tudi na nivoju federacije in bo še v tem letu 
obravnavana v tej skupščini z namenom, da se postavijo nekatere sistemske 
rešitve na področju financiranja komunalne dejavnosti oziroma komunalne iz- 
gradnje. 

Drugi vidik, ki pa je s prvim povezan, je vidik samoupravljanja v delovnih 
organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost. Tudi ta vidik se razmeroma 
pogosto obravnava in se končno prav tako reducira na preprosto ugotovitev, da 
je to samoupravljanje prizadeto, in sicer predvsem zato, ker nima ustrezne 
materialne baze, kot jo ima samoupravljanje na drugih gospodarskih področjih, 
deloma pa tudi zato, ker se občinski organi vmešavajo v delovanje teh delovnih 
organizacij. Zato ni čudno, da vidijo mnogi problematiko- komunalne dejavnosti 
in komunalnih delovnih organizacij le v njihovih ekonomsko-finančnih pro- 
blemih. Zagotovitev ustreznih sredstev za komunalne delavne organizacije in 
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omejitev administrativnega vmešavanja občinskih organov v delovanju komu- 
nalnih delovnih organizacij, bi pomenilo po teh načelih sočasno jamstvo za 
uspešen razvoj komunalne dejavnosti, kot tudi za popolno uveljavitev samo- 
upravljanja delovnih kolektivov v komunalnih organizacijah. 

Ni mogoče negirati pomembnosti ekonomsko-finančne plati v okviru pro- 
blematike komunalne dejavnosti, ker so po vsej verjetnosti ta vprašanja najbolj 
aktualna. Ni se pa mogoče strinjati s stališčem, da bi bila z rešitvijo teh 
vprašanj avtomatično rešena celotna problematika komunalne dejavnosti. Prak- 
sa dokazuje, da postajajo v naši ureditvi težavni problemi na tem področju 
tudi v primerih, ko ne gre za težave financiranja. Težave nastajajo tudi zaradi 
neurejenih odnosov na liniji komunalna delovna organizacija — občina — ob- 
čani. To je problematika, ki je sicer ni mogoče docela izolirati, kot na primer 
ekonomsko finančna in druga vprašanja v zvezi s komunalno dejavnostjo, 
predstavljajo pa vendarle tudi sama zase zaključen kompleks vprašanj, ki jih 
je mogoče obravnavati in urejati, tudi posebej. Prav to pa je predmet današnje 
razprave v tem zboru. Gre torej za ureditev sistemskega vprašanja odnosov 
med komunalno delovno organizacijo in občino ter občani, in hkrati za vpra- 
šanje položaja komunalne delovne organizacije v okviru občine. 

Komunalna organizacija je delovna organizacija, praviloma podjetje, vendar 
je specifično podjetje, ki v splošni sistemski ureditvi podjetja ni adekvatno 
urejeno, kajti vprašanja, ki terjajo tukaj posebno ureditev, pri podjetjih na 
drugih področjih ne prihajajo v poštev. Podjetja, ki delajo za trg oziroma po 
tržnih načelih, načeloma niso v nobeni neposredni funkcionalni ali organiza- 
cijski povezavi z občino ali s kako drugo družbeno-politično skupnostjo. Komu- 
nalna delovna organizacija je sicer samostojna in samoupravna gospodarska 
organizacija, opravlja pa naloge posebnega družbenega pomena, pravzaprav 
naloge občine. To so naloge, ki morajo biti obvezno zagotovljene, in sicer po 
predpisanih pogojih in v predpisanem času. Brez teh dejavnosti ni mogoče 
urejeno sožitje ljudi v sodobnih življenjskih razmerah. Zato morajo biti nepre- 
trgoma na razpolago vsakemu občanu. 

Komunalna organizacija, ki neposredno opravlja komunalno dejavnost, dela 
na točno določenem območju, in ima, kot edina organizacija, monopolni položaj. 
Komunalne naprave so sestavni del urbanistične opremljenosti mesta, oziroma 
naselja. Glede navedenih osnovnih postavk, ki se tičejo narave komunalne 
dejavnosti in glede pogojev, v katerih se mora opravljati, v praksi ni bistvenih 
nesoglasij. Nesporazumi pa nastajajo glede posledic, ki jih imajo navedene zna- 
čilnosti za komunalno delovno' organizacijo, zlasti pa za njene odnose z občino. 
Obstaja mnenje, da za komunalne delovne organizacije ni potrebna nikakršna 
posebna ureditev. Komunalna delovna organizacija naj posluje kot vsako drugo 
podjetje po ekonomskih načelih. Potrošnik, najsi bo to občan ali pa občina, naj 
plača polno ceno komunalnih storitev, vključno postavko za razširjeno1 repro- 
dukcijo. Vse drugo je stvar same delovne organizacije in njene ekonomike. 

Tako stališče, po našem mnenju, ne more držati in je v nasprotju s prizna- 
nimi značilnostmi komunalne dejavnosti in z ekonomskimi pogoji. Tu ni mogoče 
računati z delovanjem ekonomskih zakonitosti, kot na drugih gospodarskih 
področjih. Te zakonitosti so v sami osnovi omejene. Obvezno opravljanje nalog, 
zadovoljevanje neposrednih družbenih interesov in monopolni položaj komu- 
nalne organizacije so elementi, ki izključujejo avtomatiko tržnega mehanizma 
in družbenega regulatorja za opravljanje te dejavnosti. Kjer ni borbe za tržišče 
in pritiska konkurence, pač pa obvezno opravljanje predpisanih nalog, se ni 
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mogoče sklicevati na ekonomiko. To, kar naj bi tu nadomestilo tržni mehanizem, 
bi bila lahko le izredna družbena zavest delovnih kolektivov komunalnih orga- 
nizacij. Vendar celo v primeru, če bi bila taka izredna zavest stalno zagotov- 
ljena, delovni kolektivi teh organizacij ne bi bili v stanju prevzemati celotne 
skrbi in odgovornosti za opravljanje komunalne dejavnosti, kajti ne gre le za 
kontrolo, temveč tudi za zagotovitev sredstev in za skupno in usklajeno plani- 
ranje izgradnje mesta oziroma naselja. Gre torej za izvajanje integralne občin- 
ske naloge. Zato pada odgovornost za izvajanje teh nalog na občino oziroma 
na njene organe. Pred občani je v prvi vrsti odgovorna za kvantiteto in kvali- 
teto komunalnih storitev občina. Po ustavi mora ona zagotoviti te dejavnosti. 
Razmuljivo pa je, da ni mogoča odgovornost brez pooblastil in jasnih računov 
med partnerji, ki nastopajo na tem področju. Namen tega, kar se predlaga 
v republiško' ureditev je ne le zagotovitev kontrole nad cenami in kvaliteto sto- 
ritev, ampak tudi zagotovitev ustreznega angažiranja občine, planskega in fi- 
nančnega na področju, na katerem ima občina svoje neposredne naloge. Ne gre 
torej za omejevanje samouprave komunalne delovne organizacije, ampak za dolo- 
čitev pristojnosti dveh samouprav, samouprave delovne organizacije na eni strani, 
in samouprave občine in občanov na drugi strani. Konkretni pravni instrumenti, 
ki naj bi se uveljavil z novim republiškim zakonom, niso nič novega. V praksi 
se večinoma že izvajajo in so sami ob sebi razumljivi, bili pa so doslej bolj 
ali manj točno tudi že urejeni v občinskih statutih. Stvar je le v tem, da po 
izidu temeljnega zakona o podjetjih, statutarne določbe nimajo več veljave in 
nimajo zakonske osnove. Zvezni zakonodajalec ni imel pravice urejati teh 
odnosov, ker spadajo po ustavi komunalna vprašanja v področje republiške 
zakonodaje. Jasno je, da z zakonom, ki bo urejal samo sistemska in statutarna 
vprašanja, ne bo v celoti rešena obširna problematika komunalne dejavnosti. 
K reševanju te problematike bodo morali prispevati še nekateri drugi zakonski 
akti, zlasti s področja financiranja, ki se že pripravljajo. Prav pa je, da se prične 
reševanje problematike pri urejanju odnosov, ker bomo imeli s tem tudi jas- 
nejše poglede v to, kdo> in kaj je dolžan storiti, kdo in za kaj je odgovoren 
pred občani na področju, na katerem so najbolj očitno izraženi neposredni 
interesi vseh občanov. 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo želi še razpravljati? Ali imate 
kakšne pripombe k predlogu sklepa? Menim, da je bila poprejšna razprava 
precej široka, o čemer je že poročal tovariš Barbič. Med obiski v nekaterih ob- 
činah smo marsikatera vprašanja že razčistili, s predstavniki zainteresiranih 
organov in organizacij pa smo poprej razpravljali tudi v Skupščini. Menim, da 
zaradi tega ni več prijavljenih za razpravljanje. 

Besedo ima republiški sekretar za urbanizem Ermin Kržičnik. 

Ermin Kržičnik: Oproščam se, ker se z zamudo javljam k diskusiji, 
vendar me je k temu spodbudilo dejstvo, ki je bilo v poročilu tovariša Bar- 
biča navedeno, da je bilo v odborih izraženih precej več dilem, kot smo jih pa 
slišali danes v razpravi. 

Dejansko se te dileme kažejo na dveh področjih, ki bi jih tu na kratko 
obnovil, ker bi jemal stališča, ki so bila izražena na tem zboru, kot osnovo 
ob sestavljanju republiškega zakona o komunalnem gospodarstvu. 

Prva dilema je samouprava oziroma družbena uprava. Opozarjam samo 
na nekatere najnovejše pojave, da se je družbeno upravljanje začelo uveljav- 
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ljati pri stanovanjskih podjetjih, kjer smo z zakonom o pravicah in dolžnostih 
stanovalcev ne z zakonom o stanovanskih podjetjih določili, da imajo stanovalci 
preko svoje skupščine določene družbeno-upravne pravice. 

Druga dilema je vprašanje ekonomike, o kateri je govoril dr. Premrou in 
se v to problematiko ne bi spuščal. 

Tretja dilema, ki bi jo predlagal, da pride morda v sklepe, pa je status 
o osnovnih sredstvih, ki v sklepih oziroma v poročilu odbora ni dovolj odločno 
postavljena. Ta dilema se pojavlja glede statusa osnovnih sredstev komunalnih 
gospodarskih organizacij. Predlagam, da se da v sklepu poseben poudarek prav 
temu problemu, ker v praski povzroča ravno to vprašanje nejasne odnose med 
občino, med potrošnikom in med komunalnimi organizacijami. Za komunalne 
naprave, ki so osnovna sredstva, so ti odnosi drugačni kot za komunalne na- 
prave, ki predstavljajo premoženje občine in katere občina poveri v gospodar- 
jenje komunalni organizaciji. Menim, da je osnovno sredstvo atribut samou- 
pravljanja, medtem ko pomeni javno premoženje osnovo za pogodbeni odnos 
med nekim kolektivom in občinsko skupščino. 

V prvem primeru gospodari komunalna organizacija s komunalnimi napra- 
vami kot osnovnimi sredstvi, tako kot vse druge gospodarske organizacije, čeprav 
bi bile potrebne spremembe v smislu predlogov, ki so jih navajali nekateri 
govorniki pred menoj in bi moral biti odnos komunalne organizacije do občine 
enak, kot je pravni odnos do drugih gospodarskih organizacij. Edina razlika 
bi izhajala iz dejstva, kot je bilo prej rečeno, da je dejavnost komunalne orga- 
nizacije posebnega družbenega pomena ter bi se zato v tem okviru morale 
poudariti določene funkcije občine v odnosu do take komunalne organizacije. 
Ce želim biti konkreten, bi primerjal npr. vodovod v nekem mestu in kanali- 
zacijo, razen v Ljubljani, kjer kanalizacija ni v osnovnih sredstvih komunalnega 
gospodarstva, vodovod pa je. Odnos občine do vodovodnega gospodarstva, če 
smem tako reči, ali pa do vodnega gospodarstva je pravzaprav zelo različen. 

V drugem primeru, konkretno pri kanalizaciji, prenese občina svoje premo- 
ženje v upravljanje komunalni organizaciji in kot sem rekel, so ta razmerja 
bistveno različna. Tako premoženje predstavljajo torej parki, varovalni gozdovi, 
zelene površine, pokopališča, javna kanalizacija, se pravi, vsi objekti, ki so 
v javni rabi, kot je prej rekel tovariš poslanec. Razumljivo je, da terja v obeh 
opisanih primerih obravnavanje premoženjskih odnosov ustrezno organizacijsko 
obliko. 

Tovariši poslanci, omenil bi še problem, ki bi ga prav tako morali urediti 
z zakonom o komunalnem gospodarstvu, to je enotni režim komunalnega gospo- 
darstva, ki ga v naših mestih ne poznamo. Sedaj imamo tak položaj, da komu- 
nalna organizacija noče sprejeti novograjenih komunalnih naprav v svoja 
osnovna sredstva. Tak primer imamo sedaj v zvezi s kanalizacijo v Šiški. Prav 
tako imamo primere, ko so potrebe po gradnji nekaterih komunalnih naprav 
velike, pa jih komunalna gospodarska organizacija noče graditi. Takih primerov 
imamo dosti v vsakem mestu in so investitorji prisiljeni, da iz svojih sredstev 
gradijo komunalne naprave. Najbolj značilen je primer transfomatorskih postaj, 
ki so jih investitorji stanovanjskih in drugih objektov dolžni postaviti, potem 
pa jih komunalna organizacija brez kakršnegakoli akta ali odločbe prevzame 
med svoja osnovna sredstva, čeprav z njimi sploh ne more ravnati. 

Z našo zakonodajo' bi bilo treba zagotoviti enotni režim komunalnega gospo- 
darstva, posebno še zaradi drugih vidikov, ki so bili danes, na moje presene- 
čenje, tudi omenjeni v diskusiji tovariša poslanca, čigar imena sicer ne poznam. 



424 Organizacijsko-politični zbor 

Tovariš poslanec pravi, da je nujno potrebno ločiti kolektivno komunalno 
potrošnjo, se pravi naprave splošne rabe, ki jih potem tudi taksativno navaja in 
individualno komunalno potrošnjo. To je bistvo sistema, ki ga predlagamo, in ki 
ni samo finančni, ampak tudi organizacijsko tehnični. Temeljna izhodišča tega 
sistema bi bila predvsem v tem, da ločimo, kaj je kolektivna raba in kaj je 
individualna raba, da ločimo, za kaj naj skrbi občinska skupnost in da ločimo 
komunalne storitve, ki jih lahko tarifiramo. 

Pojavljajo pa se še drugi problemi, ki jih pa ne mislim vključevati v ta 
svoj prispevek. To je, vzemimo, vprašanje urbanističnih zavodov, ko se vpra- 
šujemo, ali so to organizacije komunalnega tipa. Potem so še različne organi- 
zacije za urejanje mestnega zemljišča, ali naj tudi te vključimo v nomenkla- 
turo in v status komunalnega gospodarstva. 

Tovariši poslanci, zaključil bi svoj prispevek s tem, da pozdravljam odlo- 
čitev, da je prišla ta problematika končno v obravnavo v Skupščini, čeprav po 
težkih bojih in velikih neprijetnostih, ravno v zadnjem času. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli morda še kdo razpravljati? Ali ima 
morda tovariš sekretar kak konkreten amandma k predlogu sklepa? 

Ermin Kržičnik: Imam, vendar bi ga bilo treba prej pregledati. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam krajši odmor in prosim odbor, 
da se v odmoru sestane in odloči o amandmaju. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 13.30.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poslanca Dušana Barbiča, da 
se izjavi o amandmaju. 

Dušan Barbič: Odbor je razpravljal o pripombi republiškega sekre- 
tarja za urbanizem, tovariša Kržičnika, in sicer glede sredstev, ki jih upravljajo 
komunalne delovne organizacije. Ker je ugotovil, da to vprašanje v sklepih ni 
nakazano, je odbor soglašal s tem, da se drugi odstavek drugega sklepa dopolni 
z naslednjo formulacijo: »^Prouči naj se tudi vprašanje režima sredstev, s kate- 
rimi gospodarijo oziroma jih uporabljajo komunalne delovne organizacije.« 

Predsednik Janez Hočevar: Predlagam, da preidemo na glasovanje 
o predlogu sklepa. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim, dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet. S tem seveda ni rečeno, da so 
zajeti vsi problemi, ki so se pojavili v razpravi. Menim, da bomo imeli še pri- 
ložnost, da se o teh vprašanjih pogovorimo, ko borno razpravljali o predlogu 
zakona. 

S tem zaključujem zadnjo točko dnevnega reda in prosim še tovariša Cirila 
Kambiča, da pojasni stališče odbora do predloga sklepa o smernicah za družbeno- 
ekonomski razvoj SR Slovenije v razdobju do leta 1970. 

Ciril Kambič: Tovarišice in tovariši poslanci! Na osnovi današnje 
razprave je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov popravil 
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predlog mnenja našega zbora k predlogu sklepa o smernicah družbenoekonom- 
skega razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1970, da se glasi: 

I. V načelni obravnavi o predlaganem sklepu o smernicah je Organizacij sko- 
politični zbor ugotovil, da je sestava realnega srednjeročnega plana družbeno- 
ekonomskega razvoja, ne glede na predloženi sklep o smernicah, bistveno 
otežkočena spričo dejstva, da v osnovnem gradivu manjka popolna bilanca 
sredstev, s katerimi razpolaga republika. V predloženem sklepu je dan pre- 
močan poudarek funkciji oblasti, ki jo ima Skupščina SR Slovenije, premalo pa 
dejstvu, da je Skupščina tudi najvišji organ družbenega upravljanja v republiki, 
ki usmerja družbeni razvoj tudi z drugimi oblikami svoje dejavnosti. Zbor tudi 
meni, da družbene službe v predlaganem sklepu o smernicah nimajo tistega 
mesta, ki jim gre glede na njihovo pomembnost, posebno v primerjavi z obrav- 
navanjem gospodarstva, na kar pa verjetno vplivajo še nekateri nedokončno 
razčiščeni koncepti razvoja teh služb. 

Po mnenju zbora predstavlja predlog sklepa koristno napotilo sestavljalcem 
plana družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije do leta 1970 in se zato 
s predlaganim sklepom v načelu strinja. 

II. Ko je zbor razpravljal v podrobnostih o predlaganem sklepu, glede 
ugotovitve pod tč. 1, da se problemi razvoja SR Slovenije kažejo med drugim 
tudi v relativno prevelikem obsegu dosedanjih investicij, je opozoril, da je 
problem predvsem v strukturi in učinkovitosti investicij in ne toliko v njihovem 
obsegu, zlasti če ga primerjamo z drugimi republikami. 

Glede ugotovitve pod točko 2 je zbor mnenja, da ni potrebno naglašati 
specifične vloge in specifičnega karakterja republiškega družbenega plana, ker 
meni, da taka ugotovitev utesnuje vlogo in pomen družbenega plana. Republiški 
družbeni plan ima svoj odraz tudi na tistih področjih, kjer republika sicer nima 
neposrednih pristojnosti in prav tu mora družbeni plan odigrati široko družbeno- 
politično vlogo. 

Smernice, ki jih vsebujeta oba odstavka tretje točke sklepov, so si po mne- 
nju zbora v nasprotju. Medtem ko je v prvem odstavku zavzeto stališče, da 
plan mora oceniti, kako bodo posamezni dosežki vplivali na razvoj v obdobju 
po letu 1970, pa naslednji odstavek že predvideva, da tega ne bo mogoče storiti. 
Zbor meni, da tako stališče zmanjšuje vrednost plana, zaradi česar se zavzema 
za to, da drugi odstavek te točke odpade. 

V zvezi s 4. točko sklepov pa opozarja zbor na neskladje z 2. točko ugoto- 
vitev, kjer se ugotavlja, da je SR Slovenija samo eden od usmerjevalcev druž- 
benoekonomskega razvoja, medtem ko govori 4. točka sklepov O' politiki, ki 
naj bi jo SR Slovenija vodila na področju gospodarstva v naslednjem obdobju. 
Vodenje politike pa je precej širši pojem kot pa le usmerjanje razvoja. 

Ko govore sklepi v 6. točki o smotrni zaposlitvi delovne sile, bi bilo po 
mnenju zbora potrebno upoštevati pojave ekonomske emigracije iz SR Slove- 
nije, s katerimi bo treba računati tudi v bodoče in bi zaradi tega družbeni plan 
moral posvetiti temu vprašanju potrebno skrb. 

Za dosego nalog na področju družbenih služb, o čemer govori 7. točka 
sklepov, pa bi bilo po mnenju zbora potrebno obseg in način dela uprave 
uskladiti s funkcijami družbeno-političnih skupnosti in ne samo s potrebami 
funkcije republike, kajti zbor meni, da gre pri tem za celotno upravo v repu- 
bliki, zato naj prva alinea te točke zagotovi: uskladitev organizacije in delovanja 
uprave s sedanjim razvojem samoupravljanja, ob upoštevanju, da mora biti 
njeno delo kakovostno, učinkovito in racionalno. 
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Končno bi bilo po mnenju zbora v obseg in strukturo šolske mreže uvrstiti 
poleg visokih šol tudi višje šole, ker so kadri iz teh šol prav tako potrebni 
gospodarskemu razvoju republike. 

Organizacij sko-politični zbor predlaga Republiškemu in Gospodarskemu 
zboru, da navede pripombe k predlogu sklepa o smernicah glede družbeno- 
gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1970, upoštevata. 

Odbor je bil mnenja, da se zadnji stavek v prvi točki črta, ker je že 
vsebovan v poglavju, ki govori o družbenih službah. Ravno* tako je bil mnenja, 
da se prvi stavek drugega odstavka prve točke črta, kjer je govora o resoluciji 
VI. kongresa SZDL Slovenije, ker je napotilo, ki ga je dal VI. kongres SZDL 
Slovenije, že tako vsebovano' v smernicah, ki temelje na zaključkih te resolu- 
cije. To sta vsebinski spremembi, sicer pa gre le za redakcijske popravke. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati: (Ne javi se 
nihče.) Če ne, predlagam, da preidemo na glasovanje, Kdor je za predlog 
mnenja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je mnenje k smernicam soglasno sprejeto. 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Predlagam, da bi naš odbor, 

ki se je sedaj ukvarjal z vprašanjem osnov za družbenoekonomski razvoj do 
leta 1970, še naprej spremljal razprave o planu in tako omogočil našemu zboru, 
da bi lahko takrat, ko bomo dajali mnenje o 5-letnem planu, kvalificirano 
razpravljal o tej problematiki. Danes smo razpravljali predvsem o stvareh, ki 
spadajo na področje drugih zborov. Zelo malo pa je bilo govora o sistemu pla- 
niranja, o upravi, o sodstvu itd. Tako fiziognomija našega zbora v teh razpra- 
vah ni prišla do pravega izraza. Zato predlagam, da bi naš zbor proučil nekatera 
sistemska vprašanja in zboru omogočil, da o teh vprašanjih, ki spadajo v okvir 
našega zbora, razpravlja. Ali se zbor strinja s tem? (Poslanci se strinjajo.) 

Dovolite mi, da omenim še en problem, in sicer problem poslanskih vpra- 
šanj. Dosedanja praksa kaže, da tu nekaj ni v redu. Poslanska vprašanja so 
mišljena kot.kratka vprašanja, na katera mora biti tudi odgovor kratek, po- 
slanec pa se mora takoj izreči ali je z odgovorom zadovoljen ali ne. Ce poslanec 
meni, da je vprašanje, ki ga je postavil, pomembna stvar, ima pO' začasnem 
poslovniku možnosti pridobiti deset poslancev in predlagati, da se to vprašanje 
uvrsti v dnevni red zbora. Sedanja vprašanja zahtevajo dostikrat silno dolge 
odgovore in mislim, da to res ni namen poslanskih vprašanj. Prav tako pa 
menim, da moramo prekiniti s prakso, da si poslanci pridržujejo pravico do 
izjave o odgovoru do prihodnje seje, ker s tem spravljajo v neprijeten položaj 
predstavnike Izvršnega sveta in republiških organov, ki morajo skrbeti, da so 
navzoči na vseh sejah zbora. 

Tb je moje mnenje k poslanskim vprašanjem, in če se kdo z njimi ne 
strinja, naj se prosim izjavi. (Poslanci se strinjajo.) 

Ce ni nobene pripombe, potem zaključujem 33. sejo zbora in se vam zahva- 
ljujem za sodelovanje. 

(Seja je bila zaključena ob 13.45.) 
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Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo pri- 
pravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Marija Ivkovič, 
poslanka Republiškega zbora 

Zakon o izločanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo (Ur. 1. SFRJ, št. 35/65) 
določa, da delovne organizacije in druge družbene pravne osebe ter državni 
organi na skupen znesek sredstev, iz katerih plačujejo prispevek iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja, izločajo še 4%> sredstev v sklad skupne porabe 
z namenom za stanovanjsko izgradnjo. 

Prav tako morajo zavodi za socialno zavarovanje na skupen znesek izpla- 
čanih pokojninskih in invalidskih prejemkov izločiti odstotek sredstev iz prvega 
odstavka zakona v poseben sklad republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
z namenom, da skupnost prispeva k reševanju stanovanjskih potreb upokojencev 
in invalidov. 

Ker se ta sredstva zbirajo na poseben sklad republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja, prosim za pojasnilo, če so že utrjeni principi delitve in porabe 
teh sredstev. Pri tem vprašanju se oslanjam na nerešeno stanovanjsko proble- 
matiko bivših borcev in invalidov NOV, ki so še upokojeni in jim delovne 
organizacije, kjer so- bili zaposleni pred upokojitvijo, niso preskrbele stanovanj. 
Z njimi se je povečalo breme nerešenih stanovanjskih problemov v komunah. 

Zdi se mi prav, da bi pri določanju uporabe teh sredstev imeli v vidu 
stanovanjsko problematiko borcev in invalidov v občinah, kar pa z razpolož- 
ljivimi sredstvi občine ne morejo rešiti. 

Prosim pojasnila v tej zadevi na seji Republiškega zbora. 

Viktor Seitl, 
poslanec Republiškega zbora 

V skladu z določili začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine 
SRS vas prosim za odgovor na naslednje vprašanje: 

Kdaj namerava republika Slovenija z zakonom urediti financiranje postaj 
ljudske milice? 
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Obrazložitev: od Občinske skupščine v Radljah ob Dravi sem prejel na- 
slednji dopis: »Na skupni seji obeh zborov Skupščine Radlje ob Dravi, dne 26. 3. 
1966 je bil na dnevnem redu, poleg ostalih zadev, sprejem proračuna občine 
za leto 1966. Med izdatki so bili tudi izdatki za kritje materialnih stroškov 
postaj ljudske milioe. Odborniki so zahtevali obrazložitev za te izdatke in 
zahtevali odgovor na vprašanje, če je občinska skupščina dolžna financirati 
materialne stroške postaj ljudske milice po predpisih. Pojasnjeno je bilo, da 
temeljni zakon o organih za notranje zadeve določa, da stroške milice krije 
federacija, republika in družbenoi-politične skupnosti. Kaj krije republika in 
kaj družbeno-politične skupnosti, v tem primeru občine, ni urejeno, ker bi 
moral 1» urejati poseben republiški zakon. 

Na podlagi take obrazložitve je bil sprejet sklep, da se o tem obvesti 
republiške potslance, ki naj v svojih zborih postavijo ustrezna vprašanja«. 

Ker je nujno, da se financiranje ljudske milice dokončno uredi, prosim za 
odgovor na> seji Republiškega zbora. 

Rado Pušenjak 
poslanec Republiškega zbora 

Dne 23. aprila 1966 je mariborski Večer podrobneje seznanil javnost o 
tem, da so prispele za Energokemični kombinat Velenje velike količine sibrojev, 
oevi in drugih naprav ter da se je nahajalo na prostem v Velenju do takrat 
že okrog 6000 ton ter v Cernučah ravno tako na prostem okrog 2600 ton cevi 
in drugega materiala. Skupno, da je torej prišlo za EKK okrog 8600 ton inves- 
sticijskega blaga od skupne teže uvožene opreme, ki bo znašala preko 30 000 ton. 

Po ugotovitvah Večera znaša vrednost uvožene opreme po sklenjenih po- 
godbah S din 34 920 621 250. Pisec nadalje trdi, da je bila oprema narejena po 
posebnih načrtih, posebej za velenjski lignit in bi predelave za drugačen premog 
terjale dodatne milijardne stroške. Postavlja se vprašanje, kdo lahko kupi to 
opremo. 

Ker so z dobavitelji sklenjene pogodbe, bodo ti nedvomno vztrajali na 
izpolnitvi. 

Večer nadalje ugotavlja, da je Jugoslovanska investicijska banka odobrila 
komercialne kredite za uvozno opremo in storitve. Splošna gospodarska banka 
je sklenila pogodbo o kreditiranju EKK, Izvršni svet pa je dal garancijo. Na 
tej osnovi so bile sklenjene pogodbe z dobavitelji opreme v CSSR in Angliji. 

Večer se vprašuje končno, kdo' bo zlasti glede na likvidacijo investitorja 
plačal naročeno opremo. 

Ker v Jugoslaviji skoraj verjetno ne bo moč dobiti kupca za zadevno 
opremo, obstaja možnost, da se bodo1 stroški negradnje (razlika med nabavno 
in prodajno ceno investicijske opreme, obresti, prevozni stroški, stroški inve- 
stitorja itd.) močno1 približali stroškom izgradnje, vsaj kolikor zadeva predra- 
čunske vrednosti opreme. V tem primeru se vsiljuje vprašanje, zakaj se inve- 
sticije ni odložilo^ in se je sprejelo odločbo o uvedbi redne likvidacije energo- 
kemičnega kombinata. 

Javnost je sicer pozdravila ukinitev zadevne zelo visoke investicije, toda 
ni bila seznanjena s tem, kakšno ceno bo moralo za to plačati slovensko go- 
spodarstvom 
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Ker gre vsekakor za pomembno gospodarsko škodo, ne oziraje se na to, 
kateri skladi jo bodo morali pokrivati, prosim Izvršni svet za pojasnilo, kakšne 
ukrepe namerava podvzeti, da bi se škoda, kolikor se pač da, zmanjšala. 

Miroslav Kambič, 
poslanec Republiškega zbora 

Republiški urbanistični inšpektorat SRS je v mesecu marcu preteklega leta 
izdal poziv vsem graditeljem nedovoljenih gradenj,'da te priglasijo najkasneje 
do 30. junija 1965. Prizadeti graditelji so se temu pozivu v precejšnji meri 
odzvali, saj je bilo v SRS priglašenih nekaj nad 2000 nedovoljenih gradenj. 

Mnogi piiglasitelji so se temu pozivu odzvali misleč, da bo s tem, ko bodo 
priglasili svojo »črno« gradnjo, le-ta legalizirana oziroma da bodo dobili izjemna 
dovoljenja. Ponekod je bilo prizadetim strankam tudi tako tolmačeno, da naj 
priglasijo gradnje, ker bodo le na tak način dobili ustrezno rešitev. Sedaj pa 
se slišijo zelo različna mnenja in stališča. 

V tej zvezi prosim, da mi pristojni sekretariat odgovori na naslednje 
vprašanje: 

1. Kakšen namen se je hotel s tem doseči? 
2. Kaj se namerava storiti z graditelji nedovoljenih gradenj, ki so le-te na 

zgoraj omenjeni poziv priglasili? 

Radoslav Jonak, 
poslanec Republiškega zbora 

Priloženo pošiljam prepis protestnega pisma Društva upokojencev v Celju, 
št. 98, z dne 19. 4. 1966, v katerem navajajo velike disproporce v pokojninah 
med »staro« in »novo« upokojenci. 

V zvezi s tem vljudno prosim za odgovor na naslednje poslansko vprašanje: 
Kaj so pristojni organi ukrenili za to, da bi se1 zmanjšale razlike, ki so 

nastale in nastajajo v višini pokojnin med starimi in novimi upokojenci? 
Kakšni so izgledi za to, da se ta pereč družbeni problem čimprej reši? 
Prosim, da se mi na to vprašanje odgovori na eni izmed prihodnjih sej 

Republiškega zbora. 

Miran Glušič, 
poslanec Gospodarskega zbora 

S pismenim odgovorom glede izgradnje ceste II. reda Slov. Bastrica— 
Hajdina se zadovoljujem le delno. 

1. Iz finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 1966 ni raz- 
vidno, da bi se za to cesto že odplačevalo anuitete kot to navaja odgovor, ter 
se za to cesto še ne plačuje amortizacija, ker še ni zgrajena. 

2. Vprašanje se glasi, kdaj se predvideva nadaljevanje del, za kar ni kon- 
kretnega odgovora. 

3. Dne 13. 2. 1966 je pisec v Delu D. V. objavil naslednje obvestilo, ki ga 
navajam dobesedno: »Končno asfalt na cesti Brežice—Dobova. Sredstva za 
asfaltiranje ceste III. reda Brežice—Dobova SO' že zagotovljena iz republiškega 
sklada, delati pa bodo pričeli že spomladi. Tako bo končno to vprašanje izginilo 
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z dnevnega reda zborov volivcev in občinske skupščine, in bo konec tudi ene 
najslabših cest v Spodnjem Posavju. 

Ne zanikam potrebe po gradnji in modernizaciji omenjene ceste Brežice— 
Dobova številka 8027. Vendar gre tu za občinsko cesto III. reda, ki bo deležna 
verjetno nerazporejenih sredstev republiškega cestnega sklada. Medtem pa naj 
se republiška cesta II. reda Slov. Bistrica—Hajdina dokonča le z občinskimi 
sredstvi in s sredstvi gospodarskih organizacij. 

Dragica Rome, 
poslanka Gospodarskega zbora 

V zvezi z izvajanjem predstavnika Izvršnega sveta zaradi financiranja elek- 
troenergetskega sisteima postavljam vprašanje v zvezi s pogodbami med ko- 
munalnimi bankami in Splošno gospodarsko banko o kreditiranju elektroener- 
getskega sistema, in koprske železnice iz sredstev odpravljenih družbeno-inve- 
sticijskih skladov, ki so bile sklenjene v letu 1963. V letošnjem letu je menda 
po tej pogodbi potrebno plačati znatni obrok. 

Vprašanje: Ah bodo te pogodbe z odvzemom sredstev odpravljenih druž- 
benih skladov na poseben račun SR Slovenije razveljavljene, oziroma ali bo 
obveznosti po teh pogodbah prevzela v celoti republika? 

Franc Tesovnik, 
poslanec Gospodarskega zbora 

Na zasedanju Gospodarskega zbora dne 28. 10. 1965 je skupina osmih po- 
slancev postavila vprašanje glede EKK Velenje. Dne 28. 12. 1965 je republiški 
sekretar za gospodarstvo Sveto Kobal poskušal odgovoriti na to vprašanje. Z 
odgovorom se skupina ni zadovoljila in je prosila za ponoven odgovor. Ker je 
današnje zasedanje že drugo zasedanje zbora, ko še ni bilo odgovora, prosim 
člane Izvršnega sveta, da povedo, do kdaj bodo ta vprašanja glede EKK Velenje 
posredovana pismeno in ustno? 

Ivan Kočevar 
poslanec Gospodarskega zbora 

Nedvomno so že lani sprejeti restrikcijski ukrepi in izvajanje gospodarske 
reforme najbolj hitro in najtežje prizadeli panogo gradbeništva. Ne mislim 
obravnavati vseh perečih in še vedno odprtih vprašanj, kot npr. popolna ne- 
aktivnost investitorjev glede naročanja tehnično^investicijske dokumentacije za 
bodoče investicije in iz tega izhajajoča neangažiranost obstoječih projektivnih 
kapacitet, nejasnost v kakšnem obsegu in kateri objekti se bodo izvajali v 1966 
in s tem povezana prekomerna nezaposlenost v gradbeni operativi, nejasnost 
v proizvodnji gradbenih materialov, hitro nazadovanje osebnih dohodkov in 
standarda zaposlenih v gradbeništvu itd., pač pa vas želim seznaniti z enim 
izmed perečih vprašanj, in sicer o neplačanih izvršenih delih gradbenih podjetij 
z dne 31. 12. 1965 pO' stanju 10. 2. 1966. 

Po podatkih, zbranih s. strani Biroja gradbeništva Slovenije pri 15 večjih 
gradbenih podjetjih naše republike, izkazujejo ta podjetja skupaj 7,2 mlrd. 
S dinarjev neporavnanih terjatev. Od tega odpade na bivše stanovanjske sklade 
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kot investitorje ali kot kreditorje kupcev skupaj 2,460 mlrd, S din. Tako dolguje 
samo SGP »PIONIR« Novo mesto sklad občine Ljubljana-Moste za že izvršena 
dela 449,6 milij. S din, GP »TEHNIKA« dolguje stanovanjski sklad Ljubljana- 
Šiška, Ljubljana-Center in sklad, za urejanje mestnih zemljišč Ljubljana-Center 
328,5 milij. S din, SGP GROSUPLJE dolgujejo stanovanjski skladi še 493 milij. 
S din, »INGRADU« Celje 282,7 milij. S din, »ZIDARJU« Kočevje 103,9 milij. 
S din, »OBNOVI« Ljubljana 178 milij. S din, »MEGRADU« Ljubljana 110 milij. 
S din, »STAVBARJU« v Mariboru 93,7 milij. S din, »TEHNOGRADU« Ljubljana 
71,5 milij. S din itd. 

Izterjava teh velikih zneskov je problematična, ker pri nekaterih naslednikih 
bivših stanovanjskih skladov ni izgledov, da bi v doglednem času poravnali 
zapadle obveznosti. Kot primer navajam pismeno izjavo poslovne banke Ljub- 
ljana, št. 128/66-K1 od 3. 2. 1966, ki se glasi; 

»V išje gospodarsko sodišče, Ljubljana 
Od službe družbenega knjigovodstva 503 v Ljubljani smo prejeli vaše izvr- 

šilne sklepe št. J-72/65, zahtevajoče stranke Komunalni zavod za socialno zava- 
rovanje v Ljubljani, sklep št. J-8/66-2 zahtevajoče stranke Splošno- gradbeno 
podjetje »PIONIR« Novo- mesto za zavezano stranko Stanovanjski sklad skup- 
ščine občine Ljubljana-Moste-Polje. 

V smislu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o financiranju gradnje 
stanovanj (Ur. list SFRJ št. 34,/65) banka prevzame samo določene posle uki- 
njenih stanovanjskih skladov, medtem ko se glede ostalih poslov stanovanjskega 
sklada opravi redni likvidacijski postopek. 

Navedene terjatve v smislu zakona spadajo v redni likvidacijski postopek 
in jih mora obravnavati likvidacijska komisija, ki je bila v ta namen tudi 
postavljena pri Občinski skupščini Ljubljana-Moste-Polje.« 

Spričo- takšnega stanja postavljam vprašanje, kdo je odgovoren in kaj je 
storjenega za čimprejšnjo likvidacijo- obveznosti ukinjenih stanovanjskih skla- 
dov do izvajalcev stanovanjskih objektov? 

Drugo- vprašanje se nanaša na večje objekte, katerih gradnja je bila zaradi 
restrikcij ustavljena. Tudi za te gradnje dolgujejo investitorji, npr. GP »Teh- 
nika« Ljubljana za izgradnjo Trga revolucije še 297,2 milij. S din, za gradnjo šol 
še 74,7 milij. S din in SGP Grosuplje za izgradnjo 3 fakultet 203 milij. S din. 
Takšnih primero-v z večjimi zneski je še veliko in razširjam prvo vprašanje, kaj 
je storjenega za likvidacijo obveznosti investitorjev za dela, izvršena na ustav- 
ljenih objektih, katera so bila večji del financirana iz sredstev proračuna, pro- 
računskih sklado-v in pri katerih je v več primerih banka odpovedala že odo*- 
brena investicijska posojila. 

Izvršni svet SR Slovenije prosim za pismeni odgovor. 

Breda Moschl 
poslanka Prosvetno-kulturnega zbora 

Skupščina SR Slo-venije je meseca februarja 1965 sprejela zakon o- spre- 
membah in dopolnitvah zakona o- osnovni šoli, ki navaja, da bo republiški 
sekretar za šolstvo predpisal: 

— postopek o potrjevanju učbenikov, priročnikov in učil; 
— pedagoške normative glede števila učencev v oddelkih in glede odda- 

ljenosti osnovne šole od učenčevega doma; 
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— podrobnejše določbe o organizaciji in izvajanju izobraževanja odraslih; 
— podrobnejše določbe o ocenjevanju; 
— podrobnejše določbe o izpitih za izredne učence; 
— podrobnejše določbe o prostorih, ki so potrebni za osnovno šolo; 
— vsebino in obliko spričevala. 
Nadalje je navedeno' v zakonu, da bo republiški sekretar za šolstvo izdal 

navodila o pohvalah, nagradah in drugih vzgojnih ukrepih in določil časovno 
razporeditev šolskega dela s šolskim koledarjem. 

Kolikor mi je znano, je republiški sekretar za.šolstvo izdal samo odredbo 
o šolskem koledarju, medtem ko je Zavod za napredek šolstva SRS sicer že 
izdelal pedagoške normative za delo osnovnih šol, ki pa še niso predpisani. 

Zato postavljam, naslednje vprašanje: 
Kakšne predpise z navedenega področja pripravlja republiški sekretariat 

za prosveto in kulturo in kdaj bodo izdani? 

Vanda Skodnik 
poslanka Prosvetno-kulturnega zbora 

Predstavniki občinske skupščine Ribnica so me obvestili o sporu med 
občinskima skupščinama Ribnica in Kočevje glede sofinanciranja kočevske 
gimnazije. Ta spor sicer ni nov in se vleče že dlje časa, vendar je postal v 
zadnjem času še posebno pereč. Občinska skupščina Kočevje namreč zahteva, 
da ribniška občina sofinancira gimnazijo v Kočevju na ta način, da plačuje za 
vsakega posameznega dijaka po 150 000 din, kar bi obremenilo proračun rib- 
niške občinske skupščine za kakih 7 500 000 din. Ker je ribniška občinska skup- 
ščina v finančni stiski že glede obveznosti osnovnega šolstva, se je zaradi te 
zahteve spor med občinama znova močno zaostril. V Ribnici namreč menijo, da 
pridobiva kočevska občina na ta način neupravičena dodatna sredstva za vzdr- 
ževanje gimnazije. 

Ker gre v tem primeru za dve občini, ki prejemata obe dodatno republiško 
pomoč za kritje svojih proračunskih obveznosti, prosim pristojne republiške 
organe za pojasnilo, po kakšnih kriterijih dobivata obe občini to pomoč ozi- 
roma, ali so pri tej republiški pomoči kočevski občini upoštevana sredstva, ki 
so< potrebna za vzdrževanje gimnazije. 

Ob koncu pa še obrobna pripomba. Najsi je ribniška občinska skupščina 
dolžna ali ne sofinancirati gimnazijo v Kočevju, menim, da je skrajno nepe- 
dagoško in družbeno škodljivo, če učnovzgojno osebje na kočevski gimnaziji — 
kakor so me ponovno informirali — te finančne težave očita dijakom iz rib- 
niške občine in jih celo spodbuja, naj gredo zaradi tega demonstrirat pred 
ribniško občinsko skupščino. 

Slavko Tihec, 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 

V zvezi s temeljnimi načeli in 45. členom ustave SFRJ ter 42. členom ustave 
SRS, ki izražajo pojmovanje, da naj bi bili plodovi umetniškega dela čim bolj 
dostopni občanom, postavljam naslednje vprašanje: 
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Ali so obdavčitve plodov umetniškega dela, posebej na likovnem področju 
v skladu s temi določili? 

Obrazložitev: 
1. Na likovna dela, ki jih umetniki prepustijo v prodajo v trgovini plača 

avtor: 15 °/» davka na avtorski honorar, v nekaterih občinah tudi več. Trgovina 
doda na likovno delo (kip, slika, grafika) maržo do 20 % in prometni davek 
20%. Skupaj 40%! 

Na likovna dela uporabne umetnosti pa do 35% marže in celo več, skupno 
z 20 °/o prometnim davkom. Skupno 55 ®/»! 

2. Na likovna dela, prodana v galerijah in drugih javnih razstavnih pro- 
storih plača avtor 15 "/o do 17% davek na avtorski honorar občinski skupščini, 
posebej razstavnemu telesu pa do 20 °/o od vrednosti prodanega dela, avtorski 
agenciji do 3% in društvu slovenskih likovnih umetnikov 1%. Torej 41% 
obremenitev! 

3. Prodaja likovnih del iz ateljeja privatnim odjemalcem je izjemno dejanje 
in skoraj ne pride v pošte v za likovnike na Slovenskem. 

Posebej vprašujem: Kakšno pospeševalno funkcijo ima 20% prometni 
davek na prodajo umetniških del? 

Vlado Golob, 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 

Za uslužbence prosvetne stroke je zakon, ki še zdaj ni preklican, predvi- 
deval tako imenovani strokovni oziroma profesorski izpit, ki ga je moral učitelj 
oziroma profesor opraviti v določenem roku pred republiško oziroma okrajno 
komisijo. 

Vprašujem, ali je zdaj po novi ustavi, po izidu zakona o zavodih in po izidu 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih, tak strokovni izpit še potreben. Znano 
je namreč, da so bili, oziroma so še, ti izpiti zelo splošni in več ali manj 
formalni, da so pa predstavljali za mlade prosvetne delavce, ki imajo že tako 
težak položaj pri uvajanju v pedagoško delo, dokajšnio obremenitev, medtem ko 
prave koristi od njih ni bilo, kar je zlasti očitno pri šolah, ki niso povsem sploš- 
nega tipa in terjajo od pedagoških delavcev posebno strokovno usmeritev. 

Tudi šole so sedaj kot zavodi samostojne in samoupravne delovne orga- 
nizacije, v katerih odločajo samoupravni organi na vsaki stopnji in v vseh delih 
delovnega procesa v skladu z zakoni in s svojim statutom, tudi pri sistemati- 
zaciji delovnih mest, pri sklepanju in urejanju medsebojnih delovnih razmerij. 
Ali je torej šola, tudi če ugotovi, da dosedanji strokovni izpiti ne ustrezajo 
njenim zahtevam in potrebam, še dolžna zahtevati od članov delovne skupnosti, 
da opravijo ta izpit in ali jim naj, dokler ne opravijo tega izpita, eventualno 
odteguje določen odstotek njihovega osebnega dohodka? Kakšne so lahko sank- 
cije proti članom delovne skupnosti, ki ne opravijo v roku tega izpita, da bo 
v skladu s TZDR? 

Smatram, da je sedanji sistem strokovnih izpitov neustrezen, zlasti za dolo- 
čeno vrsto šol in bi ga bito treba ponovno proučiti ter uskladiti z dejanskimi 
potrebami ali pa bi bilo treba prepustiti to vprašanje posameznim šolam ozi- 
roma skupnostim šol, ki najbolje poznajo resnične potrebe. 

28 
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Dušan Barbič, 
poslanec Organizacijsko^političnega zbora 

Občinske skupščine zagotavljajo' v proračunih sredstva za financiranje 
inšpekcijskih služb in občinskega sodnika za prekrške. 

Sodnik za prekrške izreka v postopku, pretežno denarne kazni. Inšpektorji 
izrekajo mandatne kazni in odvzem protipravno pridobljene premoženjske 
koristi, na podlagi njihovih prijav pa izrekajo pristojni organi (sodnik za pre- 
krške in gospodarska sodišča) denarne kazni in odvzeme premoženjskih koristi. 

Denarne kazni, plačane za prekrške, so dohodek republike (9. člen temelj- 
nega zakona o prekrških). Denarne kazni, izterjane od pravne osebe in odgo- 
vorne osebe pravne osebe in vzeta premoženjska korist ter denar od prodaje 
odvzetih predmetov, ki jih izrekajo gospodarska sodišča, pripadajo republiki, 
v kateri ima sedež obsojena pravna oseba, razen za carinske, devizne in zunanje- 
trgovinske gospodarske prestopke, ki pripadajo federaciji (122., 126. in 128. člen 
zakona o gospodarskih prestopkih). 

Zgoraj navedena sredstva iz leta v leto naraščajo. Tako je na primer sodnik 
za prekrške v Kopru izrekel v letu 1963 za 5 909 850 dinarjev, v letu 1964 za 
6 239 500 dinarjev, v letu 1965 pa za 19 000 000 dinarjev denarne kazni. Inšpek- 
torji medobčinskega inšpektorata v Kopru so izrekli oziroma predlagali posto- 
pek, v katerem je bilo> izrečenih denarnih kazni in odvzem premoženjske 
koristi v letu 1963 za 3 537 670 dinarjev, v letu 1964 za 5 661 400 dinarjev, v letu 
1965 pa za 35 931 193 dinarjev. 

V zvezi s tem prosim, da pripravi ustrezna služba odgovor na naslednje 
vprašanje: 

Ali ne bi bilo primerno tako zbrana sredstva ali del sredstev vrniti obči- 
nam, na območju katerih so bila dobljena; poseben republiški predpis pa naj 
bi določal namen, za katerega bi se lahko uporabila. 

Obstoječi način odvajanja sredstev namreč ne stimulira občinskih skupščin 
za razširjanje in izpopolnjevanje zgoraj navedenih služb,, ampak obstoji glede 
na primanjkoivanije sredstev v občinskih proračunih celo nevarnost, da jih bodo 
zoževale. 

Milka Jovan, 
poslanka Organizacij sko-političnega zbora 

V začetku marca so bili nenapovedano postavljeni prometni znaki na cestah 
I. in II. reda v Sloveniji, ki omejujejo osni pritisk cestno prometnih vozil. 
Omejitve so takrat znašale na cestah I. in II. reda od 4 do 10 ton dovoljenega 
pritiska na os. Omejitve so bile tudi na vseh glavnih — mednarodnih cestah 
postavljene tako, da z več kot 6-tonskim osnim pritiskom ni bilo mogoče pre- 
voziti večjo razdaljo. Navedeni ukrep je bil delno začasnega značaja, zaradi 
pomladanskega kipenja cest, delno pa tudi trajnega značaja. 

Po obveznem določilu temeljnega zakona o javnih cestah morajo biti ceste 
zgrajene za osni pritisk najmanj 10 ton. Stanje javnih cest, pravilno vzdrževanje 
javnih cest po> tehničnih predpisih ter izpolnjevanje tehničnih in drugih pogojev, 
s katerimi se zagotovi varen in neoviran promet, nadzorujejo organi za inšpek- 
cijo javnih cest. 
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Te nenadno odrejene omejitve pa dokazujejo, da pristojni upravni organ ni 
pravočasno in dovolj učinkovito skrbel za to, da se zagotovi sposobnost cest za 
varen in neoviran promet. Zaradi tega pa je prišla vrsta cestno prometnih 
podjetij nenadoma v položaj, da ne morejo uporabljati svojih vozil, ki so pri- 
lagojena osnemu pritisku, za katerega bi morale biti obvezno zgrajene in 
vzdrževane javne ceste. 

Samo cestno prometna podjetja Socialistične republike Slovenije razpo- 
lagajo s skupno 1150 takimi kamioni in 550 prikolicami. V letu 1965 pa je bilo 
po predpisanih pogojih pristojnega zveznega sekretariata in JIB uvoženih v 
zveznem merilu 1200 težkih kamionov. 

Cestna prometna in druga prizadeta podjetja ugotavljajo, da bodo trpela 
občutno gospodarska škodo, če bodo postavljene omejitve trajnejše. 

Zaradi tega postavljam naslednja vprašanja: 
1. v kakšnem času bodo javne ceste usposobljene za varen in neoviran pro- 

met in ukinjene postavljene omejitve; 
2. zakaj niso pristojni upravni organi in pristojna cestna podjetja pravo- 

časno ukrenili vse, da bi se izognili nenadnim in tolikšnim omejitvam, ki pred- 
stavljajo tako oviro prometa, ki resno ogroža vrsto' cestno prometnih podjetij 
v rednem poslovanju; 

3. kako so bila porabljena sredstva iz prispevkov za vzdrževanje cest, s tak- 
sami za ceste in prispevki od goriva; 

4. kdo bo odgovarjal, da se ceste niso vzdrževale po določilih zakona ter 
da je do takega stanja prišlo; 

5. kdo bo odgovarjal, da ob takem predvidenem stanju cest niso bili pravo- 
časno obveščeni pristojni organi, ki so še v letu 1965 uvozili 1200 težkih 
kamionov, plačanih s konvertibilno valuto. 

Tone Florjančič, 
poslanec Organizacijsko-političnega zbora 

Dovolite mi, da postavim naši izvoljeni začasni komisiji in tudi ustreznim 
republiškim organom naslednja vprašanja: 

— Kdo in kaj zagotavlja, da se bo zakon o> izvrševanju vzgojnih ukrepov 
v praksi dosledno in učinkovito realiziral, če vemo, da se tudi sedaj niso 
zakonske norme upoštevale. 

— Kaj je naredila komisija v letu dni od njene postavitve — kakšne ukrepe 
je podvzela, da se marca 19fi5. leta ugotovljene slabosti odpravijo, kolikokrat se 
je sestala in kaj je ugotovila. 

— Kdo je odgovoren za še vedno neurejen finančni in pedagoški status 
vzgojnih domov. 

— Ah ni le ukinjanje vzgojnih domov, ne pa tudi vzrokov, ki so privedli 
domove v absurdne situacije, iskanje rešitev na liniji najmanjšega odpora. Kaj 
s tistimi, ki so zanemarjali svoje osnovne človeške, pedagoške in vzgojne dolž- 
nosti. Ah ne bomo za vse to zopet iskali vzroke v nevzgojenih otrokih in 
objektivnih težavah. 

28* 
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PREDLOG ODLOKA 
o finačnem programu za financiranje nadaljevanja graditve Infekcijske klinike 

v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje nadaljevanja graditve Infekcijske kli- 
nike v Ljubljani, katere investitor so Klinične bolnice v Ljubljani. 

II. 

Graditev novega trakta Infekcijske klinike v Ljubljani se je pričela leta 
1959 in bo končana do leta 1966. Skupna vrednost investicijskih del znaša 
14 500 000 N din; od tega je bilo do 31. decembra 1965 plačano 12 100 000 N din. 
V letu 1966 so potrebna še sredstva v višini 2 400 000 N din. 

S tem bodo izvršena gradbena in obrtniška dela, instalacije, zunanji pri- 
ključki instalacij in kanalizacije, sterilizacijska čistilna naprava za fekalne in 
odpadne vode; nabavljena bo najnujnejša zdravniška in ostala oprema ter 
poravnani stroški gradbenega ter projektnega nadzora. S tem bo novi trakt 
s 100 posteljami usposobljen za normalno poslovanje. 

III. 

Sredstva za kritje plačila iz prejšnje točke se zagotovijo> s kreditom, ki ga 
najame SR Slovenija pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani. Obveznost 
odplačevanja anuitet prevzame SR Slovenija. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita Republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter Republiški sekretariat za 
finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži ob koncu investicijskih del 
Skupščini SR Slovenije poročilo o. izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Novi objekt infekcijske klinike se je začel graditi v letu 1959, ko je zajela 
SR Slovenijo epidemija poliomielitisa. S tem se je potreba po pridobitvi novih 
postelj za infekcijska obolenja, ki je izvirala že iz prejšnjih let, še zaostrila in 
dobila vso podporo javnosti. 

Stari objekt infekcijske klinike je namreč za namen, kateremu danes služi, 
pomanjkljiv, ker ne dopušča izolacije bolnikov. Velikost in število oken v stari 
hiši ne dovoli prezidave, ki bi dala večje število majhnih izolacijskih prostorov. 

Zaradi velikega števila infekcijskih bolnikov se uprava nikoh ni mogla 
odločiti, da bi žrtvovala bolniške sobe za funkcionalne stranske prostore, zato 
jih dejansko nima. 
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Uspehi cepljenja kažejo, da so nekatere infekcijske bolezni praktično od- 
pravljene (npr. otroška paraliza in davica, medtem ko je tetanusa in oslovskega, 
kašlja znatno manj kot nekoč). Ker pa številčno te bolezni niso bile tako 
pomembne, se ne čuti pri posteljnem fondu nikakršne sprostitve, saj so namesto 
omenjenih bolezni stopile nove, kot npr. serozni meningitis, ki je zelo številčen 
v poletnem in hepatitis, ki napolni kliniko v zimskem času. Infekcijska klinika 
sprejema dnevno do 30 novih bolnikov in jih mora zato. ravno toliko tudi odpu- 
stiti. Posledica tega je, da so odpuščeni pogosto številni bolniki, ne da bi bili 
ozdravljeni, ali pa bakteriološko sanirani. 

Iz statističnih podatkov je razvidno, da se infekcijska obolenja niso zmanj- 
šala, saj so po splošni obolevnosti v republiškem pomenu na prvem mestu 
akutne infekcije dihal in na tretjem črevesne infekcije. 

V novem objektu infekcijske klinike je predviden prostor za republiški re- 
spiracijski center, ki je stalno prenapolnjen, četudi ni več otroške paralize; v 
njem pa bodo tudi prostori za izolacijo bolnikov, sumljivih, da bolehajo za 
kozami. Doslej v republiki ni bilo mogoče najti takšnih prostorov, zato bi 
nastale velike težave v primeru epidemije ali posameznih obolenj za kozami. 

Za novi trakt infekcijske klinike, ki se je začel graditi leta 1959 kot pri- 
zidek k stari zgradbi, znaša valoriziran predračun, ki je bil izdelan septembra 
1965, 14 500 000 N din. Poleg tega je infekcijska klinika predvidela v istem inve- 
sticijskem programu še adaptacijo starega trakta v znesku 10 450 000 N din. 
Skupna predračunska vrednost obeh investicij bi znašala torej 24 950 000 N din. 

Predloženi finančni program se nanaša na gradnjo novega trakta v znesku 
14 500 000 N din, adaptacija starega objekta pa se smatra kot posebna inve- 
sticija, ki ni vezana na ta finančni program, kar je v nadaljevanju razvidno iz 
obrazložitve. 

1. Gradnja novega trakta v skupni predračunski vrednosti 14 500 000 N din 
Za gradnjo novega trakta je bilo dosedaj porabljeno 12 100 000 N din, ki jih 

je dodelil sklad za negospodarske investicije SRS investitorju v letih od 1960 
do 1965. S temi sredstvi so skoraj v celoti opravljena gradbena in obrtniška dela, 
pri tem, ko so ostala nedokončana še dela, brez katerih objekt ni sposoben za 
obratovanje, in sicer: 

Gradbena in obrtniška dela  1 250 000 N din 
Instalacije . • •    200 000 N din 
Zunanji priključki instalacij in kanalizacije  300 000 N din 
Sterilizacijska čistilna naprava za fekalne in odpadne vode . . 210 000 N din 
Najnujnejša zdravniška in ostala oprema  200 000 N din 
Gradbeni in projektni nadzor   150 000 N din 
skuPaj:  2 340 000 N din 
2,5 "/o za energetske naprave  58 650 N din 

S k u p a j •' : •    2 398 650 N din 
Zaokroženo  2 400 000 N din 

Z dodelitvijo vsote 2 400 000 N din bo objekt do konca leta 1966 dograjen 
in usposobljen za vselitev. 

Z dograditvijo tega objekta bo infekcijska klinika pridobila 100 novih 
postelj, ki jih bo mogoče uporabljati tudi za hospitalizacijo^ internističnih paci- 
entov. S tem bodo razbremenjene posteljne kapacitete interne klinike, hkrati 
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pa se bo znižalo število odklonjenih pacientov, ki je v letu 1965 zaradi pomanj- 
kanja postelj poraslo že na 1082. 

2. Adaptacija starega trakta v znesku 10 450 000 N din 
Predračun po investicijskem programu infekcijske klinike iz leta 1965 pred- 

videva za optimalno ureditev infekcijske klinike še naslednja dela: 

1. Adaptacija starega objekta  5 135 700 N din 
2. Zunanja ureditev z razsvetljavo in kanalizacijo . . . 780 280 N din 
3. Objekti vratarnice in bunkerja za vnetljive tekočine. . 310 000 N din 
4. Pohištvena in ostala oprema  2 246 170 N din 
5. Drobni inventar in medicinska oprema  1 814 554 N din 
6. Zadevni projekti, ki jih je še potrebno izvršiti .... 105 000 N din 
7. Gradbeni in projektni nadzor ter prispevki in stroški 

dokumentacije  58 296 N din 

Skupaj:  10 450 000 N din 

V zvezi s tem delom projekta opozarjamo, da ne gre za gradnjo, opremo 
in ostala dela, našteta v specifikaciji, ki bi se morala obravnavati vključno z 
investicijami iz točke 1, ker so to popolnoma ločeni zahtevki oziroma pred- 
videvanja, ki ne vplivajo na polno in urejeno obratovanje infekcijske klinike 
in s tem novega trakta, s katerim bo zagotovljena zdravstveni službi pridobitev 
prepotrebnih 100 novih bolnišničnih postelj. 

Iz navedenih razlogov in ker SR Slovenija ni z ničemer vezana* da rešuje 
predvidene investicije v višini 10 450 000 N din, te vsote nismo omenili v pred- 
logu odloka, še posebno, ker menimo, da je ta investicija problem, ki ga bo 
potrebno obravnavati ločeno v okviru bodočih ukrepov, s katerimi se bo reše- 
valo vprašanje mreže zdravstvenih zavodov sploh. 

PREDLOG ODLOKA 
o finančnem programu za financiranje dograditve zdravstvenega doma 

»dr. Petra Držaja« v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje dograditve novega bolniškega trakta 
in mrtvašnice zdravstvenega doma »dr. Petra Držaja« v Ljubljani, katerega 
investitor je zdravstveni dom Dr. Petra Držaja. 

II. 

Graditev novega bolniškega trakta in mrtvašnice se je pričela leta 1964 in 
bo končana v letu 1967. Skupna vrednost investicijskih del znaša 4 279 260 N din; 
od tega je bilo do 31. decembra 1965 plačano 1 524 321 N din. Za dograditev 
objekta je potrebno še 2 754 939 N din, in sicer 2 300 000 N din v letu 1966 ter 
454 939 N din v letu 1967. 

S sredstvi, predvidenimi za leto 1966, bo zavod usposobil prvo in drugo 
nadstropje novega trakta s tem, da se namesti 68 postelj, zgradi zveza z ostalimi 
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oskrbnimi enotami starega trakta, dokonča vse toplovodne in električne insta- 
lacije in s tem omogoči v tem delu zgradbe urejeno službo. 

S sredstvi, predvidenimi za leto 1967 se v pritličju usposobijo vsi labo- 
ratoriji, ambulantni prostori, šok prostor ter v kleti lekarna in stomatološke 
ordinacije. 

III. 

Sredstva za kritje plačil iz prejšnje točke zagotovi SR Slovenija. 
Za leto 1966 zagotovi SR Slovenija sredstva s kreditom, ki ga najame pri 

Splošni gospodarski banki. Odplačilo anuitet prevzame SR Slovenija. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita Republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter Republiški sekretariat za 
finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za leto 1966 in po končani 
graditvi Skupščini SR Slovenije poročilo- o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z odločbo Izvršnega sveta (Uradni list LRS, št. 25-226/63) so bile ustano- 
viteljske pravice nasproti Zdravstvenemu domu »dr. Petra Držaja« v Ljubljani 
prenesene na Izvršni svet. Zdravstveni dom mora po omenjeni odločbi opravljati 
v vseh svojih zdravstvenih organizacijskih enotah zdravstvene dejavnosti in 
varstvo za potrebe organov za notranje zadeve. V svoji stacionarni zdravstveni 
organizacijski enoti (bolnici) in v drugih organizacijskih enotah pa mora dajati 
specialistično zdravstveno varštvo občanom. Po statutu zdravstvenega doma pa 
daje zdravstveno varstvo borcem NOB in pri njem registriranim delovnim orga- 
nizacijam ter drugim družbeno^-političnim skupnostim oziroma organizacijam. 

Graditev novega trakta Zdravstvenega doma »dr. Petra Držaja« se je začela 
v mesecu juniju 1964 namesto starega objekta, ki je bil dotrajan in funkcionalno 
ni ustrezal. Za adaptacijo in funkcionalno usposobitev starega objekta bi bila 
potrebna približno enaka sredstva kot za zgraditev novega trakta. 

Stanje objekta, katerega graditev se od decembra 1964 ni nadaljevala zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev, je naslednje: 

Objekt je dograjen kot skelet v surovem stanju brez ometa, brez notranjih 
vmesnih sten in vzidanih oken, z izpolnjenimi zunanjimi stenami. Skelet je 
pokrit s streho, ki ni v celoti dokončana. 

Investitor novega trakta in mrtvašnice je Zdravstveni dom »dr. Petra 
Držaja«, Ljubljana, Vodnikova 62. 

V novem traktu bo 68 bolniških postelj, ki so danes v Ljubljani nujno 
potrebne zaradi zelo občutnega pomanjkanja kirurških in internističnih postelj. 
V pritličju samega objekta bodo laboratorij ter splošna in specialistične ambu- 
lante. V kletno etažo se bo namestila lekarna zdravstvenega doma ter stoma- 
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tološka ambulanta. V I. in II. nadstropju pa bo nameščen že omenjeni posteljni 
fond. 

Vrednost celotne investicije znaša 4 279 260 N din. Od tega je bilo do danes 
že investiranih 1 524 321 N din, potrebna pa so še finančna sredstva v višini 
2 754 939 N din. 

S sredstvi 2 300 000 N din bo zavod usposobil objekt tako, da bo v I. in 
II. nadstropju mogoče namestiti 68 postelj in na teh posteljah zdraviti bolnike. 

Znesek 454 939 N din bo zavod potreboval v prihodnjem letu oziroma v pri- 
hodnjih letih za to, da bo lahko uredil pritlične in kletne prostore ter s tem 
dokončno dogradil objekt. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje nadaljevanja rekonstrukcije Inšituta 
za tuberkulozo na Golniku 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje nadaljevanja rekonstrukcije kuhinje 
in graditve toplarne v Inštitutu za tuberkulozo na Golniku, katere investitor je 
inštitut. 

II. 

Rekonstrukcija kuhinje in graditev toplarne se je pričela leta 1965 in bo 
končana do konca leta 1966. Skupna vrednost teh investicijskih del znaša 
4 900 000 N din; od tega je bilo plačano do 31. decembra 1965 2 320 000 N din. 
V letu 1966 so potrebna še sredstva v višini 2 580 000 N din. 

III. 

Sredstva za kritje plačila iz prejšnje točke se zagotovijo iz naslednjih virov; 

— iz kredita, ki ga najame SR Slovenija pri Splošni 
gospodarski banki v Ljubljani, za katerega prevzame 
obveznost odplačevanja anuitet SR Slovenija . . . 

— iz kredita, ki ga je najel Inštitut za tuberkulozo pri 
medobčinskem zdravstvenem investicijskem skladu 
v Kranju   

— iz sredstev Inštituta za tuberkulozo  

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita Republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo ter Republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži ob koncu investicijskih del 
Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradrtem listu SRS«. 

1 000 000 N din 

230 000 N din 
1 350 000 N din 
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OBRAZLOŽITEV 

Inštitut za tuberkulozo na Golniku je v republiški pristojnosti, ker je edini 
tovrstni inštitut v Sloveniji, ki opravlja znanstveno-raziskovalno dejavnost na 
tem področju in je hkrati učna baza. 

Rekonstrukcijo kuhinje in graditev toplarne je inštitut pričel v letu 1965, 
pripravljalna dela pa že konec leta 1964. Rekonstrukcija kuhinje ima namen 
zagotoviti normalne pogoje za pripravo prehrane za okoli 700 bolnikov in za 
kakih 400 uslužbencev inštituta. Sedanji kuhinjski obrat inštituta je namreč 
v adaptiranih prostorih nekdanjih hlevov, ki so bili prirejeni za potrebe kuhinje 
v času, ko je zavod imel le 240 bolniških postelj in se je v kuhinji pripravljalo 
le okoli 300 obrokov. Danes mora kuhinjski obrat zavoda pripravljati dnevno 
kakih 1200 obrokov, od tega približno Vs obrokov dietične prehrane, ker se je 
struktura bolnikov bistveno spremenila; zavod namreč v čedalje večjem številu 
sprejema na zdravljenje netuberkulozne bolnike (internistični, pulmološki), pri 
katerih je dietična prehrana eden izmed osnovnih terapevtskih pripomočkov. 
Zaradi nefunkcionalne ureditve dosedanjih kuhinjskih prostorov, ki so bih tudi 
premajhni in zelo slabo opremljeni, je bilo povsem nemogoče v takšnem obsegu 
pripravljati dobro bolniško hrano, ki bi imela ustrezno terapevtsko vrednost. 
Takšno stanje je povzročalo čestokrat tudi razne zastrupitve § hrano, ki so 
imela večkrat hujše posledice. Vse to je zavod prisililo, da se je odločil za 
popolno rekonstrukcijo kuhinjskega obrata, ki bi omogočila sodobno in higi- 
ensko pripravo hrane za bolnike. K takšni odločitvi je zavod med drugim pri- 
sililo tudi to, da se je več kot sto let stari gradbeni objekt, v katerem je bila 
kuhinja, na nekaterih mestih začel občutno pogrezati zaradi slabe konstrukcije 
in nestabilnega terena; zato je postajalo delo v tem obratu že življenjsko 
nevarno. 

Do danes so dela pri rekonstrukciji opravljena do tolikšne mere, da je že 
mogoče začasno obratovati v novih prostorih termičnega dela kuhinje, v celoti 
pa bo rekonstrukcija končana predvidoma do 15. 5. 1966. Rekonstruktirani 
kuhinjski obrat bo imel kapaciteto 1500 obrokov dnevno. 

V najtesnejši povezanosti z rekonstrukcijo kuhinje je graditev toplarne. 
Inštitut je do sedaj dobival toplotno energijo iz petih zastarelih kurilnic, ki so 
bile zgrajene in opremljene pred 30 do 40 leti. Novi rekonstruirani kuhinjski 
obrat bo potreboval približno petkrat več toplotne energije kot dosedanji in bi 
bilo treba za zagotovitev te energije zgraditi novo, tj. šesto kurilnico, kar bi še 
povečalo neracionalnost pri oskrbovanju inštituta s toplotno energijo. 

Ker so tudi druge kurilnice povsem dotrajale in bi bilo treba vse kurilne 
naprave v najkrajšem času v celoti obnoviti oziroma zamenjati z novimi, se 
je moral zavod odločiti za graditev toplarne, ki bo nadomestila obstoječe izrab- 
ljene kurilnice in zagotovila potrebno toplotno energijo za novo kuhinjo ter 
nekatere bolniške oddelke, ki so še brez centralnega ogrevanja. Stroški za zgra- 
ditev toplarne ne bodo bistveno presegli stroškov, ki bi jih imel zavod z obno- 
vitvijo obstoječih kurilnic in s postavitvijo' nove kurilnice za kuhinjo, na drugi 
strani pa bo s toplarno doseženo občutno znižanje stroškov za gorivo in stroškov 
za osebne dohodke kurjačev. Ekonomski račun pa tudi nekajtedenska praksa 
sta pokazala, da bo dosežen prihranek pri gorivu v vrednosti najmanj 500 do 
600 N din dnevho, kar pomeni na leto več kot 200 000 N din, letni prihranek pri 
stroških za osebne dohodke kurjačev pa bo znašal približno 30 000 N din. 
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Graditev toplarne je zavod pričel v drugi polovici leta 1965. Do danes je 
v grobem zgrajen gradbeni objekt toplarne in montiran en kotel s pripadajočo 
cisterno za mazut, v celoti pa bo graditev toplarne končana v oktobru 1966, ko 
bo dobavljen in montiran še drugi kotel. Prvi kotel je v poskusnem obratovanju 
že od začetka februarja t. 1. 

Celotna predračunska vrednost navedenih investicijskih del znaša 4 900 000 
N din. V tej vsoti so zajeta tudi sredstva za položitev 10-odstotne garancije 
od investicijske vrednosti in za plačilo 2,5-odstotnega prispevka za pomoč po- 
plavljenim območjem oziroma prispevka za graditev energetskih objektov. 

Zavodu je za celotno vrednost investicije uspelo zagotoviti potrebna finančna 
sredstva iz naslednjih virov: 

— kredit pri Splošni gospodarski banki, ki ga je inštitut 
najel v letu 1965 in za katerega je prevzel obveznosti 
odplačevanja anuitet sklad SR Slovenije za negospo- 
darske investici je  1 700 000 N din 

— kredit medobčinskega invest. zdrav, sklada Kranj 500 000 N din 
— sredstva zavoda  1 700 000 N din 
— kredit Splošne gospodarske banke v letu 1966, za 

katerega naj bi prevzela plačevanje anuitet SR 
Slovenija  1 000 000 N din 

Do 31. 12. 1965 je bilo za navedena investicijska dela porabljenih skupno 
2 320 000 N din, od tega: 

V letu 1966, ko bodo investicijska dela končana, pa zavod potrebuje še 
2 580 000 N din. Viri za ta sredstva so razvidni iz predloga odloka o financiranju 
rekonstrukcije kuhinje in graditve kotlarne v letu 1966. 

Poleg navedenih investicijskih stroškov je moral zavod v breme svojih 
sredstev za investicijsko vzdrževanje opraviti obsežnejša investicijska vzdrže- 
valna dela, ki so v najtesnejši povezanosti z obravnavano investicijo (obnova 
toplotnih kanalov in parovodov do posameznih objektov, popravilo dovozne 
ceste do toplarne, obnova kanalizacije pri kuhinji, obnova električnih napa- 
jalnih vodov itd.); vrednost teh del znaša več kot 600 000 N din. 

PREDLOG ODLOKA 
o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve študentskega 

stanovanjskega stolpiča E-l v študentskem naselju v Ljubljani 

S tem odlokom se ureja financiranje nadaljevanja graditve študentskega 
stolpiča E-l v študentskem naselju v Ljubljani, katerega investitor je Univerza 
v Ljubljani. 

Skupaj . . . 4 900 000 N din 

— v breme odobrenih kreditov 
— v breme sredstev zavoda . . 

1 970 000 N din 
350 000 N din 

I. 
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II. 

Graditev stolpiča iz prejšnje točke se je pričela v letu 1964 in bo končana 
leta 1967. Skupna vrednost investicije znaša 5 138 180 novih dinarjev in obsega 
pripravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, opremo, stroške za 
zunanje priključke, povečanje kotlarne in transformatorske postaje, ureditev 
okolice ter stroške investitorja. 

Do 31. decembra 1965 je bilo plačano iz sredstev Univerze v Ljubljani 
124 790 novih dinarjev in iz sredstev Sklada SR Slovenije za šolstvo' 305 430 
novih dinarjev. Za dograditev stolpiča je potrebno še 4 707 960 novih dinarjev. 

III. 

Za nadaljevanje in dokončanje graditve objekta iz I. točke tega odloka za- 
gotovi sredstva SR Slovenija v višini 3 707 960 novih dinarjev, 1 000 000 novih 
dinarjev pa je zagotovljeno' s kreditom, ki ga je najela Univerza v Ljubljani 
pri Skladu SRS za zidanje stanovanjskih hiš. Po letih bodo sredstva, ki jih 
zagotovi SR Slovenija zagotovljena, takale: 

— v letu 1966 za nadaljevanje gradbenih del do IV. laze 
(izvršitev zunanjih in notranjih gradbenih del ter 
instalacije) ter za delno vgrajeno opremo . . . . 2 740 000 N din 

— v letu 1967 za zaključna dela, dokončanje oprem- 
ljanja in ureditve okolice    967 960 N din 

V letu 1966 zagotovi SR Slovenija sredstva s kreditom, ki ga najame pri 
Splošni gospodarski banki v Ljubljani. Odplačevanje anuitet za ta kredit pre- 
vzame SR Slovenija. 

SR Slovenija prevzame obveznost odplačevanja kredita, ki ga je najela 
Univerza v Ljubljani pri Skladu SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš v 
višini 1 000 000 novih dinarjev z vračilnim rokom 30 let in 1 °/o letno obrestno 
mero. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita Republiški se- 
kretariat za prosveto in kulturo in Republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za leto 1966 in po končani 
graditvi Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Glede na visoko število redno vpisanih študentov na fakultetah, visokih in 
višjih šolah ter umetniških akademijah v Ljubljani in glede na omejene kapa- 
citete študentskih domov v Ljubljani je univerzitetni svet v skladu s priporočili 
Izvršnega sveta sprejel sklep, da se čim hitreje nadaljuje graditev študentskega 
stanovanjskega fonda. 
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Prvotni načrt za graditev študentskega naselja v Ljubljani je predvideval 
zidavo desetih stanovanjskih poslopij za 2000 študentov, medtem ko je sedaj 
zgrajenih le 7 s skupno kapaciteto 1450 ležišč. Pri sedanji graditvi gre torej 
dejansko za nadaljevanje izpolnjevanja prvotnega načrta, s čimer se bo stano- 
vanjski fond za študente povečal na 1630 ležišč. 

Pri ugotavljanju potreb po stanovanjskem fondu za študente ni upoštevan 
le socialni moment, čeprav tudi ta obstaja, temveč predvsem število rednih 
študentov na visokošolskih zavodih in to, da ni rednega in uspešnega študija 
brez urejenih stanovanjskih razmer. Če odštejemo fiktivno Vpisane študente, je 
danes na visokošolskih zavodih 10 000 rednih študentov, od tega jih je približno 
7000 doma zunaj kraja šolanja. V študentskih domovih stanuje 3000 študentov, 
medtem ko jih 4000 stanuje privatno ali pa se dnevno vozijo v šolo. Pri uteme- 
ljevanju potreb po novem stanovanjskem fondu za študente tudi ni mogoče iti 
mimo ugotovitve, da dosegajo študenti fakultet, ki stanujejo v domovih, znatno 
(v povprečju 20 %>) boljše uspehe v študiju kot drugi študenti. 

Na podlagi sklepa univerzitetnega sveta je univerza pričela v letu 1964 
zidavo novega stanovanjskegas tolpiča E-l z zmogljivostjo 180 ležišč, ki naj bi 
bil dograjen do oktobra 1966. 

Investicijska vsota študentskega stanovanjskega stolpiča E-l znaša po pro- 
jektantskem predračunu iz 1964. leta 3 500 000 N din, po sedanjih cenah 5 138 180 
N din, in sicer: 

Iz te razčlenitve je razvidno, da je sedanja, investicijska vsota za 1 638 180 
N din večja od investicijske vsote po glavnem projektu iz leta 1964. Do zvišanja 
je prišlo na eni strani predvsem, zaradi podražitve gradbenih del, na drugi 
strani pa zaradi povečanja kotlarne in izdelave zunanjega razdelilnega omrežja, 
ki bo poleg omenjenemu stolpiču rabilo še naslednjima, katerih zidava je pred- 
videna. Do1 podražitve investicij je prišlo* tudi zaradi novih potresnih predpisov 
in prispevka za pomoč poplavljencem ter 6% režijskih stroškov in obrtniških, 
instalacijskih del, kar ni bilo upoštevano v prvotnem programu. Stroški graditve 
pa so narasli tudi zaradi ustavitve zidave in zaradi zavarovalnih del, ker so bila 
aprila 1965 gradbena dela prekinjena zaradi zmanjšanja sredstev za investicije. 

Stroški za graditev tega stolpiča se povečujejo tudi zaradi tega, ker je poleg 
povečanja kotlarne in izdelave zunanjega razdelilnega omrežja potrebno ne 
glede na to, ali bosta v prihodnje grajena še dva predvidena stolpiča, dokončati 
gradnjo toplovodnega kanala do stolpiča, ki je sedaj v gradnji in sam po sebi 
zahteva 250 000 N din. 

Po glavnem Po sedanjih 
projektu cenah 

1. Za načrte, sondiranje terena in nadzor '. 
2. Za občinski komunalni prispevek  
3. Za gradbena, obrtniška in instalacijska dela  
4. Za sobno in vgrajeno opremo  
5. Za zunanje priključke in ureditev okolice  
6. Za povečanje kotlarne in trafo postaje  
7. Za prispevek za Skopje in za pomoč poplavljencem . . 

193 000 211 600 
100 000 444 500 

2 216 100 2 880 870 
497 760 627 090 
115 000 149 500 
348 500 575 000 

29 640 249 620 

Skupaj . . . 3 500 000 5 138 180 
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Občinska skupščina Ljubljana-Vič pa je določila občinski komunalni pri- 
spevek v višini 444 500 novih dinarjev. Ker občinska skupščina ne odstopa od 
plačila tega prispevka, je treba ta prispevek v celoti plačati. 

Univerza kot investitor je prvotno predvidevala, da bo financiranje graditve 
stolpiča naslednje: 

Univerza   500 000 N din 
Sklad SRS za zidanje stanovanjskih hiš  1 000 000 N din 
Sklad SRS za šolstvo    1 000 000 N din 
Skupščine občin na območju mesta Ljubljana .... 1 209 800 N din 

Od teh pa sta do 31. 12. 1965 izpolnila svojo obveznost samo delno Univerza 
v Ljubljani s prispevkom 124 790 N din in sklad SRS za šolstvo, ki je izplačal 
305 430 N din. Univerza je morala del razpoložljivih sredstev porabiti za kritje 
podražitve graditve študentskega stanovanjskega stolpiča v Ilirski ulici, medtem 
ko ljubljanske občine k zidavi niso ničesar prispevale. V taki situaciji je bil 
napravljen nov načrt financiranja, po katerem naj bi glavno breme nosil sklad 
SRS za šolstvo (4 038 180 N din). V letu 1965 bi moral sklad SRS za šolstvo 
prispevati 1 000 000 N din. Zaradi omejitve sredstev sklada, namenjenih za inve- 
sticije, in zaradi manjšega dotoka sredstev, kot so bila predvidena s finančnim 
načrtom, je tudi sklad za šolstvo lahko izpolnil svojo obveznost samo v višini 
305 430 N din, medtem ko ostanka svoje obveznosti v višini 694 570 N din ni 
mogel izpolniti. Te obveznosti pa sklad tudi ne bi mogel izpolniti v letu 1966, 
ker mu zaradi spremenjenega načina financiranja investicij za to leto niso bila 
več dodeljena posebna sredstva. Zagotovljena pa so sredstva v znesku 1 000 000 
N din, ki jih je univerza najela pri odpravljenem skladu SRS za zidanje stano- 
vanjskih hiš. Ker pa univerza s sredstvi, ki jih dobi od sklada SRS za šolstvo, 
ne more odplačevati najetega posojila, naj bi odplačevanje anuitet prevzela SR 
Slovenija. Posojilo je bilo najeto za dobo 30 let z 1-odstotno obrestno mero. 

Do 31. 12. 1965 že plačano iz sredstev: 

— sklada SRS za šolstvo  305 430 N din 
— univerze   124 790 N din 
zagotovljena sredstva iz kredita, ki ga je najela univerza 
pri skladu SRS za zidanje stanovanjskih hiš .... 1 000 000 N din 
zagotovljena sredstva s predlogom finančnega programa 3 707 960 N din 

Skupaj ... 5 138 180 N din 

Od sredstev, ki jih zagotovi SR Slovenija po predloženem finančnem pro- 
gramu, bo porabljeno' v letu 1966 2 740 000 N din za izvršitev zunanjih in 
notranjih gradbenih del in inštalacij ter delno vgrajeno opremo, v letu 1967 
pa 967 960 N din za zaključna dela in dokončanje opremljanja, s čimer bo 
objekt usposobljen za funkcionalno uporabo. 
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PREDLOG ODLOKA 
o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve Drame 

Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje nadaljevanja graditve I. etape Drame 
Slovenskega narodnega gledališča, katerega investitor je Slovensko narodno 
gledališče. 

II. 

Skupna vrednost investicije iz I. točke tega. odloka znaša 6 480 000 N din 
ter obsega pripravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, opremo, 
stroške za zunanje priključke in stroške investitorja. Investicija se je pričela 
leta 1964 in bo končana leta 1967. 

Do 31. decembra 1965 je bilo vloženih 1 800 000 N din in sicer iz sklada 
SR Slovenije za- negospodarske investicije 1 300 000 N din in iz sredstev okraja 
Ljubljana 500 000 N din. Za dovršitev del iz prejšnjega odstavka je potrebno še 
4 680 000 N din. 

S tem bo. Drama Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani dobila nove 
delovne prostore (garderobe, sobe za vaje, skladišča, knjižnico, arhiv itd.). 

III. 

Sredstva za izvršitev I. etape zagotovi SR Slovenija in to: 

— vi. 1966 za novogradnjo dveh traktov ob odru 2 800 000 N din 
— vi. 1967 za zaključna gradbena dela novih traktov, 

pripojitev novih traktov k odru in za delno opremo 
novih traktov ter za komunalni prispevek .... 1 880 000 N din 

V letu 1966 zagotovi SR Slovenija sredstva s kreditom, ki ga najame pri 
Splošni gospodarski banki v Ljubljani. Odplačevanje anuitet za ta kredit pre- 
vzame SR Slovenija. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita Republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo in Republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za leto 1966 in po končani 
graditvi Skupščini SR Slovenije poročito o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS<'. 

OBRAZLOŽITEV 

Poslopje Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani je bilo zgra- 
jeno pred petdesetimi leti, odrske naprave pa, ki jih je dobilo gledališče ob 
začetku, so bile v primerjavi z vzori v nemških gledališčih že takrat skromne. 
Od tedaj pa do danes se je zahtevnost dramskih predstav glede tehnične 
izvedbe podesetorila. Drama SNG je sledila zahtevam sodobnega repertoarja 
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in mu je bila v umetniškem in interpretativnem pogledu docela kos, po tehnični 
strani pa je močno zaostala. Skromni odrski in osvetljevalni opremi se je 
pridružilo še pomanjkanje prostorov za garderobo igralcev, za odrske delavce, 
za skušnje, za shrambo kulis itd. Gledališče je vsa leta z velikimi napori reševalo 
te probleme, še posebne težave pa je v zadnjih letih povzročila dotrajana cen- 
tralna kurjava. 

Medtem ko' so se nevšečnosti s pomanjkljivimi in neprimerno opremljenimi 
prostori množile, je gledališče dosegalo pomembne umetniške uspehe doma in 
v tujini ter povečalo število svojih obiskovalcev, ki jih je bilo v sezoni 1964/65 
kar 120 361. V preteklem letu je bilo predvajanih 291 predstav; to je največje 
število predstav v zgodovini tega gledališča. Drama SNG ima tudi za gledališko 
vzgojo mladine izreden pomen, saj v preteklem letu 47 °/» vseh njenih obisko- 
valcev še ni doseglo osemnajstega leta starosti. 

Glede na to> je bila potrebna čimprejšnja modernizacija sedanjih prostorov 
in dozidava novih. Zato je pred leti dramsko gledališče preuredilo avditorij in 
poglobilo oder. Za nadaljnjo graditev in preureditev poslopja Drame in izpopol- 
nitev odrske opreme je izdelalo Slovensko narodno gledališče v Ljubljani inve^ 
sticijski program, ki ga je potrdil Izvršni svet. Po odobrenem glavnem projektu 
in izdaji gradbenega dovoljenja pri Skupščini občine Ljubljana-Center se je 
začela graditev stranskih traktov ob odru Drame. Oba trakta sta bila v letu 
1965 dograjena do strehe, opravljena pa so bila tudi vsa zaščitna dela na teh 
dveh objektiv, ker je bilo treba graditev zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
ustaviti. Investitor Slovensko narodno gledališče v Ljubljani je namreč zaradi 
odprave okraja Ljubljana izgubil pomemben vir dohodkov, pri tem pa so nasto- 
pili še novi nepredvideni stroški (arheološke raziskave, obvezni 10 % garancijski 
polog, povečani komunalni prispevek ter zvišanje cen ob gospodarski reformi). 

Ker so po odloku o Slovenskem narodnem gledališču v Ljubljani prešle od 
bivšega okraja Ljubljana na republiko med drugim tudi investicijske obveznosti, 
je v skladu z resolucijo o usmeritvi razvoja SR Slovenije investitor SNG v 
Ljubljani pripravil finančni program za financiranje nadaljnje graditve in 
preureditve zgradbe Drame. 

Celotna investicija, ki jo je mogoče izvesti v treh etapah, pri čemer je vsaka 
etapa zaključena enota, znaša z obveznimi prispevki 14 519 070 N din (od tega 
160 000 $), in sicer: 

I. etapa 
—• novogradnja dveh traktov ob odru, pripojitev teh 

traktov k odru in delna oprema novih prostorov 6 480 000 N din 

II. etapa 
— rekonstrukcija odra: 

nova mehanska in električna oprema odra (od tega 
160 000 $)  4 629 070 N din 

III. etapa 
— preureditev glavnega vhoda in trakta ob avditoriju 

(gradbena dela in oprema)  3 410 000 N din 

Z že vloženimi sredstvi 1 800 000 N din v letih 1964 in 1965 in s sredstvi po 
tem predlogu odloka v višini 2 800 000 N din v letu 1966 in 1 880 000 N din v letu 
1967 (v sredstvih v letu 1967 je zapopaden tudi komunalni prispevek v znesku 
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740 000 N din), skupaj 6 480 000 N din bo izvršena I. etapa celotne investicije, 
to je dograditev stranskih traktov ob odrišču, s čimer pridobi Drama nove 
delovne prostore (garderobe, prostore za vaje itd.). Nadaljnji etapi — moder- 
nizacija odrišča in adaptacija glavnega vhoda in stranskega dela ob avditoriju 
pa bosta prišli na vrsto', ko> bodo na razpolago sredstva. 

PREDLOG ODLOKA 
o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra 

v Nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan« 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega 
centra — objekta kemije v Nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan«, katerega inve- 
stitor je ta inštitut. 

II. 

Graditev reaktorskega centra se je pričela v letu 1963 in bo končana leta 
1968. Skupna vrednost investicije znaša 20 460 000 novih dinarjev in obsega 
pripravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter opremo za reaktorsko 
halo, laboratorije, pomožne in komunalne objekte in stroške investitorja. 

Do 31. decembra 1965 je bilo plačano 10 000 000 novih dinarjev iz sredstev 
zvezne komisije za nuklearno energijo in 4 300 000 novih dinarjev iz sredstev 
SR Slovenije. Za dograditev objekta je potrebno še 6 160 000 novih dinarjev. 

S tem bo objekt osposobljen za funkcionalno uporabo. 

III. 

Za nadaljevanje in dokončanje investicije iz I. točke tega odloka zagotovi 
sredstva SR Slovenija, in sicer: 

— v letu 1966 za nadaljevanje gradbenih del do III. faze 
do strehe  2 700 000 N din 

— v letu 1967 za nadaljevanje gradbenih del do IV. faze 
(izvršitev notranjih del ter instalacije)  3 000 000 N din 

— v letu 1968 za zaključna gradbena dela in oprem- 
ljanje ter digestorij in montažo vroče celice . . . 460 000 N din 

V letu 1966 zagotovi SR Slovenija sredstva s kreditom, ki ga najame pri 
Splošni gospodarski banki v Ljubljani. Odplačevanje anuitet za ta kredit pre- 
vzame SR Slovenija. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita Republiški se- 
kretariat za presveto in kulturo in Republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za vsako leto in ob koncu 
investicijskih del Skupščini SR Slovenije poročilo o izvajanju tega finančnega 
programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Graditev reaktorskega centra pri Nuklearnem inštitutu Jožef Štefan v Pod- 
gorici pri Ljubljani se je pričela leta 1963 po investicijskem programu, ki je bil 
izdelan in potrjen leta 1961. Objekt kemije je le nadaljevanje graditve celotnega 
reaktorskega centra in je njegov sestavni del. Šolski raziskovalni reaktor »TRIGA 
MARK II« z maksimalno močjo 250 kW bo imel pomembno vlogo pri speciali- 
zaciji tehničnih strokovnjakov, ki bodo nujno potrebni pri graditvi, obratovanju 
in vzdrževanju nuklearnih energetskih objektov pri nas, hkrati pa bo omogočil 
ožje vključevanje nekaterih tehniških fakultet Univerze v Ljubljani v eksperi- 
mentalno delo in vzgojo v nuklearni tehniki. Poleg tega bo reaktor rabil za 
proizvodnjo radioaktivnih izotopov za potrebe industrije in raziskav v inštitutih 
ter za uporabo v medicini. Lokacija reaktorja v Ljubljani tudi dopušča uporabo 
kratkoživih izotopov, ki jih ni mogoče dobavljati iz oddaljenejših nuklearnih 
centrov. Končno bo reaktor omogočil vrsto raziskovalnih del na Nuklearnem 
inštitutu Jožef Štefan v zvezi s programom razvoja nuklearne energije ter upo- 
rabe izotopov na raznih področjih, hkrati pa tudi široko sodelovanje z univerzo 
in z industrijo. 

Graditev reaktorskega centra se je pričela leta 1963, raziskovalna in pri- 
pravljalna dela pa so bila opravljena v letih 1961 in 1963. Reaktorski center 
sestavlja šest glavnih objektov: reaktorske dvorane, reaktorski pogon in varstvo, 
reaktorsko fiziko, kemijo, kotlarno in trafo postajo, od katerih so bili v letu 1965 
dokončani vsi, razen objekta kemije. Investicijski program je bil izdelan leta 
1961 z upoštevanjem takratnih cen. Prvotna investicijska vrednost je znašala 
14 000 000 N din. Zaradi podražitve gradbenih del v obdobju 1962—1966 (pri 
graditvi reaktorskega centra za okoli 33 %) je prišlo do podražitve celotne inve- 
sticije. Sedanja investicijska vrednost (po ocenah ob koncu leta 1965) znaša 
20 460 000 N din. Do 31. 12. 1965 plačano: 

— iz sredstev zvezne komisije za nuklearno energijo 10 000 000 N din 
— iz sredstev sklada SRS za negospodarske investicije 2 300 000 N din 
— iz sredstev sklada BK   . 2 000 000 N din 

Iz odločbe Zvezne komisije za nuklearno energijo, 01 Dr. 2655/1 z dne 
24. maja 1963 izhaja, da je investitor projekta »TRIGA« Nuaklearni inštitut 
«■ Jožef Štefan«,. njegov garant pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ter da 
vsako povečanje investicijske vsote nosita investitor in njegov garant, tj. SR 
Slovenija. 

Glede na to, da bo z dogradnjo objekta kemije končana gradnja reaktor- 
skega centra in da bi le-ta lahko v celoti rabil svojemu namenu, je treba zago- 
toviti iz sredstev SR Slovenije 6 160 000 N din, od tega: 

Skupaj ... 14 300 000 N din 

Za dokončanje objekta še potrebno 6 160 000 N din 

v letu 1966 
v letu 1967 
v letu 1968 

2 700 000 N din 
3 000 000 N din 

460 000 N din 
29 
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Po gornji dinamiki financiranja bi bila v letu 1966 v celoti zaključena 
zunanja gradbena dela, v letu 1967 notranja gradbena dela (s predelnimi stenami 
in instalacijami), medtem ko bi bila do konca maja 1968 opravljena vsa zaključna 
dela z opremo, digostorijem in montažo vroče celice, s tem pa bo reaktorski 
center v celoti usposobljen za izvrševanje postavljenih nalog. 

Glede stroškov za začetek obratovanja objekta kemije naj omenimo, da sedaj 
zagotavlja sredstva za redno delo reaktorja Zvezna komisija za nuklearno ener- 
gijo, medtem ko bo v prihodnje potekalo obratovanje reaktorja in s tem v zvezi 
tudi obratovanje objekta kemije, v skladu s programom o uporabi nuklearne 
energije v Jugoslaviji. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve veslaškega centra 
na Bledu 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje dograditve veslaškega centra na Bledu, 
katerega investitor je Komite za organizacijo svetovnega prvenstva v veslanju 
na Bledu v letu 1966. 

II. 

Skupna vrednost investicije znaša 1 458 062 N din ter obsega veslaški dom, 
ciljni stolp, telekomunikacije, naprave za start in ciljno progo, instalacijo tople 
vode v obstoječi čolnarni, stroške investicijske dokumentacije in investitorja. 
Investicija se je pričela v letu 1964 in bo končana do 31. maja 1966. 

Do 31. decembra 1965 je bilo poravnanih 560 000 N din in sicer iz sredstev 
prejšnjega okraja Ljubljana 200 000 N din ter iz. republiškega sklada za negospo^- 
darske investicije 360 000 N din. Za dograditev veslaškega centra je potrebno 
še 898 062 N din. 

S tem bo veslaški center na Bledu usposobljen za funkcionalno uporabo. 

III. 

Sredstva za izvršitev investicije v letu 1966 zagotovi SR Slovenija v znesku 
898 062 N din. 

Za financiranje investicije v letu 1966 najame SR Slovenija kredit pri 
Splošni gospodarski banki v Ljubljani. Odplačevanje anuitet za ta kredit pre- 
vzame SR Slovenija. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita komisija SR 
Slovenije za telesno kulturo in Republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži ob koncu investicijskih del 
Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 
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v. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Dograditev veslaškega centra na Bledu je pogojena s sprejeto obveznostjo 
v letu 1963, ko je bila sprejeta kandidatura Jugoslavije pri Mednarodni veslaški 
federaciji, da bo- v letu 1966 svetovno veslaško prvenstvo na Bledu. 

Komite za organizacijo svetovnega prvenstva v veslanju na Bledu v letu 
1966 je izdelal investicijski program, ki ga je odobrila Mednarodna veslaška 
federacija, o gradnji objektov, potrebnih in predpisanih za izvedbo tega tekmo- 
vanja. O finančnem programu teh investicijskih del je razpravljala tudi komi- 
sija SR Slovenije za telesno< kulturo v letu 1964. Glede na sprejeto kandidaturo 
svetovnega veslaškega prvenstva na Bledu, je komisija priporočila Izvršnemu 
svetu in skladu SRS za negospodarske investicije, da za graditev predvidenih 
objektov odobri polovico sredstev republike, za drugo polovico je .sprejel obvez- 
nost okraj Ljubljana, občina Radovljica pa se je zavzela, da dogradi ustrezne 
komunalne naprave skladno z investicijskim programom. Z odpravo okrajev 
so bile obveznosti okrajev prenesene na republiko, s tem pa tudi še neizpolnjene 
obveznosti za veslaški center na Bledu. 

Za organizacijo svetovnega prvenstva v veslanju je treba zgraditi naslednje 
objekte: 

— ciljna hiša: rabi za shranjevanje vseh naprav za merjenje časov, za ozvo- 
čenje in za sodniški zbor; postavljena mora biti na ciljni liniji, s pregledom na 
celotno tekmovalno^ stezo in dovolj prostorna; 

— veslaški dom: zgradba je namenjena veslačem-tekmovalcem in strokov- 
nemu osebju in rabi za odmor veslačem, za zdravniške preglede in za masažo 
ter za ustrezne telesne vaje pred treningom in po njem; v zgradbi je treba urediti 
tudi okrepčevalnico za veslače, da po treningih in med tekmovanjem dobe pri- 
merno hrano- ter pijačo, in še prirejen prostor za tekmovalce v slabem vremenu; 
imeti mora tudi ustrezno urejene sanitarije; 

— telekomunikacijske naprave: treba je napraviti vrsto telefonskih in dru- 
gih zvez med startom in ciljem za merjenje časov, za ozvočenje in objavljanje 
rezultatov; zato- je treba položiti kable s posebnimi priključki na posameznih 
delih proge; 

— naprava na startu in na cilju: tekmovalni predpisi zahtevajo posebno 
obeležbo ^sake steze z baloni na vsakih 12,5 m; start mora biti premičen tako, 
da imajo vsi čolni enako dolžino1, tj. 2000 m; na cilju pa morajo biti postavljena 
posebna znamenja nad progo-; 

—■ druge naprave: v obstoječi čolnarni je treba montirati naprave za toplo 
vodo za tuširanje veslacev, zaradi posedanja terena pa je potrebno v čolnarni in 
poleg nje ponovno položiti vse ploščice; na obali ob čolnarni je treba zgraditi 
ustrezno število- pontonov za veslaške in motorne čolne. 

Dograditev navedenih objektov in adaptacija obstoječih so najnujnejše inve- 
sticije za organizacijo in izvedbo tega svetovnega prvenstva, ki bo v času od 
4. do 11. septembra 1966. Z dograditvijo teh objektov bo končano večletno priza- 
devanje za ureditev veslaškega centra na Bledu. 

29« 



452 Priloge 

Nekateri objekti so že dokončani in preizkušeni, v končni fazi graditve je 
samo še veslaški dom in naprave ob čolnarni. Zato je realno postavljen rok 
31. maj 1966 za dokončanje vseh v investicijskem programu predvidenih objektov 
in naprav. 

Organizacija svetovnega prvenstva v veslanju na Bledu je zelo pomembna 
s športnega in turistično^propagandnega vidika. Po evropskem prvenstvu, ki 
je bilo na Bledu leta. 1956, se je veslaški šport zelo naglo razvijal v Sloveniji, 
tako da smo nekaj let kasneje osvojili državno prvenstvo in so naši tekmovalci 
tudi na mednarodnih tekmovanjih dosegli zavidljive uspehe. Organizatorji pred- 
videvajo tudi turistično^propagandni uspeh, ker se s to prireditvijo podaljšuje 
turistična sezona na Bledu, in računajo, da bo v tem času za okoli 1,5 milijona 
dolarjev deviznega dohodka. Glede na to, da se bodo prvenstva udeležili tekmo- 
valci iz 28 držav z vseh petih kontinentov in da bodo radio, televizija in tisk 
posredovali prvenstvo praktično po celem svetu, si bo v propagadnem pogledu 

1 Bled z okolico še bolj utrdil svojo turistično afirmacijo. 
Dograjeni veslaški center na Bledu ni namenjen le za organizacijo letoš- 

njega svetovnega prvenstva, marveč bo rabil tudi drugim manjšim domačim in 
mednarodnim prireditvam ter treningom naše reprezentance in seveda tudi 
domačemu veslaškemu klubu, ki je eden najmočnejših v državi. Odločitev za 
graditev veslaškega centra na Bledu je utemeljena tudi zato, ker ima Blejsko 
jezero najboljše možnosti za veslaška tekmovanja pri nas, slovi pa tudi kot eno 
od najboljših po vsem svetu. 

Posebej je treba poudariti, da je zagotovljeno tudi vzdrževanje vseh ob- 
jektov, kar je v mnogih primerih nerešeno vprašanje. Občina Radovljica je 
prevzela obveznost za ustrezno vzdrževanje veslaškega centra na Bledu. S pri- 
merno organizacijo' pa bodo objekti sami prinašali dohodke, kot npr. okrepče- 
valnica v veslaškem domu, vstopnina na kopališča, izposojevalnina čolnov ipd. 

Iz navedenega izhaja, da je umestna zagotovitev sredstev v znesku 898 062 
N din za dograditev veslaškega centra na Bledu. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objektov Zavoda 
za slepo mladino v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje nadaljevanja graditve objektov Zavoda 
za slepo mladino v Ljubljani, katerega investitor je ta zavod. 

II. 

Skupna vrednost investicije iz I. točke tega odloka znaša 4 034 357 N din 
ter obsega pripravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, opremo, 
stroške za zunanje priključke ter stroške investitorja. Investicija se je pričela 
leta 1964 in bo končana leta 1967. 

Do 31. decembra 1965 je bilo plačano skupno 2 875 000 N din, in sicer iz 
sredstev sklada SR Slovenije za šolstvo 2 150 000 N din, iz sredstev Republiškega 
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zavoda za socialno zavarovanje 525 000 N din in iz sklada SR Slovenije za 
socialne zavode 200 000 N din. Za dograditev objektov je potrebno še 1 159 357 
N din. 

S tem bodo objekti tega zavoda usposobljeni za funkcionalno uporabo. 

III. 

Sredstva za dograditev objektov zagotovi SR Slovenija, in sicer: 
— v letu 1966 za kritje neporavnanih obveznosti in za 

nabavo šolske opreme  685 595 N din 
— v letu 1967 za dokončanje adaptacije in za opremo 

internata ter za ureditev okolice  473 762 N din 

V letu 1966 zagotovi SR Slovenija sredstva s kritjem pri Splošni gospodarski 
banki v Ljubljani. Odplačilo anuitet za kredit prevzame SR Slovenija. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita Republiški se- 
kretariat za prosveto in kulturo in Republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za leto 1966 in po končani 
graditvi Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Z novim šolskim objektom bo Zavod za slepo mladino v Ljubljani pri- 
dobil 10 matičnih učilnic, 2 specialni učilnici za močno slabovidne otroke, 3 de*- 
lavnice za tehnično vzgojo ter učilnico in delavnico za gospodinjski pouk. S tem 
bodo zagotovljeni zelo dobri pogoji za sodobno in kvalitetno vzgojno izobra- 
ževalno delo s slepo in močno slabovidno1 mladino. Kapaciteta šole bo znašala 
148 mest in bo zadoščala slovenskim potrebam. Objekt je že zgrajen in tehnično 
pregledan ter je bilo zanj izdano uporabno dovoljenje. 

S preureditvijo poslopja deškega internata, v katerem je bila doslej tudi 
šola, se bo kapaciteta internata povečala. Zlasti bo mogoče odpraviti prenatr- 
panost spalnic, pridobljeni bodo' dnevni in družbeni prostori za gojence, urejene 
bodo kuhinje, jedilnica in sanitarije. Preurejen bo tudi dekliški internat, ki je 
v posebni stavbi. Kapacitete obeh internatov bodo zadoščale za 100 gojencev. 

II. Investicijski program za gradnjo šolskega poslopja in adaptacijo obeh 
internatov, ki ga je Izvršni svet Skupščine SRS potrdil 1. 1961 (odlok št. 2133/5-61 
z dne 14. 12. 1961) je po takratnih cenah predvideval, da bodo znašali investi- 
cijski stroški 2 665 000 N din. Povečanje cen gradbenih in obrtniških storitev 
v letih 1961—1966 in nekatere manjše spremembe v izvedbi pa so zvišale celotne 
stroške na 4 034 357 N din. Od tega znaša vrednost doslej izvršenih del 3 324 673 
N din, od česar je plačano 2 875 000 N din. Za popolno dokončanje in funkcio- 
nalno usposobitev zavoda je potrebnih še 709 684 N din, s plačilom neplačanih 
situacij (449 673 N din) pa skupno še 1 159 357 N din. 
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III. Razčlenitev stroškov 

Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost 
del po del po izvršenih del še potrebnih 

programu pogodbah po> obrač. del 

Novi šolski trakt 1 869 303 2 162 689 2 768 883 — 
Adapt. deškega internata 118 500 285 143 236 788 18 550 
Adapt. dekliškega internata 23 600 — — 39 750 
Ureditev okolice 23 220 — — 85 700 
Projekti in ostalo 112 199 91 717 114 739 10 200 
Rušenje stan. objekta z nadomest. 

stanovanji 121 600 — — 260 000 
Komunalni prispevek 198 990 174 429 59 143 116 286 
Oprema šole 111 362 — — 120 000 
Oprema internata 85 810 56 052 53 910 44 948 
4,5 °/o prispevek — — 92 210 14 250 

Skupaj 2 664 584 2 770 030 3 324 673 709 684 

Vzroki za povečanje investicijskih stroškov so naslednji: 
1. Spremembe v izvedbi 
— Na priporočilo podkomisije za razsvetljavo SRS je bila montirana fluo- 

rescenčna razsvetljava, da bi bila dosežena primerna osvetlitev prostorov za 
slabovidne učence (200—600 luxov), 

— Po projektu predvideni tlaki iz umetne mase in lamelni parket so bili 
zamenjani s hrastovim parketom, ker je izkušnja zadnjih let pokazala, da 
prvotni predvideni tlaki za tako šolo niso primerni, posebne zaradi kratke živ- 
ljenjske dobe. 

— Na strešni terasi je bila na zahtevo revizijske komisije spremenjena 
ograja, da bi bila zagotovljena popolna varnost učencev. 

2. Cene gradbenega materiala in opreme ter drugi gradbeni stroški so 
se od časa izdelave investicijskega programa do realizacije objektov večkrat 
zvišale. 

3. Uveljavljeni so bili ostrejši predpisi o potresni varnosti in je bila vgra- 
jena večja količina materiala za močnejše konstrukcije. 

4. Zaradi nerednega dotoka sredstev iz sklada za šolstvo SRS v 1. 1965 
so bili računi plačani z zakasnitvijo. S tem so nastalis troški zamudnih obresti. 

IV. Financiranje graditve 

Razpoložljiva sredstva investitorja znašajo .... 2 875 000 N din 
Ta sredstva so prispevali naslednji financerji: 
— Sklad za šolstvo SRS  1 940 000 
— Sklad za šolstvo' SRS (garancijski polog) 210 000 
—- Republiški zavod za socialno zavarovanje 525 000 
— Sklad za socialne zavode SRS .... 200 000 
Vrednost doslej izvršenih del znaša  3 324 673 N din 
Neporavnane obveznosti znašajo torej  449 673 N din 
Za popolno dovršitev po investicijskem programu pred- 
videnih del in za plačilo 2. in 3. obroka komunalnega 
prispevka je potrebnih   709 684 N din. 
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Za izvršitev finančnega programa je tako potrebnih 
skupno  1 159 357 N din 
Z vsoto 685 595 N din, ki je v odloku predvidena za 
leto 1966, bo možno kriti naslednje stroške 
— kritje neporavnanih obveznosti  449 673 N din 
■—• nabava šolske opreme  120 000 N din 
— plačilo komunalnega prispevka  116 286 N din 

Skupaj . . . 685 595 N din 

S tem bo šolski objekt funkcionalno usposobljen. 
Za leto 1967 namenjena sredstva v višini 473 762 N din bodo porabljena za 

dokončanje adaptacije deškega in dekliškega internata, za opremo obeh inter- 
natov, rušenje stanovanjskega objekta in, plačilo nadomestnih stanovanj ter za 
ureditev okolice. Podrobnejša razčlenitev je v preglednici na 1. strani ob- 
razložitve. 

V. Podatki o gradnji 
Prieetek gradnje je bil v februarju 1964. V tem letu so bila na novem 

šolskem traktu opravljena groba gradbena dela do' vključno1 tretje faze. V letu 
1965 so bila opravljena obrtniška, instalacijska in zaključna gradbena dela. 
Komisija za tehnični pregled občinske skupščine Ljubljana-Vič je objekt teh- 
nično pregledala decembra 1965. Po odpravi pomanjkljivosti je občinska skup- 
ščina Ljubljana-Vič izdala uporabno^ dovoljenje ob koncu marca 1.1. 

V obstoječem objektu, ki bo služil za deški internat, so bili preurejeni 
kletni prostori za kuhinjo, jedilnico in shrambe. V etažah so bih preurejeni 
sanitarni prostori s kopalnicami in stranišči, montirana je bila manjkajoča 
centralna kurjava. Iz centralne kotlovnice v novem šolskem traktu je bil mon- 
tiran toplovodni kanal s priključkom na deški in dekliški internat, da se vsi 
objekti lahko ogrevajo iz centralne kotlovnice. 

V dekliškem internatu se doslej adaptacija še ni začela. Pri zunanji ure- 
ditvi je bila zgrajena le groba makadamska cesta, da je omogočen dostop do 
šole in dovoz kuriva do kotlovnice. 

Dela, ki jih je še potrebno opraviti, so predvsem: 
Za novi šolski trakt je treba nabaviti manjkajočo opremo. V deškem in- 

ternatu je treba opraviti zaključna dela (slikarska, pleskarska, zidarska in par- 
ketarska). Nabaviti je treba manjkajočo opremo z povečano kapaciteto obeh in- 
ternatov. V dekliškem internatu je treba preurediti sanitarne prostore in staro 
hišniško stanovanje za kopalnico internata in za dodatno spalnico. Urediti je 
treba zunanjo okolico, otroško igrišče in dokončati dovozno cesto. Na območju 
zavodskega zemljišča stoji preko sto let stara stanovanjska hiša, ki jo je treba 
porušiti in preskrbeti enakovredna nadomestna stanovanja. 
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PREDLOG ODLOKA 
o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve Višje šole 

za zdravstvene delavce v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje nadaljevanja graditve I. etape objektov 
Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani, katerih investitor je Višja šola 
za zdravstvene delavce v Ljubljani. 

II. 

Graditev objektov iz prejšnje točke se je pričela v letu 1964 in bo končana 
leta 1967. Prvo etapo graditve predstavljajo šolski objekt in kletni prostori 
ter kotlarna v upravnem objektu. 

Skupna vrednost investicije I. etape znaša 5 813 550 N din ter obsega pri- 
pravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, opremo, stroške za zunanje 
priključke ter stroške investitorja. 

Do 31. decembra 1965 je bilo plačano iz sredstev sklada SR Slovenije za 
šolstvo 3 493 550 novih dinarjev. Za dograditev objektov I. etape je potrebno^ še 
2 320 000 novih dinarjev. 

S tem bo šolski objekt usposobljen za funkcionalno uporabo. 

III. 

Za nadaljevanje in dokončanje šolskega objekta iz II. točke tega odloka 
zagotovi sredstva SR Slovenija, in sicer: 

— v letu 1966 za zaključna gradbena dela in pričetek 
postopnega opremljanja učnega objekta in kotlarne 
v upravnem objektu .1 820 000 N din 

— v letu 1967 za dokončanje opremljanja  500 000 N din 

V letu 1966 zagotovi SR Slovenija sredstva s kreditom, ki ga najame pri 
Splošni gospodarski banki v Ljubljani. Odplačevanje anuitet za ta kredit pre- 
vzame SR Slovenija. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita Republiški se- 
kretariat za prosveto in kulturo in Republiški sekretariat za finance. 

Izvršni srvet Skupščine SR Slovenije predloži za leto 1966 in po končani 
graditvi Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS-«. 

OBRAZLOŽITEV 

Višja šola za zdravstvene delavce v Ljubljani je nastala leta 1962 z zdru- 
žitvijo treh višjih šol: za medicinske sestre, za fizioterapevte in za rentgenske 
tehnike. Leta 1964 pa sta bila zaradi novih potreb zdravstvene službe ustanov- 
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ljena še dva oddelka: oddelek za sanitarne tehnike in oddelek za delovne te- 
rapevte. Do leta 1962 je šola zasedala prostore prejšnje šole za medicinske 
sestre, z ustanovitvijo1 Višje šole za zdravstvene delavce pa so se potrebe po 
novih šolskih prostorih močno povečale. V zvezi z izgradnjo Trga revolucije 
je morala Višja šola za zdravstvene delavce izprazniti že tako neustrezne pro- 
store in se preseliti v poslopje nekdanje vajenske šole, ki pa so po razpoložljivi 
funkcionalni površini kot tudi po kakovosti popolnoma neustrezni. Po podatkih 
zavoda SRS za zdravstveno varstvo so potrebe po kadrih, ki jih izobražuje ta 
šola, naslednje: vsako leto bi potrebovali 50 absolventov oddelka za medicinske 
sestre in 30 sanitarnih tehnikov, vsako drugo leto po 30 rentgenskih tehnikov, 
30 do 40 fizioterapevtov in 30 delovnih terapevtov. Te potrebe se nanašajo le 
na obstoječe zdravstvene zavode za obdobje naslednjih 10 let. Tako je ne samo 
prostorska stiska, temveč tudi perspektivna potreba po diplomantih te šole, 
pripeljala do sklepa o graditvi novega poslopja. S pripravljalnimi deli se je 
pričelo že leta 1962, sama graditev pa se je začela leta 1964 in je bila kasneje 
razdeljena na dve etapi: prva obsega graditev šolskega objekta, druga pa gra- 
ditev dveh amfiteatralnih predavalnic, šolske kuhinje in upravnih prostorov. 
V objektu A bo 320 učnih mest, v objektu B pa 200. 

Investicijska vsota za obe etapi (objekt A in objekt B) znaša po odobrenem 
glavnem projektu iz leta 1962, 6 789 325 N din, po sedanjih cenah na podlagi 
predračuna izvajalca pa 9 724 840 N din. Zaradi velikega časovnega razmika med 
investicijskim programom in dejansko izvedbo objekta je prišlo do povečanja 
investicijske vsote. Zaradi tega se je investitor odločil za, etapno graditev, in 
sicer naj bi bil objekt A končan v letu 1966. Ker pa sta oba objekta arhitek- 
tonska celota, je treba za usposobitev prvega objekta opraviti nekatera dela, 
ki so bila predvidena pri drugem objektu. Zato- bo prišlo tudi do posebnih 
stroškov za izdelavo provizorične strehe nad kotlarno, do stroškov za specialno 
izvedbo dimnika in ekspanzijske posode ter do stroškov za provizorične pri- 
ključke vseh instalacij. Do zvišanja vsote pa je prišlo predvsem zaradi podra- 
žitve gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter zaradi nekaterih na novo 
vpeljanih prispevkov. 

S predloženim finančnim programom se ureja le financiranje I. etape 
gradnje objektov višje šole za zdravstvene delavce, ki zajema objekt A in del 
objekta B, v katerem bo kotlarna. Sedanja predračunska vrednost te etape znaša: 

— za gradbena in obrtniška dela ter instalacije ... 3 025 160 N din 
— zavarovanje objekta B, provizorična streha in grad- 

nja dimnika  .... 180 600 N din 
— kotlarna  740 770N din 
— oprema  477 840 N din 
— nadzor, komunalni in drugi prispevki  1 389 180 N din 

Skupaj ... 5 813 550 N din 

Plačano do 31. 12. 1965 iz sredstev sklada SRS za šolstvo 3 493 550 N din 
Se potrebna sredstva  2 320 000 N din 

od tega: v letu 1966 ... 1 820 000 N din 
v letu 1967 . . . 500 000 N din 

Izgradnja prve etape se predlaga zato, ker je bilo ugotovljeno, da je možno 
s tem usposobiti objekt A, to je šolski objekt za funkcionalno uporabo. Z dogra- 
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ditvijo te etape bo pridobljeno 320 učnih mest, s čimer bo omogočena preselitev 
šole iz sedanjih neustreznih prostorov. 

Graditev Višje šole za zdravstvene delavce se je doslej financirala izključno 
le iz sredstev sklada SRS za šolstvo, ki je od celotne obveznosti 5 033 120 N din 
izplačal do konca 1965. leta 3 493 550 N din, medtem ko ostanka 1 539 570 N din 
zaradi zmanjšanja sredstev za investicije v letu 1965 ni mogoče poravnati. Za 
leto 1966 sklad SRS za šolstvo ni prejel več posebnih sredstev za investicije. 
Glede na to, da so dela pri objektu A v končni fazi in da bi se ta objekt že 
v šolskem letu 1966/67 lahko uporabljal za svoj namen, bi ga bilo treba v letu 
1966 tudi dokončati. 

Glede obveznosti Investicijskega zavoda za izgradnjo Trga revolucije do 
Višje šole za zdravstvene delavce zavod priznava svojo obveznost do višine 
986 950 N din, vendar pa zaradi situacije, v kakršni se je znašel, te obveznosti 
ne bo mogel izpolniti. Od 986 950 N dinarjev bi morali plačati 800 000 N dinarjev 
bodoči uporabniki dela samostanskega objekta (Narodni muzej SRS, Zavod za 
spomeniško varstvo SRS in Gledališki muzej). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sicer sprejel sklep o odstopu gradnje 
Trga revolucije, vendar pa vse formalnosti v zvezi s tem še niso urejene in je 
zato tudi vprašanje izpolnitve njegovih obveznosti do višje šole za zdravstvene 
delavce še v celoti odprto, oziroma zavod teh sredstev zaenkrat ne more iz- 
plačati. 

Tako bi bilo potrebno v letu 1966 zagotoviti 1 820 000 N din. S tem bi bil 
objekt A (šolsko- poslopje) usposobljen za zasilno vselitev in pričetek pouka, 
medtem ko bi bilo treba v letu 1967 zagotoviti 500 000 N din za dokončanje 
opremljanja učnih in drugih prostorov. 

PREDLOG ODLOKA 
o finančnem programu za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje nadaljevanja adaptacije stavb Novi 
trg 3 in Novi trg 4 v Ljubljani, katere investitor je Slovenska akademija zna- 
nosti in umetnosti. 

II. 

Adaptacija stavb iz prejšnje točke se je pričela v letu 1963 in bo končana 
leta 1967. Skupna vrednost investicije znaša 2 664 000 novih dinarjev in obsega 
vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela, opremo in stroške investitorja. 

Do decembra 1965 je bilo plačano 207 000 novih dinarjev iz sredstev sklada 
SR Slovenije za negospodarske investicije in 150 000 novih dinarjev iz proračuna 
SR Slovenije. Za dokončanje adaptacije je potrebno še 2 307 000 novih dinarjev. 

S tem bosta stavbi usposobljeni za funkcionalno uporabo. 

III. 

Za nadaljevanje in dokončanje investicije iz I. točke tega odloka zagotovi 
sredstva SR Slovenija in sicer 
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— v letu 1966 za dokončanje gradbenih del (izvršitev 
notranjih del ter instalacije), opremo in. zavaro- 
valna dela za stavbo Novi trg 3   1 250 000 N din 

— v letu 1967 za dokončanje podzemskega skladišča 
in za adaptacijo kletne in dela pritlične etaže 
Novi trg 4   1 057 000 N din 

V letu 1966 zagotovi SR Slovenija sredstva s kreditom, ki ga najame pri 
Splošni gospodarski banki v Ljubljani. Odplačevanje anuitet za ta kredit pre- 
vzame SR Slovenija. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita Republiški se- 
kretariat za p posveto in kulturo in Republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za leto 1966 in po končani 
adaptaciji Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti ima svoje prostore v več sto let 
starih stavbah Novi trg 3 in Novi trg 4. Zaradi neustreznosti in utesnjenosti teh 
prostorov je akademija v letu 1963 pristopila k adaptaciji obeh stavb. Adaptacija 
obsega predelavo podstrešja v stavbi Novi trg 3 (s tem bo pridobila deset novih 
delovnih kabinetov), graditev kotlarne za centralno kurjavo in tovornega dvi- 
gala ter dograditev podzemnega skladišča, kar bo omogočilo pridobitev novih 
prostorov, ki so se doslej uporabljali za skladišče za kurivo. Hkrati je treba 
ojačiti obe stavbi, ker se na nekaterih mestih posedata, in pokata. Obe stavbi 
sta bili grajeni brez, temeljev in brez kakršnekoli povezave ter ne bi kljubovali 
morebitnemu potresu. Stavba je namreč že danes deljena v dva dela z navpično 
razpoko, ki poteka po sredini okenskih preklad skozi vse etaže. 

Graditev oziroma adaptacija se je pričela leta 1963, vendar je bila zaradi 
nezadostnih finančnih sredstev večkrat prekinjena. Pri adaptaciji je bilo treba 
upoštevati tudi graditev prizidka (knjižnice), ki pa v skladu z resolucijo- Skup- 
ščine SR Slovenije o negospodarskih investicijah ni zajet v tem finančnem 
programu. 

Skupna investicijska vrednost za adap- 
tacijo podstrešja, za najnujnejšo sana- 
cijo obeh stavb in za dokončanje gra- 
ditve podzemskega skladišča za kurivo 
ter kotlarno znaša  2 664 000 N din 

Do 13. 12. 1965 že plačano: 
— iz sredstev sklada SRS za negospo- 

darske investicije  207 000 N din 
— iz proračuna SR Slovenije .... 150 000 N din 357 000 N din 
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Za dokončanje adaptacije je še potrebno 2 307 000 N din 
od tega v letu 1966   1 250 000 N din 

v letu 1967   1 057 000 N din 

V znesku 1 250 000 N din za leto 1966 je upoštevano tudi 150 000 N din, ki 
iz proračuna SR Slovenije akademiji še niso bili izplačani. S sklepom Izvršnega 
sveta, št. 402.02-14/64 z dne 29. 10. 1965, so bila iz nerazporejenih sredstev SR 
Slovenije dodeljena SAZU sredstva za dokončanje začetih gradbenih del v 
višini 300 000 N din, vendar pa je bilo do 31. 12. izplačano le 150 000 N din, 
medtem ko preostali znesek v višini 150 000 N din doslej še ni bil izplačan. 

V znesku 1 250 000 N din, kolikor bi bilo treba nujno zagotoviti v letu 1966 
za adaptacijo podstrešja in zavarovalna dela na, stavbi Novi trg 3 ter za opremo 
na novo pridobljenih prostorov, niso zajete neporavnane obveznosti akademije 
iz leta. 1964 in 1965 v zvezi z gradnjo podzemskega skladišča za kurivo v višini 
126 689 N din. Po ugotovitvah akademije so se stroški gradnje tega skladišča 
močno povečali zaradi napake izvajalca gradbenih del. Ker spor med njima še 
ni končan, po izjavi akademije pa izvajalec priznava delno krivdo, ni mogoče 
povsem točno' ugotoviti, do kakšne višine bo to podražitev morala kriti aka- 
demija in v kolikšni meri odpade na izvajalca, zato tudi ta dolg v sredstvih, 
potrebnih v letu 1966, ni zajet. V letu 1967 pa bi bilo treba zagotoviti sredstva 
za dokončanje vseh del v zvezi z adaptacijo stavbe Novi trg 4 ter za dokončanje 
podzemskega skladišča za kurivo, s čimer bo pridobljeno nekaj novih prostorov 
za inštitut za slovenski jezik, ki sedaj sploh nima svojih prostorov. Za to pa je 
potrebno zagotoviti 1 057 000 novih dinarjev. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
30. marca 1966 razpravljala o predlogu odloka o finančnem programu za finan- 
ciranje nadaljevanja graditve infekcijske klinike v Ljubljani, o predlogu odloka 
o finančnem programu za financiranje III. etape graditve televizije v SR Slo- 
veniji, o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje dograditve 
zdravstvenega doma »dr. Petra, Držaja« v Ljubljani, o predlogu odloka o finanč- 
nem programu za financiranje nadaljevanja rekonstrukcije inštituta za tuber- 
kulozo na Golniku, o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve študentskega, stanovanjskega stolpiča E-l v študentskem 
naselju v Ljubljani, o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve zgradbe Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljub- 
ljani, o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve reaktorskega centra v Nuklearnem inštitutu Jožef Štefan, o predlogu 
odloka O' finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve veslaškega 
centra na Bledu, o predlogu odloka o finančnem programu za, financiranje 
dograditve Zavoda za slepo mladino v Ljubljani, o predlogu odloka o finančnem 
programu za financiranje nadaljevanja graditve Višje šole za zdravstvene de- 
lavce v Ljubljani in o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 
Predloge odlokov je predložil Skupščini SR Slovenije Izvršni svet. 

Politika financiranja nalog družbeno-politične skupnosti je integralni del 
splošne politike njenega razvoja in vključuje poleg tekočega financiranja, držav- 
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nih organov in republiških zavodov s področja družbenih služb tudi razširjeno 
reprodukcijo na teh področjih. Vprašanje financiranja negospodarskih investicij 
je v finančnem oziru pomembno ne le zato, ker so tu navadno potrebna velika 
sredstva za izgradnjo posameznih objektov, ampak zato, ker se s tem vnaprej 
prevzema finančna obveznost republike za njihovo bodoče funkcioniranje ter 
tako določa proračunska politika in angažiranje finančnih sredstev republike 
za bodoča leta. Financiranje negospodarskih investicij je neločljivi del splošnega 
in neposrednega financiranja republike, ki se ne more več izvajati mimo pro- 
računa. O njem odloča lahko le predstavniško telo, in sicer z vidika vseh 
finančnih zmogljivosti republike na eni strani ter celotnih tekočih in bodočih 
potreb na drugi strani. V skladu s temi načeli je zakon o odpravi sklada SR 
Slovenije za negospodarske investicije (Ur. 1. SRS, št. 31/65) določil, da se bodo 
po 1. januarju 1966 financirale iz proračuna SRS tiste republiške investicije, 
ki so se do tedaj financirale iz sklada za negospodarske investicije, cestnega 
sklada SR Slovenije in šolskega sklada. Te vrste investicij, katerih gradnja traja 
več kot eno proračunsko leto, se po določbi drugega odstavka 5. člena citiranega 
zakona financirajo po finančnih programih, ki jih sprejema Skupščina SRS. 
Nadalje je v tretjem odstavku 5. člena citiranega zakona določeno, da morajo 
biti Skupščini SRS predloženi predlogi finančnih programov za republiške inve- 
sticije, katerih gradnja se je ob uveljavitvi citiranega zakona že začela in se 
bodo dela nadaljevala. 

S finančnim programom, ki ga omogoča nov sistem financiranja družbeno- 
političnih skupnosti, se določi program del in akcij in roke za njihovo izvršitev,. 
skupna sredstva, ki so potrebna za izvršitev celotnega programa, sredstva, ki so 
potrebna za izvršitev programa po posameznih letih, organe, ki so pristojni za 
izvršitev programa in ukrepe za njihovo izvršitev (93. člen temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti, Ur. 1. SFRJ, št. 31/64). Vsebina 
finančnega programa je torej določena z zakonom; akt, ki ne vsebuje vseh v 
zakonu določenih elementov, ni in ne more biti finančni program v smislu 
citiranega zakonskega določila. Tak pomanjkljiv akt ne bi mogel zagotoviti 
nujno potrebne finančne discipline, ki je zlasti v zvezi z izvajanjem gospodarske 
reforme v investicijski izgradnji še posebno pomembna. 

Zakonodajno-pravna komisija je ugotovila, da predlogi odlokov o finančnih 
programih niso v celoti v skladu z zgoraj navedenimi načeli in da ne obsegajo 
vseh elementov, ki jih finančni program po določbi 93. člena temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti mora obsegati. Po mnenju komi- 
sije imajo predlogi odlokov naslednje bistvene pomanjkljivosti: 

1. Finančni program mora obsegati dinamiko' del oid začetka do njihove 
dovršitve, saj predstavlja dinamika financiranja le finančni izraz dinamike del, 
ki se omogoča z zagotovitvijo ustreznih finančnih sredstev. Skladno s tem 
mora finančni program vsaj v suroarni obliki določno opredeliti dela, ki bodo 
vsako leto dovršena in za katera so vsako leto zagotovljena določena finančna 
sredstva. Finančni program, ki v tem oziru ni popoln, ustvarja možnosti za 
nekontrolirano-trošenje družbenih sredstev, in to preko obstoječih možnosti 
in potreb, saj bi se sicer lahko porabila sredstva prej, kot bi gradnja objekta 
bila v določeni fazi oziroma v celoti dovršena. Predlogi odlokov, ki urejajo 
financiranje gradenj preko 1. 1966, vsebujejo samo finančno dinamiko, ne pa 
tudi opredeljene dinamike del za vsako posamezno leto graditve. 

2. Predlogi odlokov določajo vire financiranja oziroma njegov način tako, 
da kredite najamejo posamezne delovne organizacije, anuitete za odplačevanje 
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kredita pa prevzame republika. Taka pravna konstrukcija je po mnenju komi- 
sije neustrezna. Možni sta dve rešitvi: ali najame kredit delovna organizacija 
(investitor) s poroštvom republike ali pa najame kredit republika sama. 

Iz finančnega programa morajo biti razvidni tudi kreditni pogoji, ki jih 
predlogi odlokov ne vsebujejo. Zlasti mora finančni program neposredno ali 
posredno obsegati rok vračila in obrestno mero, kajti daljši ali krajši rok 
vračila oziroma višja ali nižja obrestna mera predstavljata važen element za 
obseg finančne obveznosti in s tem za oceno finančnih zmogljivosti republike 
v določenem proračunskem letu. Pri tem je treba poudariti, da sprejetje od- 
lokov o finančnih programih ne zavezuje banke na sklenitev kreditne pogoldbe. 
Banka je samostojna delovna 'organizacija in bo po lastnih bančnih merilih 
in glede na svoje kreditne zmogljivosti samostojno odločala, ali naj kreditno 
pogodbo sklene ali ne. Se pravi, vnaprej mora biti jasno, ob kakšnih pogojih 
bo< bančni kredit mogoče dobiti in v kakšnem obsegu bo zavezoval republiko, 
kar mora biti ustrezno dokumentirano. 

3. Finančni program mora predvideti vire sredstev za vsa leta graditve 
investicijskega objekta in ne le za leto 1966, v katerem se finančni program 
sprejema. V nasprotnem primeru to sploh še ne more biti finančni »program«, 
saj iz njega ni razvidno, kakšno konkretno obveznost republika sprejema v 
zvezi s postopno, graditvijo investicijskega objekta. Sprejem finančnega pro- 
grama pa zavezuje republiko v celoti, se pravi tudi za obveznosti, ki iz njega 
izvirajo za bodoča leta in s tem anticipira obveznost bodočih republiških 
računov. 

4. Pri sestavljanju finančnega programa je verjetno treba računati z mož- 
nostjo eventualnih prekoračitev skupne investicijske vsote oziroma vsote po 
letnem programu. V zvezi s tem bi bilo treba predvideti način kritja more- 
bitnih prekoračitev oziroma precizirati obveznosti republike v takih primerih. 
Te obveznosti bodo verjetno drugačne, če bo do prekoračitve prišlo iz objek- 
tivnih razlogov (zvišanje splošne ravni cen) kakor če bi se to zgoldilo iz drugih 
razlogov. Predlogi odlokov tega vprašanja ne rešujejo oziroma se niti v obraz- 
ložitvah ta problem! ne obravnava. 

5. Ob sprejemu finančnega programa se predhodno ocenjujejo tudi vpra- 
šanja finančnih sredstev, ki bodo potrebna z.a pričetek delovanja objekta, ko 
bo zgrajen. Ocena teh stroškov, če bodo potrebni, bi morala biti priložena pred- 
logu finančnega programa, sami stroški pa vključeni v finančni program. To 
velja za tiste objekte, ki se bodo po dograditvi posredno ali neposredno finan- 
cirali iz republiškega proračuna. 

6. Predlogi odlokov nalagajo skrb za izvajanje finančnega programa repu- 
bliškim upravnim organom. Take določbe niso skladne z ustavo. Finančni pro- 
grami so akti Skupščine in za njihovo izvrševanje skrbi po določbi 1. alinee 
186. člena republiške ustave Izvršni svet, naloga upravnih organov pa je, Ida 
neposredno spremljajo izvajanje finančnih programov. Finančni programi so 
v bistvu specifična oblika proračunskega financiranja, ne glede na to, ali se 
financiranje investicijskega objekta v celoti ali deloma vrši iz republiških sred- 
stev, zarad' česar bi moral o izvršitvi finančnega programa poročati Skupščini 
Izvršni svet, analogno kakor ji z zaključnim računom poroča o izvršitvi repu- 
bliškega proračuna. Predlogi odlokov predvidevajo le ustrezna poročila repur 
bliskih upravnih organov, ki so nedvomno dolžni obveščati Izvršni svet o izvrše- 
vanju finančnih programov. 
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V komisiji je bilo, končno, postavljeno tudi vprašanje, zakaj so bili pred- 
logi finančnih programov predloženi Skupščini tako kasno v obravnavo, saj 
je bil zakon o odpravi sklada SR Slovenije in negospodarske investicije, s ka- 
terim je bilo predvideno financiranje takih investicij po finančnih programih, 
sprejet že v začetku novembra 1. 1965. 

Vsak od predloženih odlokov ima nekatere od navedenih pomanjkljivosti, 
ki so takega značaja, Ida preprečuje možnost obravnavanja odlokov v podrob- 
nosti. Po1 mnenju komisije zato predlogi odlokov -niso v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom. Komisija meni, da je pomanjkljivosti mogoče v kratkem 
času odpraviti in je zato predlagala, da predlagatelj predloge aktov o finančnih 
programih ustrezno spremeni in dopolni skladno z danimi pripombami. 

Predstavnik predlagatelja finančnih programov se o predlogih zakonodajno- 
pravne komisije ni izjavil. 

Št.: 402-75/66 
Ljubljana, 30. 3. 1966 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na sejah 
dne 5. in 7. aprila 1966 obravnaval prečiščene predloge odlokov o finančnih 
programih, ki jih je na sami seji dne 5. in 7. aprila 1966 predložil Izvršni svet. 

Že preli' sejo odbora je skupina poslancev odbora na dveh delovnih sestan- 
kih obravnavala predloge odlokov o finančnih programih, ki jih je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet dne 18. marca 1966. K tem predlogom 
odlokov so bile dane številne pripombe, tako v pogledu točnosti predračunskih 
vrednosti posameznih objektov in plačil do konca leta 1965, kakor tudi glede 
reševanja načelnih vprašanj: kdo naj bo posojilojemalec, kdo nosi odgovornost 
za izvajanje finančnega programa itd. 

V prečiščenih predlogih odlokov je predlagatelj upošteval večino pripomb 
skupine poslancev, razen tega pa so se uskladile in razčistile za vse objekte, za 
katere se predlagajo predlogi finančnih programov, številčne razlike, ki so 
nastopale med posameznimi finančnimi programi in prilogo A (»Pregled obvez- 
nosti iz nedokončanih investicij, ki se financirajo iz republiških sredstev«), 
ki jo je odbor skupaj s poročilom o obravnavi analize razvoja v letu 1965 in 
cceni možnosti razvoja SR Slovenije v letu 1966 posredoval Republiškemu 
zboru na seji dne 15. 2. 1966. 

Člani odbora so bili na seji seznanjeni tudi s poročilom zakonodajno^pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije, ki je imela sejo dne 30. marca 1966. Komisija 
C' posameznih predlogih odlokov o finančnih programih z dne 18. 3. 1966 ni 
razpravljala, temveč je samo ugotovila, da prvotni predlogi odlokov niso v 
celoti v skladu z določili 93. člena zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti (Ur. 1. SRS, št. 31/64) in s 1. alineo 186. člena republiške ustave. Zato 
je predlagala, da predlagatelj predloge aktov o finančnih programih ustrezno 
spremeni in dopolni. 

I. 

V obširni načelni razpravi o predlogih odlokov o. finančnih programih je 
odbor ugotovil naslednje: 

1. Predstavnih Izvršnega sveta je predložil prečiščeno besedilo predlogov 
odlokov o finančnih programih, v katerem je upošteval pripomče zakonodajno- 
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pravne komisije Skupščine SR Slovenije in večino pripomb drugih odborov, 
ki so o predlogih že razpravljali. Vsebina predlogov odlokov se s prečiščenim 
besedilom v glavnem ne spreminja, dodatno pa so v mjih razčiščeni še nekateri 
problemi, ki v prvotnih predlogih niso bili. S tem je predlagatelj olajšal delo 
skupščinskim organom, ki bi bilo zaraldi amandmajev k številnim predlogom, 
ki so jih dali odbori, zelo zamudnoi in otežkočeno. 

V odboru je bilo izrečenih dokaj ostrih in kritičnih pripomb v zvezi s 
postopkom predlagatelja, ki je šele na sami seji odbora predložil nova, tj. pre- 
čiščena besedila, pa tudi nove obrazložitve. S tem v zvezi je odbor tuldi soglašal 
z ugotovitvijo zakonodajno-pravne komisije, ki je poudarila, da bi bili finančni 
programi lahko predloženi že veliko prej, saj je bil zakon o odpravi sklada SRS 
za negospodarske investicije sprejet že v začetku novembra 1965. 

Po obširni razpravi glede postopka pa se je odbor vendarle odločil, da 
na novo predloženo gradivo v takih okoliščinah vendarle prouči in na ta način 
omogoči čimprejšnjo razpravo v Skupščini. 

2. Čeprav so bili zlasti prvotni predlogi odlokov o finančnih programih in 
obrazložitve zelo neenotno in pomanjkljivo izdelani, pa je s prečiščenimi bese- 
dili narejen velik korak naprej v načinu financiranja, negospodarskih investicij. 
Vprašanje načina financiranja negospodarskih investicij prek finančnih pro- 
gramov ni pomembno le zato, ker je treba v izgradnjo objektov vložiti velika 
sredstva, temveč tudi zato, ker ima Skupščina večjo možnost odločitve, v katere 
in kakšne objekte bo vložila razpoložljiva sredstva. S sprejemom finančnih 
programov pa se zagotavlja investitorjem tudi večja finančna gotovost v izva- 
janju investicije. 

Čeprav so to prvi finančni programi, je za njihovo realno oceno treba 
upoštevati bistvene spremembe v načinu financiranja negospodarskih investicij; 
zaradi tega je treba tudi z določeno toleranco sprejeti še posamezne pomanjklji- 
vosti, ki se kažejo v samih odlokih, zlasti pa v nezadostnih utemeljitvah 
v obrazložitvah. 

Izkušnje prvih finančnih programov bodo dragocen pripomoček za nadaljnjo 
razvijanje načina financiranja negospodarskih investicij prek finančnih pro- 
gramov. 

3. S predloženimi finančnimi programi se bo nadaljevala gradnja že začetih 
objektov, ki jim daje prednost resolucija o usmeritvi razvoja SR Slovenije v 
letu 1966. Nista pa predložena finančna programa za gradnjo nove bolnišnice 
v Ljubljani, katerega mora predložiti Izvršni svet v roku dveh mesecev po 
sprejemu resolucije in za nadaljevanje gradnje objektov zavoda za usposab- 
ljanje slušno in govorno prizadete mladine. 

Zato je bilo v razpravi izraženo mišljenje, da se je težko odločiti za nada- 
ljevanje gradnje kateregakoli objekta, dokler ni razčiščeno, kako in iz kakšnih 
virov se bodo zagotovila sredstva za gradnjo nove bolnišnice v Ljubljani. 

Predstavnik Izvršnega sveta je pojasnil, da se finančni program za finan- 
ciranje gradnje nove bolnišnice pripravlja, vendar pa so težave v tem, ker gre 
tu za dolgoročno investicijo, ki jo ne bo mogoče financirati s tem posojilom in 
bo treba najti še druge vire sredstev. 

Finančnega programa za financiranje gradnje objektov zavoda za usposab- 
ljanje slušno in govorno prizadete mladine Izvršni svet ni predložil, ker je 
treba investicijo pred preldložitvijo finančnega programa še temeljito proučiti 
s strokovno-programske strani in zato ta investicija ne bo bremenila sredstev 
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letošnjega posojila. Odbor je pojasnilo predstavnika Izvršnega sveta vzel na 
znanje. 

Čeprav je v resoluciji dana prednost gradnji že začetih objektov, pa odbor 
meni, da bi bilo treba glede na neznana razpoložljiva sred&tva v naslednjih 
letih še bolj zožiti fronto negospodarskih investicij. 

Odbor ugotavlja, da se s predloženimi finančnimi programi dokončujejo 
objekti, ki so odraz stare, ekstenzivne investicijske politike. V bodoče bi 
morali investicijsko Id'ejavnost na področju negospodarstva izvajati predvsem 
kot posledico jasnega koncepta intenzivnega razvoja posameznih družbenih 
dejavnosti. Zato bo glavna naloga republike, da v srednjeročnem planu razvoja 
izdela ustrezne koncepte razvoja, ki bodo šele omogočali utemeljene investicijske 
odločitve. 

Odbor se ni spuščal v proučitve projektov posameznih investicij, za katere 
so mu bili predloženi finančni programi, s stališča racionalnih in ekonomskih 
rešitev, ker so dbjekti že pred dokončanjem. Odbor pa poudarja, da bo pri 
vseh bodočih novogradnjah pred sprejemom finančnih programov nujno, te- 
meljito proučiti vsak projekt, če so njegove funkcionalne rešitve utemeljene 
tudi s ^stališča racionalnosti in ekonomičnosti. 

II. 

Že na omenjenih Idelovnih sestankih, kakor tudi na sejah dne 4. in 7. aprila 
1966 je odbor proučil še naslednja vprašanja: 

1. 'Realizacija posojila za financiranje nadaljnje graditve investicijskih 
objektov na področju negospodarstva 

Da bi SR Slovenija za leto 1966 zagotovila vsaj najnujnejša potrebna sred- 
stva za nadaljevanje del oziroma za izvršitev obveznosti za posamezne inve- 
sticije s področja zdravstva, prosvete in kulture, je Skupščina SR Slovenije v 
februarju letošnjega leta sprejela sklep, da najame pri poslovnih bankah kredit 
v višini 25 milijonov novih dinarjev. 

Odbor je ugotovil, da je realizacija posojila zagotovljena. Splošna gospo- 
darska banka v Ljubljani je namreč obvestila Izvršni svet z dopisom, št.: Ka- 
binet — 249/66 z dne 2. 4. 1966, da sta zahtevek za odobritev posojila obravna- 
vala izvršni in kreditni odbor Splošne gospodarske banke v Ljubljani na sejah 
dne 30. oziroma 31. marca 1966 in odobrila posojilo za leto 1966 oziroma 1967. 

Odbor je ugotovil, da s to odobritvijo posojila obstoji realna možnost, da se 
z najetimi posojili lahko pristopi k nadaljnji gradnji objektov, ki so navedeni 
v resoluciji. 

Odbor je sicer smatral, da bi za financiranje investicij in kritje obveznosti 
moral biti na razpolaga že v letošnjem letu celoten znesek posojila v višini 
25 milijonov novih dinarjev in ne samo 20 milijonov novih dinarjev, 5 milijonov 
novih dinarjev pa šele v letu 1967. Ker pa bodo ta sreidstva razpoložljiva takoj 
po 1. 1967, je možno celotni odobreni kredit razporediti za leto 1966; to toliko 
bolj, ker se bodo gradnje po teh finančnih programih začele šele kasno v letoš- 
njem letu in ker bodo gradbena podjetja predlagala situacije v glavnem šele 
konec leta 1966 in v začetku leta 1967. 

30 
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2. Razpoložljiva sredstva in viri sredstev za financiranje objektov 

a) Predračunske vrednosti in financiranje investicij. 
Po predloženih finančnih programih za 11 objektov je odbor ugotovil, da 

znaša njihova predračunska vrednost po sedanjih cenah 
78 393 809 N din 

Do 31. 12. 1965 je bilo vloženih sred- 
stev v višini  41 860 091 N din 
za dokončanje objektov je potrebno 
še  36 533 718 N din 
v letu 1966: sredstva SRS .... 20 860 057 N din 

sredstva sofinancerjev 2 580 000 N din 23 440 057 N din 
v letu 1967: sredstva SRS .... 8 333 771 N din 

sredstva sofinancerjev 1 200 000 N din 9 533 611 N din 
po letu 1967: sredstva SRS . . . 460 000 N din 

sredstva sofinancerjev 3 100 000 N din 3 560 000 N din 
potrebna sredstva od 1966—1967 . . 36 533 718 N din 
o!i tega: sredstva SRS  29 653 718 N din 

sredstva sofinancerjev . . 6 880 000 N din 

Kot je razvidno že iz 1/3 točke nista v *teh vrednostih zajeta finančni pro- 
gram- nove bolnice Ljubljana in zavoda za usposabljanje slušno in govorno 
prizadete mladine. 

b) Viri in obseg sredstev za financiranje investicij 
Skupščina SR Slovenije je za dograditev nekaterih investicij s področja 

negospodarstva sprejela sklep o najemu poisojila pri Splošni gospodarski banki 
v Ljubljani v višini 25 000 000 N din 

S tem, Ida ga uporabi: 

a) za financiranje oziroma sofinanciranje investicij, ki 
so navedene v resoluciji, v višini  32 860 000 N din 

b) za plačilo neporavnanih obveznosti za investicij- 
ske objekte zgrajene v letu 1965 v znesku ... 1 140 000 N din 

Skupaj ... 25 000 000 N din 

Od skupnega zneska, ki je namenjen za financiranje 
investicij v letu 1966 v višini  23 860 000 N din 
se bo za 11 objektov, po< predloženih finančnih pro- 
gramih uporabilo  20 860 057 N din 
in ostane rezervirano za gradnjo nove bolnice ... 3 000 000 N din 

Primanjkljaj ... 57 N din 

3. Sredstva za nadaljevanje gradenj v letu 1967 

Po predlogih odlokov o finančnih programih zagotavlja sredstva za nada- 
ljevanje gradenj v letu 1967 in po njem, republika. Vendar so viri sreidstev 
znani samo za leto 1966, medtem ko bodo za vsako naslednjo leto ugotovljeni 
šele ob sestavi proračuna. 
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Z oziram. na doslej znane proračunske obveznosti v letu 1967, ki znašajo. po 
sedanjih izračunih 106,87 milijonov dinarjev (o čemer je odbor s pismenim 
poročilom obvestil Republiški zbor na seji dne 15. 2. 1966) in predstavljajo 
skoraj 22 "/o letošnjega celotnega proračuna, vključno dopolnilna sredstva ob- 
činam, je odbor zavzel stališče, da se s sredstva, ki so* dana na razpolago posa- 
meznim investitorjem, morajo objekti končati in se ne smejo ponovno pojavljati 
z zahtevo po zvišanju sredstev. Zato tudi možnost prekoračitve ni vnesena v 
finančne programe in bodo morali investitorji sami nositi vse morebitne stroške 
prekoračitve, sedanje predračunske vrednosti. 

4. Način zagotavljanja sredstev 

Po predlogih odlokov 01 finančnih programih se posameznim investitorjem 
zagotavljajo sredstva tako, da: 

a) v vseh primerih, kjer je republika plačnik anuitet iz najetih posojil, 
nastopa tudi ona sama kot posojilojemalec in ona v okviru najetega posojila 
razporedi sredstva posameznim investitorjem na osnovi finančnega programa. 
Bančno-tehniene posle pa vrši investitor na osnovi predloženih situacij in 
obračunov, v okviru razporejenih sredistev s Splošno gospodarsko banko; 

b) v letu 1966 se dajo vsem investitorjem sredstva kot dotacija. 
Dotacija se daje tudi zavodu Radiotelevizija Ljubljana, čeprav z uvelja- 

vitvijo temeljnega zakona o zavodih in temeljnega zakona O' radiodifuznih 
zavodih obračunava in deli dohodek kot gospodarska organizacija. Po dose- 
danjih predpisih pa je zavod lahko odplačeval anuitete iz tekočega priliva 
dohodkov, po. novih predpisih pa iz skladov, ki jih je ustvaril v preteklem letu. 
Ker sta oba zakona stopila v veljavo v letu 1965, pomeni, da so sredstva 
njegovih skladov v letu 1966 obremenjena z dvojnimi anuitetami. Zaradi teh 
težav in da bi zavod lahko zadostil obveznostim inozemskim dobaviteljem, mu 
bo republika odplačala v letu 1966 zapadlo tranšo inozemskega komercialnega 
kredita. Ker je večina opreme za izgradnjo III. etape televizije že dobavljena 
in ne gre pri zavodu za prikaz dinamike investicijskih del in financiranja, 
temveč samo za kritje obveznosti do inozemskih dobaviteljev v letu 1966, se 
namesto predloga odloka o finančnem programu predlaga odlok o financiranju 
investicije zavoda Radio-televizija Ljubljana. 

c) Ob likvidaciji sklada SRS za negospodarske investicije je odbor ugotovil, 
da je sklad dal v letih 1962 do 1965 raznim zavodom skupno 23 176 000 novih 
dinarjev tako imenovanih »fakultativnih dotacij«. Med objekti, ki naj bi jih 
nadaljevali po' predloženih finančnih programih, so dobili take dotacije tudi 
naslednji investitorji: 

Infekcijska klinika v letih od 1962 do 1965 9 070 000 N din 
Zdravstveni dom »dr. Petra 
Držaja« v letih od 1963 do 1965 3 721 000 N din 
Inštitut za tuberkulozo na 
Golniku v letu 1964 1 700 000 N din 

Ker v prejšnjih letih, pa tudi ob likvidaciji sklada SRS za negospodarske 
investicije ni bilo odločeno, ali se dajo ta sredstva kot dotacija, ali kot kredit, 
ostane vprašanje usode teh sredstev še naprej odprto. 

30» 
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5. Odgovornost za izvajanje finančnih programov 

V prvotnih predlogih odlokov o finančnih programih se je nalagala skrb 
za izvajanje finančnih programov republiškim upravnim organom. Take določbe 
pa niso v skladu s prvo alineo 186. člena republiške ustave, ker so! finančni 
programi akti Skupščine in mora za njihovo izvrševanje skrbeti Izvršni svet. 
Predlagatelj je v prečiščenem besedilu predlogov odlokov upošteval to pri- 
pombo odbora in zakonodajno^pravne komisije Skupščine SR Slovenije tako, 
da za izvajanje finančnih programov neposredno' skrbijo pristojni republiški 
upravni organi, Izvršni svet pa poroča Skupščini SR Slovenije o izvršitvi 
finančnega programa, S tem se zavezuje tako Izvršni svet, kakor tudi posamezne 
investitorje, da racionalno porabijo razpoložljiva sredstva za dokončanje ob- 
jektov. Tako stališče je še toliko bolj utemeljeno, ker so tudi drugi skupščinski 
odbori pri marsikateri investiciji ugotovili, da so ponekod predvidene kapa- 
citete predimenzionirane, predračunske vrednosti previsoke in da se je tekom 
izvajanja investicij (zlasti pri zdravstvenih objektih) večkrat spreminjala na- 
membnost posteljnih kapacitet, ki še celo do sprejema finančnih programov ni 
razčiščena. 

6. Financiranje funkcioniranja dograjenih objektov 

Vsi predlogi finančnih programov v svojih obrazložitvah zanemarjajo 
obveznosti proračuna, ki bodo nastale s funkcioniranjem dograjenih objektov. 

7. Pripombe k predlogom odlokov o finančnih programih so razvidne iz 
poročil, ki jih je odbor predlagal k posameznim finančnim1 programom. 

8. Za svojega poročevalca k vsem predlogom odborov o finančnih pro- 
gramih je odbor določil poslanca Milana Ravbarja. 

Št.: 402-75/66 
Ljubljana, 8. 4. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na 55. seji, ki je bila dne 31. 3. 1966 in 8. 4. 1966, obravnaval in 
sklepal o predlogih odlokov o finančnih programih za financiranje nekaterih 
negospodarskih investicij, in sicer: 

— o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje dograditve 
zdravstvenega doma »dr. Petra Držaja« v Ljubljani; 

— o predlogu odloka o finančnem, programu za financiranje nadaljevanja 
graditve Infekcijske klinike v Ljubljani; 

— o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
rekonstrukcije Inštituta za tuberkulozo na Golniku; 

— o predlogu odloka o finančnem: programu za financiranje nadaljevanja 
adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti; 

— o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve reaktorskega centra v Nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan«; 

— o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani; 

— o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve objektov Zavoda za slepo mladino v Ljubljani; 
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— o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve študentskega stanovanjskega stolpiča E-l v študentskem naselju v 
Ljubljani; 

— o predlogu odloka o- finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve veslaškega centra na Bledu; 

— o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. 

Vse predloge odlokov je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

I. 

Na seji dne 31. 3. 196,6 je odbor k takrat predlaganim predlogom odlokov 
izrekel vrsta načelnih pripomb. Predvsem članom odbora ni bila jasna finančna 
situacija v republiki. Člani odbora so poudarili, da je bila že večkrat postavljena 
zahteva, da se jim predloži kompleksna analiza zadolževanja republike, vendar 
so takrat ugotovili, da takšne analize nimajo. Odboru je bilo jasno, da gre 
v vseh predloženih finančnih načrtih za take objekte, ki so neposredno pred 
dograditvijo- ali pa so celo že dograjeni in z gradnjo katerih se realizirajo 
stališča Skupščine SR Slovenije glede negospodarskih investicij, ki so izražena 
v resoluciji o usmeritvi razvoja SR Slovenije v letu 1966. Članom odbora pa 
na podlagi takratnih obrazložitev posameznih predlogov odlokov ni bilo jasno, 
po katerih kriterijih se je predlagatelj odločil za posamezne objekte, kajti 
vseh objektov, ki jih zajema resolucija, ni med predloženimi finančnimi pro- 
grami. 

Odboru je bilo predloženo tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije, ki 
je o predloženih predlogih odlokov razpravljala na seji 30. 3. 1966, pri čemer 
je ugotovila, da takrat predloženi predlogi odlokov niso v skladu z določili 
93. člena zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti in s 186. členom 
republiške ustave, katerega prva alinea določa, da Izvršni svet skrbi, da se 
izvršujejo zakoni ter splošna politika, ki jo določi Skupščina. Zakonodajno- 
pravna komisija je zategadelj predlagala, da predlagatelj predloge odlokov 
o finančnih programih ustrezno popravi. 

Načelne pripombe sta odboru posredovala tudi odbora za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov Socialho-zdravstvenega in Prosvetno-kulturnega 
zbora, vsak glede predlogov s svojega delovnega področja. 

Odbor za proučevanj e> zakonskih in drugih predlogov Sociakio-zdravstve- 
nega zbora je obravnaval predloge odlokov o finančnem programu za financi- 
ranje nadaljevanja graditve Infekcijske klinike v Ljubljani, dograditve zdrav- 
stvenega doma »dr. Petra Držaja« v Ljubljani, nadaljevanja rekonstrukcije 
Inštituta za tuberkulozo na Golniku, dograditve Zavoda za slepo mladino 
v Ljubljani in nadaljevanja graditve Višje šole za zdravstvene delavce v Ljub- 
ljani. Ta odbor je bil pri tem mnenja, da je nujno potrebno zagotoviti sredstva 
za dograditev oziroma rekonstrukcijo navedenih objektov s področja zdravstva, 
ker bo s predvidenimi sredstvi možno že v letošnjem letu zagotoviti funkcio- 
niranje objektov, ki so "tik pred dograditvijo. Pri tem; pa je opozoril, da je treba 
s sredstvi predvidenimi s finančnimi programi dejansko dograditi navedene 
objekte, zaradi česar je treba zaostriti odgovornost investitorjev za racionalno 
porabo teh sredstev. Odbor za proučevanje zakonskih in. drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora je tudi kritiziral dejstvo, da ob sprejemanju 
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finančnih programov ni razčiščeno vprašanje namembnosti posteljnih kapacitet 
v ZD »dr. Peter Držaj« in deloma tudi v Infekcijski kliniki. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora pa je obravnaval predloge odlokov o finančnih programih za financiranje 
nadaljevanj graditve študentskega stanovanjskega stolpiča E-l, nadaljevanja 
graditve zgradbe Drame SNG v Ljubljani, nadaljevanja graditve reaktorskega 
centra »Jožef Štefan«, nadaljevanja adaptacije poslopij SAZU, dograditve Za- 
voda za slepo mladino v Ljubljani, nadaljevanja graditve Višje šole za zdrav- 
stvene delavce v Ljubljani in nadaljevanja graditve veslaškega centra na Bledu. 
Odbor ni imel načelnih pripomb v zvezi s financiranjem negospodarskih inve- 
sticij v letu 1966', pripombe k posameznim finančnim programom pa bodo nave- 
dene pri obravnavanju prečiščenih besedil predlogov odlokov. 

Glede na navedene pripombe zakonodajno-pravne komisije, odborov za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega in Pro- 
svetno-kulturnega zbora ter Organizacijsko-političnega zbora je predlagatelj 
pripravil prečiščena besedila, ki jih je odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora obravnaval in O' njih sklepal 
na seji dne 8. 4. 1966. 

II. 

Pri obravnavanju in sklepanju prečiščenih besedil predlogov odlokov je 
odbor ugotovil, da je predlagatelj upošteval vse pripombe, ki so jih dali ome- 
njeni odbori in zakonodajno-pravna komisija. 

Pri obravnavanju posameznih predlogov odlokov prečiščenega besedila 
pa so bile dane naslednje pripombe: 

— k predlogom odlokov o finančnih programih za financiranje nadaljevanja 
graditve Infekcijske klinike v Ljubljani, dograditve zdravstvenega doma »dr. 
Petra Držaja« v Ljubljani in nadaljevanja rekonstrukcije Inštituta za tuberku- 
lozo na Golniku, je odbor pripomnil, da mu je bilo že v preteklem letu zago- 
tovljeno, da so ti objekti neposredno pred dograditvijo ter so bila za dograditev 
tudi ddobrena finančna sredstva, ki pa očitno niso bila zadostna; 

— k predlogu odloka o finančnem programu za financiranje graditve štu- 
dentskega stanovanjskega stolpiča E-l v študentskem naselju v Ljubljani, je 
bil odbor mnenja, da je višina sredstev na posteljo precej visoka kljub upošte- 
vanju dejstva, do so v predlaganih zneskih upoštevana tudi sredstva za nekatere 
investicije, ki bodo služile še bodočima dvema podobnima stolpičema. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora meni, da narekujejo potrebe po stanovanjskem fondu za študente pospe- 
šeno gradnjo tega objekta, tudi ta odbor pa je ocenil, da so naložbe precej 
visoke; 

— k predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve zgradbe Drame SNG v Ljubljani je odbor imel pomislek glede tega ali 
kaže sprejemati finančni program le za eno etapo, če vemo, da bo treba v pri- 
hodnjih letih zagotoviti sredstva še za nadaljnji dve etapi. Odbor se je zado- 
voljil z zagotovitvijo, da predstavlja prva etapa gradnje samostojen objekt, 
ki bo že sam na sebi funkcionalno služil potrebam gledališča in njegova uporaba 
ni neobhodno povezana z izgradnjo druge in tretje etape. Podobno pripombo 
je imel tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno- 
kulturnega zbora; 
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— k predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve reaktorskega centra v Nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan« v Ljub- 
ljani, je oldfoor sicer izrazil pomislek glede rentabilnosti te naložbe spričo majhne 
praktične vrednosti tega objekta, vendar je bil mnenja, da je potrebno objekt 
dograditi; 

— k predlogu1 odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve veslaškega centra na Bledu je odbor predvsem postavil za bodoče 
vprašanje odgovornosti pri sprejemanju kandidatur za velike športne in tudi 
druge prireditve v republiki, katerih zahteve neposredno presegajo finančne 
zmogljivosti republike, a jih zaradi mednarodnih obveznosti ni mogoče spre- 
minjati. Razčistiti bi bilo potrebno postopek sprejemanja kandidatur za podobne 
bodoče prireditve. Podobno pripombo je imel tudi odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora; 

— k predlogom odlokov o finančnih programih za financiranje dograditve 
Zavedla, za slepo mladino1 v Ljubljani ter nadaljevanja graditve Višje šole za 
zdravstvene delavce v Ljubljani in adaptacije poslopij Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti odbor ni imel bistvenih pripomb, razen te, da zasnova Višje 
šole za zdravstvene delavce v Ljubljani v danih razmerah ne bi smela biti tako 
razkošna. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora meni, da bi bilo' potrebno proučiti možnost sofinanciranja gradnje Višje 
šole za zdravstvene delavce s strani skladov za socialno zavarovanje. 

Vse predloge odlokov O' finančnih programih za financiranje navedenih 
negospodarskih investicij je odbor sprejel in predlaga Organizacijsko-politič- 
nemu zboru, da jih sprejme v predloženih prečiščenih besedilih. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franca Svetino. 

Št.: 402-75/66 
Ljubljana, 8. 4. 1966 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
15. aprila 1966 obravnavala prečiščena besedila predlogov odlokov o finačnih 
programih za financiranje nekaterih republiških negospodarskih investicij, ki 
jih je predložil Skupščini SR Slovenije Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da je predlagatelj upošteval vse 
stvarne pripombe komisije, ki so se nanašale na skladnost prvotnega besedila 
odlokov s pravnim sistemom in ki so obsežene v njenem poročilu z dne 30. 3. 
1966, ter da je predloge odlokov ustrezno' izpopolnil. 

V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednje amandmaje: 
V odloku o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve 

infekcijske klinike v Ljubljani se v II. točki v drugi vrsti prvega odstavka črta 
beseda »do«. 

Sedanje besedilo bi bilo mogoče razlagati tako, da bi graditev novega trakta 
infekcijske klinike morala biti končana do 1. januarja 1966. Hotelo se je reči, 
da bo gradnja končala v letu 1966, zaradi česar je bil potreben gornji popravek 
besedila predloga. 

Odlok o finančnem programu za financiranje dograditve zdravstvenega 
doma »Dr, Petra Držaja« v Ljubljani se v II. točki besedilo tretjega odstavka 
spremeni tako, da se glasi: 
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»S sredstvi, predvidenimi za leto 1967, se v pritličju in kleti funkcionalno 
usposobijo vsi prostori«. 

Ker se je želelo povedati, da morajo biti s sredstvi, predvidenimi v finanč- 
nem programu za 1. 1967, funkciona^o usposobljeni vsi prostori v pritličju in 
kleti, bolj ustreza predlagano novo besedilo. 

V odloku o financiranju investicij Zavoda Radio-televizije Ljubljana se 
začetek besedila III. točke spremeni tako, da se glasi: »Zavod Radio-televizija 
Ljubljana bo sredstva iz II. točke, ki jih bo prejel od SR Slovenije, uporabil 
za. ..« 

Ker bo kredit najela SR Slovenija, sredstva iz tega kredita pa dala na 
razpolago Zavodu Radio-televizije Ljubljana, da jih bo uporabil za namen iz 
III. točke, je bila potrebna navedena redakcijska sprememba besedila. 

Predstavnik Izvršnega sveta je vse predlagane amandmaje sprejel in so tako 
postali sastavni del predlogov. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da s stališča 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ni ovire, da pristojna zbora sprejmeta 
predlagane odloke. 

Št.: 402-75/66 
Ljubljana, 15. 4. 1966 

PREDLOG ODLOKA 
o financiranju investicije Zavoda Radio-televizije Ljubljana 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje obveznosti za nabavljeno televizijsko 
studijsko opremo za III. etapo graditve televizije v SR Sloveniji, ki zapadejo v 
plačilo v letu 1966. 

II. 

Sredstva za financiranje obveznosti iz I. točke v višini 2 266 400 novih di- 
narjev zagotovi SR Slovenija s kreditom, ki ga najame pri Splošni gospodarski 
banki v Ljubljani. Odplačevanje anuitet za ta kredit prevzame SR Slovenija. 

III. 

Zavod Radio-televizija Ljubljana bo od SR Slovenije najeti kredit uporabil 
za kritje svojih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 1966, po pogodbah o 
nabavi opreme za III. etapo graditve televizije v SR Sloveniji. 

IV. 

Za izvajanje tega odloka neposredno skrbita Sekretariat za informacije v 
Izvršnem svetu in Republiški sekretariat za finance. 

Poročilo o izvršitvi tega odloka bo Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Investicijski program za graditev televizije v SFR Jugoslaviji je sprejel 
leta 1957 Zvezni izvršni svet. S tem programom je bilo določeno, da se razvoj 
televizije v Jugoslaviji izvaja v treh etapah. Ko so bile leta 1963 postavljene 
osnove televizije v Sloveniji (I. in II. etapa), se je začela izvajati III. etapa 
graditve televizije (dopolnitev osnovne mrože oddajnikov in zvez ter izpopol- 
nitev studijske opreme televizije). 

Nabavo TV studijske opreme za III. etapo graditve televizije financira 
Jugoslovanska investicijska banka iz zveznih skladov le devizno, dinarsko vred- 
nost za odkup potrebnih sredlstev pa preskrbi zavod sam. V ta namen je sklad 
SRS za negospodarske investicije leta 1964 odobril zavodu RTV Ljubljana po- 
sojilo za financiranje III. etape graditve TV studijske opreme v Sloveniji v 
znesku 5 630 000 N din, ki je zadoščal za celotno kritje investicijskega programa 
nabave studijske opreme za graditev III. etape TV po tedanji pariteti dinarja. 
Na podlagi tega je zavod RTV Ljubljana sklenil tudi ustrezne pogodbe z ino- 
zemskimi dobavitelji. 

Naročena in večinoma že dobavljena je bila naslednja studijska oprema. 
1. Magnetoskop s priborom (Ampex-Lugano); 
2. Svetlobni pa,rk (Ianiro-Rim); 
3. Režijske mize (Philips-Eindhoven); 
4. Reportažni avtomobil z opremo — sinhrogenerator in telecorder (Thom- 

sonrHouston — Pariz); 
5. Instrumenti — 2 orticona (RCA — New "^ork); 
6. Instrumenti (Marconi — Chelmsford); 
7. Instrumenti (Simens & Halske, Wien). 
V letu 1965 so se zaradi spremembe paritete dinarja obveznosti za naročila 

povečale od prvotnih 5,63 milijona N din na 8 666 400 N din. 
Na podlagi sklenjene pogodbe je zavod RTV Ljubljana iz sredstev odobre- 

nega kredita do sedaj že plačal 2,1 milijona N din, kolikor je znašala odobrena 
kvota kredita za leto 1965. Ostanek 6 566 400 N din bo odplačan v naslednjih 
šestih letih. Zavod RTV Ljubljana je dolžan odplačati navedeni znesek v sledečih 
letnih obrokih: 

Letne transe predstavljajo le odplačilo inozemskega komercialnega kredita 
in so v skladu z njegovo zapadlostjo. 

Za financiranje graditve III. etape od leta 1966 do 1970 je imela RTV 
sklenjeno pogodbo za kredite s skladom SRS za negospodarske investicije. Z 
odpravo sklada je ta možnost financiranja odpadla, zavod pa sredstev za sa- 
mostojno financiranje v letu 1966 nima, ker bo' sredstva, ki se stekajo iz zvišane 
naročnine, lahko uporabil za graditev III. etape šele v začetku leta 1967. Ob 
rebalansu proračuna v lanskem letu je bila zavodu RTV odvzeta tudi republiška 

— v letu 1966 
— v letu 1967 
— v letu 1968 
— v letu 1969 
— v letu 1970/71 

2 266 400 N din 
1 200 000 N din 
1 120 000 N din 
1 040 000 N din 

940 000 N din 

Skupaj ... 6 566 400 N din 
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dotacija, ki jo bo sicer lahko kril z zvišano naročnino, z odpravo sklada pa so 
prenehali tudi krediti, ki jih je zavod idloslej dobival za tekoče investicije. Po 
sedanjih predvidevanjih bo zavod s sredstvi iz zvišane naročnine lahko finan- 
ciral nadomestitev izrabljenih osnovnih sredstev in odplačeval anuitete old! na- 
jetih kreditov, ki so konec leta 1965 znašali 26 043 850 N din, letne anuitete pa 
znašajo 1 671 197 N din. 

Do izdaje temeljnega ziakona o zavodih oziroma temeljnega zakona o' radio- 
difuznih zavodih je RTV Ljubljana posloval kot zavod s samostojnim finan- 
ciranjem; po uveljavitvi obeh zakonov pa formira in deli dohodek kot gospo- 
darska organizacija. Po prejšnjih predpisih je zavod plačeval anuitete iz te- 
kočega priliva, odslej pa iz skladov, ustvarjenih v prejšnjih letih. 

Po zaključnem računu za leto 1965 izkazuje zavod iz naveldenih razlogov 
primanjkljaj na skladih v višini 3 703 180 N din. Da bi se zavodu omogočilo 
redno izpolnjevanje obveznosti do inozemskih dobaviteljev, prevzema republika 
v letu 1966 odplačilo anuitet za znesek 2 266 400 N din. 

Ker se s predloženim, odlokom rešuje samo vprašanje odplačila inozemskega 
komercialnega kredita v letu 1966 in ne dinamika izgradnje televizije, ker je 
večina opreme za III. etapo že dobavljene, se predlaga namesto; odloka o fi- 
nančnem programu le zagotovitev sredstev za plačilo obveznosti, ki zapadejo v 
letu 1966. 

V skladu s sklepi Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki 
se nanašajo na izvajanje kvalitetnejšega in povečanega programa, na razširitev 
TV programa v slovenščini "'in druge naloge, je treba zagotoviti tudi ustrezno 
materialno tehnično bazo. Zato naj bi v letošnjem letu zagotovila sredstva za 
graditev III. etape republika, odplačevanje anuitet za najete kredite po letu 1966 
naj bi se določilo najpozneje na podlagi razprav in sklepov Skupščine SR Slo- 
venije o1 razvoju RTV v okviru srednjeročnega plana. 

POROČILA 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 7. aprila 1966 obravnaval predlog odloka o financiranju investicije zavoda 
Radio-televizije Ljubljana, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni 
svet dne 7. aprila 1966. 

1. Glede na navedbe v obrazložitvi predloga odloka, da bo zavod RTV z 
zvišano naročnino lahko financiral nadomestitev izrabljenih oisnovnih sredstev 
in odplačeval anuitete od najetih posojil, je bilo postavljeno vprašanje, na čem 
temeljijo takšne ocene za. leto 1967, če zavod izkazuje za leto 1965 po zaključnem 
računu primanjkljaj in letos ni v stanju zagotoviti sredstev. Predstavnik Iz- 
vršnega sveta je odgovoril, da to izhaja iz gradiva, ki ga je dal na razpolago 
zavod RTV in iz sprememb v formiranju in delitvi dohodka, zaradi spremembe 
statusa zavoda RTV. 

2. Odbor je posebej poudaril — kar izhaja tudi iz predloženega odloka — 
da zagotovitev sredstev za odplačilo letos zapadle anuitete od kreditov ino- 
zemskih dobaviteljev opreme nikakor ne pomeni obveznost, da bo republika 
tudi za bodoča leta dotirala zavodu RTV odplačila zapadlih anuitet v zvezi z 
III. etapo graditve televizije v SR Sloveniji. 

3. O predlogu odloka sta razpravljala tudi odbor za prosveto in kulturo 
Republiškega zbora in ođlbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
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Prosveitno-kulturnega zbora. Pripombe, ki sta jih odbora posredovala odboru 
za družbeni plan, finance in proračun., se nanašajo: 

— na nejasnost o tem, ali bo SR Slovenija prevzela obveznost odplačila 
vseh posojil v zvezi s III. etapo graditve televizije ali pa samo za letošnjo tranšo; 

— na nezadostno utemeljenost dodelitve sredstev kot dotacij a 
V predlogu odloka (prečiščeno besedilo) je predlagatelj že upošteval pri- 

pombi in ustrezno dopolnil besedilo tako, da je povsem jasno, da se zagotovitev 
sredstev za odplačilo anuitet nanaša samo na leto 1966. 

4. Odbor je predlog odloka sprejel in predlaga Republiškemu zboru, da 
odlok o financiranju investicij zavoda Radio-televizije Ljubljana sprejme. 

Št.: 402-75/66 
Ljubljana, 8. 4. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijslso-poli- 
tičnega zbora — poročilo z dne 8. 4. 1966, št. 402-75/66. 

POROČILO 
k informaciji o izvajanju ukrepov za izboljšanje materialnega položaja borcev 

NOV v letu 1965 

Odbor za zdravstvo itn socialno politiko Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije je na seji dne 22. 3. 1966 razpravljal o materialnem položaju 
borcev NOV na podlagi »Informacije o izvajanju ukrepov za izboljšanje ma- 
terialnega položaja borcev NOV v letu 1965«, ki jo je Skupščini SR Slovenije 
predložila komisija za vprašanja borcev NOV pri Izvršnem svetu. 

Odbor je predloženo* informacijo ugodno ocenil in ugotovil, da so jo prav 
tako ugodno ocenili na vseh posvetovanjih predsednikov občinskih komisij za 
vprašanja borcev NOV. Informacija namreč zajema vsa področja družbene skrbi 
za borce in konkretno prikazuje kolikšno skrb je posvetila družba prav v 
zadnjih letih urejanju materialnega položaja bivših borcev. Posebno so ugodno 
ocenjeni na terenu določeni zakonski predpisi (zakon o zdravstvenem varstvu 
kmetov borcev in njihovih družinskih članov, zakon o dodatku zaposlenim 
udeležencem NOV) ter drugi skupščinski akti (priporočilo o stalnih priznaval- 
ninah), s katerimi vsebolj izpolnjujemo sistem družbene skrbi za borce NOV. 
Vendar še ne moremo biti povsem zadovoljni z doseženimi uspehi, saj ostaja 
še precej več ali manj nerešenih vprašanj in tudi število borcev, ki potrebujejo 
družbeno pomoč, ni majhno. 

Ko je odbor razpravljal o priznavalninah in njihovih višinah, je sicer 
ugotovil določen napredek, vendar se zadevno priporočilo. Skupščine SR Slo- 
venije upošteva le v nekaterih občinah. Ker skoraj vsaka občina posebej 
samostojno določa kriterije za odločanje o višini priznavalnine in do njene 
upravičenosti, se omenjeno priporočilo neenotno uporablja, kar razumljivo 
— povzroča med borci negodovanje. Zato bi bilo po mnenju odbora prav, da bi 
veljali neki skupni kriteriji pri obravnavanju priznavalnin za vse občine in 
da bi morala republika pri delitvi sredstev d'ružbeno-političnim skupnostim 
močneje upoštevati te potrebe in gospodarsko moč posameznih občin. To naj 
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bi veljalo predvsem za Belo krajino in Primorsko, kjer je število bivših borcev 
NOV največje, ekonomska zmogljivost teh občin pa zelo šibka. V tej zvezi bi 
bilo treba — po mnenju odbora — tudi jasneje difinirati, kaj je razumeti pod 
besedo »priznavalnina«. Ali je to samo oblika priznanja za aktivno sodelovanje 
v NOV, ali je to samo socialna pomoč bivšim, socialno šibkejšim borcem, ali 
je razumeti oboje. Z razjasnitvijo tega termina bo tudi lažje obravnavati pri- 
znavalnine, o katerih meni odbor, da naj bi bile prvenstveno namenjene druž- 
beni pomoči potrebnim bivšim borcem NOV. Kljub temu je odbor pozitivno 
ocenil odloke občinskih skupščin, ki sicer priznavajo manjše priznavalnine, 
vendar z njimi, ker so stalne, zagotavljajo predvsem kmetom-borcem in nji- 
hovim družinskim članom brezplačno popolno zdravstveno varstvo. 

Prav tako je odbor menil, da bi morale organizacije Zveze borcev skupaj 
z občinskimi organi obravnavati vsak primer posebej, občinske skupščine pa 
naj bi sprejemale tako odloke in cenzuse, da bo mogoče posameznega upravi- 
čenca individualno obravnavati. 

Ko je odbor razpravljal o stanovanjskem vprašanju borcev, je sicer ugotovil 
tudi na tem področju določen napredek, vendar se to vprašanje še vedno pre- 
počasi rešuje. Predvsem, je pereče stanovanjsko vprašanje zaposlenih borcev, 
do katerega delovne organizacije, v katerih so le>-ti zaposleni, ne kažejo zado- 
voljivega razumevanja, predvsem ne do tistih borcev, ki bodo šli kmalu v 
pokoj. Odbor je zato menil, da bi morale delovne organizacije reševati ta pro- 
blem hitreje in bolj učinkovito. Zavzel se je za to, dia bi tudi s krediti pod 
ugodnimi pogoji pomagal zaposlenim, borcem pri adaptaciji njihovih stanovanj, 
saj mnogi niso sposobni plačevati stanarin za nova stanovanja. Za gradnjo 
novih stanovanj bi bilo treba angažirati mirno sredstev delovnih organizacij 
in občin še sredstva iz 4 fl/o stanovanjskega prispevka. To je toliko bolj po- 
trebno, ker mnoge občinske skupščine iz drugih naslovov za letošnje leto ne 
bodo imele potrebnih sredstev za te namene. Za kmete-borce bi bito treba 
tudi v prihodnje nadaljevati z obliko dodeljevanja posojil za popravila ali za 
adaptacije njihovih hiš. 

Glede višine sedanjih invalidnin, predvsem družinskih, je bil odbor mnenja, 
da družinske invalidnine ne morejo in, ne smejo ostati več na sedanjem nivoju. 
Znesek 1200 dinarjev je pomenil leta 1946 skoraj 40 % povprečnega, osebnega 
dohodka, medtem ko predstvalja danes komaj 1,5 °/o. Zato je treba to vprašanje 
nujno in s polno odgovornostjo proučiti in določiti tak znesek invalidnine, ki 
bo skupaj z dodatkom vsaj nekoliko usklajen z življenjskimi stroški v naši 
republiki. Pri tem' ni osnoven problem višina družinske invalidnine, marveč 
mnogo bolj kriterij za določanje invalidnega dodatka. Osnovni problem je ta, 
da bazirajo ostri cenzusi na starih življenjskih minimumih, ki niso valorizirani. 
(Cenzus dohodkov je določen v višini 5500 starih dinarjev na družinskega 
člana mesečno.) 

Zdravstveno stanje borcev ni zadovoljivo. Odbor je ugotovil, da smo doslej 
posvečali absolutno premajhno skrb za njihovo zdravje in da o tem nismo vodili 
potrebne evidence. Zato je prav, da se opravljajo sistematični pregledi borcev, 
s katerimi dobivamo boljši upogled v njihovo zdravstveno stanje, vendar je 
še bolj pomembno, da nenehno spremljamo to stanje. Zato morajo- organizacije 
zveze borcev temu vprašanju bolj posvečati svojo dejavnost, se bolj povezovati 
z zdravstveno službo- in občinsko- skupščino'. Tako bomo lahko dosegli, da bo 
zdravstvena služba še bolj skrbela za borce, posebno, če bi se ta služba orga- 
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nizirala na načelih obratnih ambulant, s čimer bi ustvarili enotnejšo evictenco 
in enotnejšo skrb za zdravje borcev. 

Odbor je ugotovil, da se je s sprejemom republiškega zakona o dodatku 
za zaposlene udeležence v NOV v letu 1965 njihov položaj izboljšal v tolikšni 
meri, da materialni problem teh borcev ni več pereč. Izraženo je bilo še 
mnenje, da bi bilo potrebno -najti tudi neke oblike pomoči tistim zaposlenim 
udeležencem NOV, ki po sed'aj veljavnih predpisih ne izpolnjujejo1 pogojev za 
pridobitev pravice do dodatka za zaposlene borce NOV, pri čemer pa datuma 
9. 9. 1943 nikakor ne bi smeli spreminjati. 

Odbor je torej ugotovil, da smo prav v minulem letu dosegli velik na- 
predek pri urejanju najbolj perečih vprašanj materialnega stanja borcev NOV 
in id!a smo v ta namen namenili tudi precejšnja denarna sredstva. Vendar je 
odbor poudaril, da bo treba še nadalje posvečati posebno pozornost urejanju 
stanovanjskih vprašanj borcev, pri čemer se morajo v večji meri angažirati 
delovne organizacije in tudi socialno zavarovanje s sredstvi 4 % stanovanjskega 
prispevka:. Končno- bo treba hitreje reševati vloge za uveljavljanje pravic iz 
zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov-borcev in njihovih družinskih 
članov in pomagati vsem tistim, ki so upravičeni, da pridobe »status borca«, 
ki je pogoj- za uveljavitev popolnega zdravstvenega varstva. 

Odbor je predloženo informacijo komisije za vprašanja borcev NOV pri 
Izvršnem svetu soglasno sprejel. 

Za svojega poročevalca na seji Republiškega zbora je odbor določil po- 
slanca Mirkai Remca. 

5t.: 59-2/66 
Ljubljana, 28. 3. 1966 

POROČILO 
o obravnavi informacije o izvajanju ukrepov za izboljšanje materialnega 

položaja borcev NOV v letu 1965 

Začasni odbor za proučitev izvajanja družbene skrbi za borce NOV Soci- 
alno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. marca 1966 
razpravljal o- izvajanju ukrepov za izboljšanje materialnega položaja borcev 
NOV na osnovi gradiva, ki ga jet Skupščini SR Slovenije predložila komisija 
IS za vprašanje borcev NOV. 

Iz razprave, v kateri so poleg članov odbora sodelovali še predstavniki: 
komisije IS za. vprašanja borcev NOB, ZZB NOV Slovenije, republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno varstvo, republiške skupnosti zavarovanja de- 
lavcev, republiškega zavoda za socialno zavarovanje delavcev, zavoda SRS za 
zdravstveno varstvo in nekaterih občinskih komisij za vprašanja borcev NOV, 
izhajajo naslednje ugotovitve, mnenja in predlogi: 

V zadnjih letih je družba posvetila znatno skrb urejanju materialnega 
položaja borcev NOV. Z izvajanjem temeljnega zakona o pokojninskem zava- 
rovanju, zakona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV, zakona o zdrav- 
stvenem varstvu borcev NOV in odlokov o priznavalninah, se je znatno iz- 
boljšal materialni položaj številnih borcev NOV. K uspešnejšemu urejanju 
materialnega položaja borcev NOV so znatno pripomogle tudi komisija Izvrš- 
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nega sveta: za vprašanja borcev NOB in občinske komisije za vprašanja borcev 
NOV. Določen napredek je bil dosežen tudi glede urejanja stanovanjskih vpra- 
šanj borcev NOV. Z doseženimi uspehi pa ne moremo biti v celoti zadovoljni, 
saj število borcev, ki potrebujejo družbeno pomoč, ni majhno. 

Ker so pravice, ki jih družba priznava borcem NOV, pogojene s priznanjem 
posebne dobe v dvojnem, štetju, v poslednjih letih naraščajo predlogi za pri- 
znanje take dobe. Število predlogov je občutno narastlo predvsem po sprejemu 
občinskih odlokov o priznavalninah in davčnih olajšavah ter po sprejemu 
zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev NOV. Izvajanje omenjenega 
zakona povzroča na nekaterih območjih Slovenije politične probleme. Posebno 
dobo uveljavljajo tudi taki, ki so stopili v NOV, oziroma so bili celo mobili- 
zirani, aprila ali maja 1945 (Prekmurje je bilo osvobojeno že 8. aprila 1945). 
Po obstoječih predpisih namreč lahko uveljavljajo posebno dobo v dvojnem 
štetju tisti, ki so vstopili v NOV do 15. maja 1945. 

Priznavanje posebne dobe v dvojnem štetju je pereč problem, ker so se 
z uveljavitvijo TZPZ zaostrili kriteriji, ker občinske komisije za priznavanje 
delovne in posebne dobe neenotno tolmačijo te kriterije in ker v večini primerov 
ne obstajajo nikakršni dokumenti o- udeležbi v NOV, dokazovanje samo s 
pričami pa je često dvomljive vrednosti. Ta problemi je možno- omiliti s tem, 
da omenjene občinske komisije v sodelovanju z občinskimi komisijami za 
vprašanja borcev NOV kritično in z vso> odgovornostjo obravnavajo vsak po- 
samezni primer. Določitev novega ifetuma vstopa v NOV ne bi bila oportuna. 

Zdravstveno stanje borcev NOV terja, da družba kot celota, predvsem pa 
zdravstvena služba, intenzivneje skrbi za zdravstveno varstvo borcev. Analiza 
pregledov borcev NOV v osmih občinah je namreč pokazala, da zdravstveno 
stanje borcev ni zadovoljivo in da so borci zdlravstveno bolj ogroženi kot ostalo 
prebivalstvo. Da bi lahko zdravstvena služba sistematično' razvijala zdrav- 
stveno varstvo^ borcev NOV, je neobhodno- potrebno, da se uvede evidenca 
zdravstvenega stanja borcev. Republiški zavod za zdravstveno varstvo se je že 
lotil naloge, dla spremlja in proučuje zdravstveno stanje članov zveze borcev 
NOV in v ta namen posredoval zdravstvenim centrom ustrezna navodila. Ne- 
kateri zdravstveni zavodi v skladu z navodili že vodijo evidenco zdravstvenega 
stanja borcev, republiški zavod pa bo> storil vse, da bo tudi v drugih zavodih 
ta evidenca čimprej uvedena. Občinske organizacije ZB naj zdravstveni službi 
nudijo- pomoč pri uvajanju navedene evidence in zainteresirajo borce za večje 
koriščenje zdravstvenega varstva, zlasti p-a tiste, ki sami ne iščejo tega varstva. 

Priporočilo Skupščine SR Slovenije o- dajanju stalnih priznavalnin v ne- 
katerih -občinah ni bilo> v celoti zadovoljivo- realizirano-, tako glede višine kot 
valorizacije priznavalnin. Vprašanje podeljevanja priznavalnin urejajo odloki 
občinskih skupščin zelo- različno. Kriteriji za podeljevanje priznavalnin posa- 
meznih občin niso- enotni in so odraz finančne zmogljivosti občin in števila 
borcev, potrebnih družbene pomoči. Upošteva se predvsem status borcev ozi- 
roma sodelovanje v NOV, materialno stanj-e borca, starost, dohodki družinskih 
članov itd. Glede določanja kriterijev ni- bilo s stra-ni republiških organov zar- 
dovoljivega usmerjanja. Potrebno bi bilo analizirati določila obstoječih odlokov 
in organizirati republiško posvetovanje, ki naj bi- se ga udeležili predstavniki 
organizacij ZB NOV in občinskih skupščin. Posvetovanje naj bi pripomoglo 
k oblikovanju enotnejših meril za podeljevanje priznavalnin. Ni sprejemljivo 
mnenje, naj bi r-epub-lika izdala okvirni predpis o občinskih priznavalninah, 
ki bi določil enotne kriterije. 
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Potrebno- je razčistiti status priznavalnin. Priznavalnine je treba obrav- 
navati kot pomoč družbe borcem, ki so take pomoči potrebni, ne pa kot pri- 
znanje borcem za njihovo1 udeležbo v NOV. Zato naj občine v -skladu s svojimi 
možnostmi omogočijo pridobitev priznavalnin vsem tistim borcem, ki so druž- 
bene pomoči potrebni, ne glede na čas vstopa v NOV in ne glede na to ali se 
jim udeležba v NOV šteje v dvojnem ali enojnem štetju. Na omenjenem, posve- 
tovanje o- priznavalninah naj bi razčistili tudi vprašanje izplačevanja prizna- 
valnin v primeru, ko se borec preseli iz ene občine v drugo, da ne bi bil v 
negotovosti glede nadaljnjega prejemanja priznavalnine. Dogaja se . namreč, 
da borci, ki se preselijo v drugo- občino, v tej občini ne prejemajo- priznavalnine, 
dokler se jim le-te ne priznajo. Borci zaradi tega zahtevajo, dla jim prizna- 
valnino- še naprej iz-plačuje občina, iz katere so se preselili. 

Izvede- naj se revizija priznavalnin, kjer je to potrebno. Niso redki primeri, 
ko se je borcem materialni položaj tako izboljšal, da jim družbena pomoč 
v obliki priznavalnine ni več potrebna, oziroma bi bila lahko pomoč manjša. 

Priporočilo- Skupščine SR Slovenije, naj bi stalna občinska priznavalnina 
ne bila manjša od 10 000 S din, je bilo umestno le za primere, ko borci niso 
imeli drugi-h dohodkov. V številnih primerih pa se je po-kaz-alo, -da b-i bila 
umestnejša nižja priznavalnina. Že z njo- bi pomagali izboljšati materialni po- 
ložaj borcev, ki imajo še druge dohodke, oziroma bi jim pomagali pri šolanju 
njihovih otrok. 

Opozorjeno je bilo tudi n-a. problem tistih borcev, ki so sodelovali v NOV, 
pa jim danes po zakonitih predpisih niso priznane pravice, ki gredo borcem, 
ker niso bili aktivni borci, oziroma ker niso bih stari 15 let. Take primere naj 
občinske komisije za vprašanja borcev NOV individualno rešujejo. 

Razen priznavalnin naj se občine usmerijo tudi na -druge oblike pomoči 
borcem, ki so take pomoči potrebni. Za kmete-borce je bolj umestno, da jim 
občine priznajo- davčne olajšave, kot pa da jim podeljujejo priznavalnino, ki 
jo nato družbi vrnejo v -obliki davka. Z davčnimi olajšavami so- občine znatno 
pripomogle k izboljšanju gmotnega položaja kmetov-bor cev, vendar s temi olaj- 
šavami nismo- v celoti realizirali predviđenih oziroma želenih učinkov. Kriteriji 
za odpis davka so- različni, med bistvenimi pa je čas vstopa v NOV. Tako so 
ponekod kmetom-borcem iz leta 1941 100 °/o odpisali davek, kmetom-borcem 
iz leta 1942 80!°/o itd., ne glede na njihovo davčno sposobnost. To dejstvo je 
bilo kritično- ocenjeno. Občinske skupščine naj se usmerijo na sprejem takih 
odlokov, da bodo deležni -davčnih olajšav le tisti borci, ki so- jim take olajšave 
potrebne spričo- njihove ekonomske zmogljivosti. 

S podeljevanjem republiškega dodatka za zaposlene borce se znatno- iz- 
boljšuje materialni položaj zaposlenih borcev. V zvezi z izvajanjem zakona o 
dodatku za zaposlene borce pa ugotavljamo nekatere negativne tendence. Ne- 
katere de-l-ovne organizacije namreč ne valorizirajo zadovoljivo osebnih dohodkov 
borcev, oziroma jih ne uvrščajo na ustrezna delovna mesta, ker menijo-, da 
zaradi prejemanja borčevskega dodatka, bo-rci tako ali tako materialno niso 
prizadeti. 

Delovne organizacije morajo posvetiti večjo skrb usposabljanju borcev za 
taka delovna mesta, na katerih bod-o- dosegli večji osebni dohodek. Borčevski 
doiilatek naj bi se podeljeval samo- tistim borcem, ki iz zdravstvenih oziroma 
drugih razlogov ne morejo na delovnem me-stu ustvarjati ustreznega osebnega 
dohodka. 
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Na teren,u se zavzemajo za omilitev kriterijev za uveljavitev pravice do 
borčevskega dodatka, da bi se tako omogočile večjemu številu borcev dodelitev 
pravice db borčevskega dodatka. Zahteva pO' omilitvi kriterijev se uveljavljajo 
zlaisti med kmeti borci, ki se zaposlujejo, a ne izpolnjujejo predpisane pokoj- 
ninske oziroma zavarovalne dobe. Omilitev kriterijev ne bi bila umestna, ker 
bi zahtevala dodatne obremenitve republike, kar pa glede na ekonomske zmog- 
ljivosti ni sprejemljivo, pa tudi sicer ne bi bilo oportuno, da bi se 10 let po 
izvajanju zakona omilil pogoj pokojninske dobe (15 let) oziroma zavarovalne 
dobe (10 let). 

Nilso sprejemljivi predlogi, ida bi imeli pravico do borčevskega dodatka 
tudi kmetje-bor ci (pred 9. 9. 1943), pri čemer naj bi cenzus za pridobitev te 
pravice predstavljala višina katastrskega dohodka. 

Problem obračunavanja borčevskega dodatka — ki je pereč predvsem, v 
manjših delovnih organizacijah in v upravnih organih občinskih skupščin, ker 
jim primanjkuje ustreznega strokovnega kaidlra — se bo po obstoječih predlogih 
s 1. 1. 1967 omilil, ker bo borčevski dodatek v celoti v pristojnosti republike, 
torej ne bo več zveznega dodatka. Obračunavanje borčevskega dodatka je kom- 
plicirano tudi v primerih, ko je borcem zaradi nizkih osebnih dohodkov priznan 
dodatek, ob trimesečnem obračunu osebnih dohodkov pa se izkaže, da vključno 
z variabilnim delom' osebnega dohodka do dodatka ne bi imeli pravice. Praksa, 
da se od borcev zahteva vrnitev preveč izplačanega dodatka, povzroča nego- 
dovanje med borci. S tako prakso ne kaže nadaljevati, temveč naj se borcu 
v naslednjem obdobju določen čas ne izplačuje, oz. izplačuje zmanjšan bor- 
čevski dodatek. 

Z uveljavitvijo temeljnega zakona o> pokojninskem zavarovanju se je znatno 
izboljšal materialni položaj borcev-upokojencev. Toda kritizirane so bile do- 
ločbe zakona, ki onemogočajo borcem s pokojninsko dobo 35 let, ki se ponovno 
zaposlijo1, da bi po 3 letih zaposlitve zahtevali ponovno odmero pokojninske 
osnove. Umestno1 bi bilo, da' bi se omenjeni zakon spremenil tako, da bi se takim 
borcem dovolila ponovna odmera pokojninske osnove, za čas zaposlitve pa 
naj bi prejemali le 50'% pokojnine. 

Opozorjeno je bilo tudi na problem borcev, ki po novem pokojninskem 
zakonu ne morejo1 več uveljaviti izjemne pokojnine po 80. členu ZPZ in po 
kriterijih, ki jih je določil zvezni IS v svoji informaciji. Takih borcev je v 
Sloveniji še okrog 800. Tega problema ne bi smeli reševati s širšim tolmačenjem 
36. člena TZPZ, kot nekateri zahtevajo, temveč s podeljevanjem priznavalnin. 
Republika pa bi morala temu problemu posvetiti potrebno skrb in ga rešiti, 
čim se bodo izboljšale materialne zmogljivosti družbe. 

Najbolj pereče je stanovanjsko vprašanje borcev. Kljub temu, da so orga- 
nizacije ZB v zadnjih letih uspešno reševale stanovanjski problem borcev, 
imamo še vedno veliko število borcev, ki nimajo primernega stanovanja. Glede 
na nov sistem financiranja stanovanjske izgradnje in dejstvo, da so sredstva 
stanovanjske izgradnje omejena, je potrebna čim racionalnejša poraba teh 
sredstev. 

Delovne organizacije so posvečale premajhno skrb stanovanjskemu pro-- 
blemu zaposlenih borcev. Po uvedbi gospodarske reforme so> v nekaterih 
delovnih organizacijah zaostrili pogoje za dodeljevanje stanovanj in dodeljujejo 
stanovanja predvsem strokovnjakom. Delovne organizacije bi morale z večjo 
odgovornostjo reševati stanovanjske probleme zaposlenih borcev, da se ne bi 
več dogajalo, da bi bili borci 'ob upokojitvi' brez primernih stanovanj. 
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Stanovanjske probleme upokoj encev-borcev je treba reševati s sredstvi 
socialnega zavarovanja, zbranimi s 4% stanovanjskim1 prispevkom. Po pred- 
videvanjih bodo ta sradlstva znašala okrog 2 800 000 000 S din, od tega bo pri- 
bližno1 Vs uporabljena za regresiranje najemnin. Glavni odbor ZB NOV Slo- 
venije je predlagal Skupščini republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev, naj bi iz sredstev 4fl/o stanovanjskega prispevka dodelila organizaciji 
ZB 800 000 000 S din za urejanje stanovanjskega vprašanja borcev. O umest- 
nosti tega predloga so bila mnenja deljena. Nekateri so menili, naj bi se ta 
sredstva ne izdvajala, drugi pa so ta predlog podprli, ker je v sedanji fazi 
potrebna centralizacija sredstev za stanovanjsko izgradnjo borcev, da bi se 
dodelila tistim območjem., ki zaradi ekonomske šibkosti ne morejo uspešno 
reševati stanovanjskega vprašanja borcev-upokojencev. 

Poudarjeno je bilo, naj se sredstva socialnega zavarovanja, zbrana, s 4°/o 
stanovanjskim prispevkom, uporabijo izključno za reševanje stanovanjske pro*- 
blematike upokojencev, pri čemer naj imajo prednost upokojenci. Skupščina 
republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije naj čimprej 
izdela kriterije za delitev teh sredstev. 

Stanovanjske probleme nezaposlenih borcev, ki niso upokojenci, je treba 
reševati s proračunskimi sredstvi) občin, namenjenimi za stanovanjsko izgrad- 
njo, s sredstvi zvezne državne loterije in s sredstvi iz drugih virov (zvezna in 
republiška sredstva). 

Odbor se strinja, z ugotovitvami in stališči komisije Izvršnega sveta za 
vprašanja borcev NOB glede invalidskega varstva in glede varstva otrok padlih 
in po vojni, umrlih borcev. O problemih invalidskega varstva odbor ni podrob- 
neje razpravljal, ker bo republika dobila večje kompetence na področju 
invalidske zakonodaje in se tozadevni predpisi že pripravljajo. 

Končno odbor poudarja, da so komisija Izvršnega sveta za vprašanja bor- 
cev NOB in občinske komisije odigrale pomembno vlogo pri urejanju mate- 
rialnega položaja borcev NOV, zato naj tudi v bodoče intenzivno nadaljujejo 
s svojim delom.. 

Za poročevalca na seji zbora je začasni odbor imenoval poslanko' Polonco 
Šenčur. 

Št.: 59-2/66 
Ljubljana, 26. 3. 1966 

PREDLOG ZAKONA 
o organih za kaznovanje prekrškov 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Kolikor ni s posebnim zakonom1 določen kakšen drug organ, odloča v SR 
Sloveniji o prekrških na prvi stopnji občinski sodnik za prekrške, na drugi 
stopnji pa republiški senat za prekrške (organi za kaznovanje prekrškov). 

31 
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2. člen 

Organi za kaznovanje prekrškov so samostojni organi ustrezne družbeno- 
politične skupnosti. 

3. člen 

Postopek o1 prekrških se vodi po določbah temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list SFRJ, št. 26-469/65) in tega zakona, kolikor ni s posebnim.' zakonom 
za posamezne prekrške določen drugačen postopek. 

4. člen 

Sodnik za prekrške se voli za osem let in je po preteku tega časa lahko 
znova izvoljen. 

Če se voli sodnik za prekrške zaradi tega, ker se mu izteka čas, za kate- 
rega je bil izvoljen, se ta sodnik vpiše v predlog kandidatov, če se je priglasil. 

Sodniku za prekrške, ki ni znova, izvoljen, preneha sodniška funkcija po 
preteku časa, za katerega je bil izvoljen. 

Sodniku za prekrške, ki ni znova izvoljen, izplačuje skupščina ustrezne 
družbeno-politične skupnosti šest mesecev po prenehanju sodniške funkcije, 
kolikor se prej ne zaposli, nadomestilo v višini osebnega dohodka, ki ga je 
prejel v zadnjem mesecu pred prenehanjem sodiniške funkcije. Čas od pre- 
nehanja sodniške funkcije do ponovne zaposlitve, vendar največ šest mesecev, 
se priznava v delovno dobo. 

5. člen 

Za sodnika za prekrške ne more biti izvoljen, kdor je z že izvoljenim sod- 
nikom za prekrške v istem organu za kaznovanje prekrškov v zakonski zvezi 
ali pa v sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do drugega kolena. 

6. člen 

Preden nastopita funkcijo, dasta sodnik za prekrške in namestnik sodnika 
za prekrške tole slovesno^ izjavo: »Izjavljam, da bom svoje delo opravljal v 
skladu z ustavo in z zakoni, da 'bom sodniško funkcijo opravljal vestno in 
nepristransko' in da bom varoval družbeni red Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije«. 

Sodnik za prekrške in njegov namestnik dasta to izjavo pred predsed- 
nikom skupščine družbeno-politične skupnosti, v kateri je njegov sedež. 

7. člen 

Sredstva za delo* organov za kaznovanje prekrškov se zagotovijo v pro- 
računu ustrezne družbeno-politične skupnosti. 

8. člen 

Organi za kaznovanje prekrškov spremljajo in proučujejo 'družbene oidnose 
in pojave, ki imajo* pomen za uresničevanje njihove funkcije, ter obveščajo 
skupščino ustrezne družbeno-politične skupnosti o uporabi predpisov o> pre- 
krških in o problemih, ki se pojavljajo pri njihovem delu. 

Na zahtevo skupščine ustrezne družbeno-politične skupnosti so ji organi 
za kaznovanje prekrškov dolžni poročati o svojem delu. 
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Organi za kaznovanje prekrškov lahko obveščajo delovne in druge orga- 
nizacije o negativnih pojavih v teh organizacijah, ki so jih ugotovili pri svojem 
delu. 

9. člen 

Delavci pri organih za kaznovanje prekrškov imajo pravico in dolžnost, 
da pri uresničevanju samoupravljanja urejajo notranje odnose v organu 
skladno z zakonom o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-218/65). 

Določbe zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v 
SR Sloveniji se glede disciplinske odgovornosti ne uporabljajo za sodnike za 
prekrške. 

II. Organizacija in pristojnost 

1. Občinski sodnik za prekrške 

10. člen 

Občinskega sodnika za prekrške voli in razrešuje občinska skupščina. 
Število sodnikov za prekrške določi občinska skupščina. 

11. člen 

Če ima občina enega sodnika za prekrške, izvoli občinska skupščina tudi 
namestnika sodnika za prekrške. Namestnik sodnika za prekrške mora, imeti 
strokovno izobrazbo, ki je predpisana za sodnika za prekrške. 

Če ima občina več sodnikov za prekrške, določi občinska skupščina enega 
izmed: njih, da vodi in organizira delo v organu ter skrbi za pravočasno 
reševanje zadev in drugih nalog v zvezi z delom sodnikov za prekrške. 

12. člen 

Dve ali več občin lahko ima skupnega soidnika za prekrške. 
Skupnega sodnika za prekrške volijo in razrešujejo ter mu določajo sedež 

skupščine občin, na katerih območju opravlja sodnik za prekrške svojo funk- 
cijo'. 

Skupni sodnik za prekrške je izvoljen, če so ga izvolile vse prizadete 
občinske skupščine, razrešen pa je, če ga je razrešila le ena izmed, njih. 

Sredstva za delo skupnega sodnika za prekrške zagotovi občina, na katere 
območju ima sodnik sedež, druge občine pa prispevajo tej občini delež, ki se 
določi s pogodbo. 

13. člen 

V mestih, ki so' razdeljena na občine, je kaznovanje prekrškov zadeva skup- 
nega pomena za mesto. 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora organ za kaznovanje prekrškov pri 
mestnem svetu poročati o, svojem delu tudi vsem občinskim skupščinam na 
območju mesta. 

31» 
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14. člen 

Prosto mesto sodnika za prekrške razpiše občinska skupščina na sedežu 
sodnika za prekrške. Razpis se objavi v javnih občilih in v »Uradnem listu 
SRS«. 

15. člen 

Za občinskega sodnika za prekrške je lahko izvoljen diplomirani pravnik, 
ki ima pravosodni izpit ali izpit za sodnika za prekrške ter izpolnjuje splošne 
pogoje za delo v delovni organizaciji. 

Za sodnika za prekrške je lahko izvoljen tudi tisti, ki ima izobrazbo iz 
prejšnjega odstavka, nima pa pravosodnega izpita ali izpita za sodnika za pre- 
krške; pogoj pa je, da ima najmanj dve leti upravne oziroma sodne prakse in 
da napravi v enem1 letu pot izvolitvi izpit. Če izpita v tem roku ne napravi, mu 
preneha, sodniška funkcija. 

16. člen 

K sodniku za prekrške je lahko dodeljen na prakso diplomirani pravnik ali 
kdo, ki je dokončal prvo stopnjo pravne fakultete, visoko upravno šolo ali višjo 
upravno šolo, da si pridobi potrebne strokovne izkušnje v pripravniški dobi. 

Pripravnika dodeli na prakso k sodniku za prekrške tajnik občinske skup- 
ščine v sporazumu s sodnikom za prekrške. 

17. člen 

Pri občinskem' sodniku za prekrške je za opravljanje administrativnih in 
tehničnih opravil potrebno število delavcev. 

2. Republiški senat za prekrške 

18. člen 

Republiški senat, za prekrške vodi postopek o prekrških na drugi stopnji. 
Sedež republiškega senata za prekrške je v Ljubljani. 

19. člen 
Republiški senat za prekrške: 
1. odloča O' pravnih sredstvih zoper odločbe občinskih sodnikov za pre- 

krške; 
2. odpravlja in razveljavlja nezakonite ali nepravilne pravnomočne odločbe 

o prekrških, ki so jih izdali občinski sodniki za prekrške v primerih in pod 
pogoji, določenimi v 150. členu temeljnega zakona o prekrških; 

3. rešuje spore o pristojnosti med občinskimi sodniki za prekrške; 
4. odloča o izločitvi občinskih sodnikov za prekrške; 
5. opravlja druge zadeve, ki so določene z zakonom. 
Republiški senat za prekrške lahko zahteva od občinskih sodnikov za pre- 

krške podatke v zvezi z uporabo zakona, podatke o problemih, ki se pojavljajo 
v postopku in pri odločanju o prekrških ter druge podatke, potrebne za pro- 
učitev posameznih vprašanj, ki se pojavljajoi pri njegovem delu. 
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20. člen 

Republiški senat za prekrške lahko opozori občinskega sodnika za prekrške 
na pomanjkljivosti, ki jih je opazil pri odločanju o pravnih sredstvih. 

Če se kažejo' take pomanjkljivosti pri več občinskih sodlnikih za prekrške 
ali so večjega pomena, sme republiški senat za prekrške opozoriti na take 
pomanjkljivosti vse ali samo nekatere občinske sodnike za prekrške. 

Pravna mnenja, izražena v pripombah republiškega senata za prekrške, za 
občinske sodnike za prekrške niso obvezna. 

21. člen 

Republiški senat za prekrške ima predsednika senata in potrebno število 
sodnikov za prekrške. 

Število sodnikov za prekrške republiškega senata za prekrške določi Skup- 
ščina SR Slovenije. 

Predsednika in sodnike za prekrške republiškega senata za prekrške voli 
in razrešuje Skupščina SR Slovenije na predlog Izvršnega sveta. 

22. člen 

Republiški senat za prekrške odloča v sestavi treh sodnikov za prekrške, 
od katerih eden predseduje. 

23. člen 

O združljivosti funkcije občinskega sodnika za prekrške in sodnika za pre- 
krške republiškega senata za prekrške z opravljanjem kakšne druge službe ali 
dtugega dela odloča predsednik republiškega senata za prekrške. 

24. člen 

Če se predlaga razrešitev predsednika ali sodnika za prekrške republiškega 
senata za prekrške po 4. točki drugega odstavka 63. člena temeljnega zakona 
o prekrških, je treba poprej opraviti postopek, v katerem se sodniku omogoči, 
da se izjavi' o razlogih za razrešitev. 

Postopek iz prejšnjega odstavka opravi Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in občo upravo. 

25. člen 

Za sodnika za prekrške v republiškem senatu za prekrške se lahko izvoli 
diplomirani pravnik, ki ima pravosodni izpit ali izpit za spdnika za prekrške 
ali ki si je s pravniškim delom pri državnih organih, delovnih in drugih orga- 
nizacijah pridobil izkušnje in usposobljenost za funkcijo sodnika za prekrške 
republiškega senata za prekrške ter izpolnjuje splošne pogoje za delo v delovni 
organizaciji). 

26. člen 

Pri republiškem senatu za prekrške je za opravljanje strokovnih, admi- 
nistrativnih in tehničnih del potrebno' število strokovnih in drugih delavcev. 

Pri republiškem senatu za prekrške se lahko sprejme v praksoi pripravnik 
v sporazumu s predsednikom senata. 
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III. Pooblastila in naloge Republiškega sekretariata za pravosodje 
in občo upravo 

27. člen 

Za določbe o> prekrških, ki jih predpisujejo republiški sekretarji v svojih 
pravilnikih in, odredbah, je treba poprej dobiti mnenje republiškega sekre- 
tariata za pravosodje in občo upravo. 

28. člen 

Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo spremlja in proučuje 
delo organov za kaznovanje prekrškov v zvezi z napredkom njihove organi- 
zacije in poslovanja, v zvezi s kadrovskimi vprašanji in v zvezi z zagotavljanjem 
možnosti za delo teh organov. 

Pri izvrševanju svojih nalog sme Republiški sekretariat za pravosodje in 
občo upravo zahtevati podatke in poročila od organov za kaznovanje prekrškov 
in jim dajati navodila za upravno poslovanje. 

29. člen 

Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo imenuje komisijo-, pred 
katero se opravlja izpit za sodnika za prekrške. 

IV. Prehodne in končne določbe 

30. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha delati senat za prekrške pri Republi- 
škem sekretariatu za notranje zadeve. 

Naloge senata za prekrške pri Republiškem sekretariatu za notranje za- 
deve prevzame republiški senat za prekrške. Natančnejše določbe o prenehanju 
senata za prekrške pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve in o> za- 
četku poslovanja republiškega senata za prekrške predpiše republiški sekretar 
za pravosodje in občo' upravo v sporazumu z republiškim sekretarjem za 
notranje zadeve. 

31. člen 

Delovna skupnost oziroma njeni organi pri republiškem senatu za prekrške 
sprejmejo pravilnike in druge splošne akte v treh mesecih od dneva, ko začne 
delo republiški senat za prekrške. 

Dokler ne bodo sprejeti pravilniki iin drugi splošni akti iz prejšnjega od- 
stavka, ureja delovna skupnost republiškega senata za prekrške posamezna 
vprašanja z začasnimi sklepi. 

32. člen 

Delavci pri občinskih organih za kaznovanje prekrškov izvršujejo pra- 
viloma svoje samoupravne pravice v okviru delovne skupnosti občinskih uprav- 
nih organov na sedežu sodnika za prekrške. 
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33. člen 

Izjemoma sme biti izvoljen, za občinskega sodnika za prekrške še pet let 
od uveljavitve tega zakona tudi tisti, ki je dokončal prvo stopnjo pravne 
fakultete, višjo1 upravno šolo, visoko upravno šolo ali višjo pravno' šolo> če ima 
izpit zai sodnika za prekrške in izpolnjuje splošne pogoje za delo v delovni 
organizaciji. 

Za sodnika za prekrške je lahko izvoljen tudi tisti, ki ima izobrazbo po 
prejšnjem odlstavku, nima. pa izpita za sodnika za prekrške; pogoj pa je, da 
ima najmanj tri leta upravne prakse in da napravi v enem letu po izvolitvi 
izpit. Če izpita v tem roku ne napravi, mu preneha sodniška funkcija. 

34. člen 

Za mesta sodnikov za prekrške, izvoljenih do> uveljavitve tega zakona, se 
opravijo1 ponovne volitve po štirih letih od uveljavitve tega zakona. 

35. člen 

Glede delavcev odpravljenega senata za prekrške pri Republiškem sekre- 
taritu za notranje zadeve se uporabljajo predpisi, ki veljajo za delavce odprav- 
ljenih republiških upravnih organov. 

36. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Zvezna ustava določa v 161. členu, da spadajo predpisi o sistemu prekrškov 
v temeljno, zakonodajo. 

Temeljni zakon o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 2/59) je določal organi- 
zacijo službe za kaznovanje prekrškov tako., da vodi upravni kazenski postopek 
na I. stopnji občinski sodnik za prekrške in v nekaterih posebej navedenih pri- 
merih okrajni sodnik za prekrške, kolikor ni s posebnimi predpisi določeno, 
da je za postopek pristojen kakšen drug organ. Z zakonom je bilo mogoče 
predpisati, da je za odločanje o določenih prekrških pristojen senat za prekrške 
pri republiškem! sekretariatu za notranje zadeve. O pritožbi zoper prvostopno 
odločboi je na II. stopnji odločal okrajni senat za prekrške v sestavi predsednika 
senata itn dveh sodnikov porotnikov. Predsednik senata je bil okrajni sodnik za 
prekrške. Zoper prvostopne odločbe okrajnega sodnika za prekrške je odločal 
senat za prekrške pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve. Ta senat 
ima predsednika in potrebno, število sodnikov. V zveznem merilu je obstajal 
senat za prekrške pri zveznem sekretariatu za notranje zadeve. Občinske in 
okrajne sodnike za prekrške so volili ustrezni ljudski odbori izmed oseb, za 
katere je republiški sekretariat za notranje zadeve1 dal mnenje, da so lahko 
kandidati. Sodnike za prekrške senatov pri republiškem in zveznem sekre- 
tariatu za notranje zadeve je imenoval pristojni izvršni svet na predlog nave- 
denih sekretariatov. 
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Pred spremembo temeljnega zakona o prekrških je bila mreža organov za 
kaznovanje prekrškov povsem v skladu z organizacijsko shemo, omenjeno v 
prejšnjem odstavku. V SR Sloveniji smo imeli občinske sodnike za prekrške 
in okrajne sodnike za prekrške kot prvostopne organe. Nekateri občinski sodniki 
so opravljali svojo funkcijo1 kot medobčinski sodniki za prekrške. Pritožbeni 
organi so bili okrajni senati in senat za prekrške pri republiškem sekretariatu 
za notranje zadeve. 

II. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o> prekrških 
(Uradni list SFRJ, št. 13/65) je prišlo v dosedanjem sistemu organov za kazno- 
vanje prekrškov doi nekaterih bistvenih sprememb glede organizacijskih določil: 

Na I. stopnji odloča kot doslej, vendar brez izjeme, občinski sodnik za 
prekrške, na II. stopnji pa okrajni senat za prekrške. Z republiškim zakonom se 
lahko ustanovi republiški senat za prekrške. Okrajni senat za prekrške odloča 
v porotni sestavi. Določb o sestavi republiškega senata omenjeni zakon nima. 
Če v posamezni republiki ni okrajnih senatov za prekrške,, odloča na II. stopnji 
republiški senat za prekrške. Sodnike za prekrške volijo pristojne skupščine, 
mandatno dobo pa določa republiški zakon. 

Sodniki za prekrške niso uslužbenci uprave skupščine, ki jih je izvolila. 
Organizacijsko^ tudi niso več povezani z organi za notranje zadeve. V upravnih 
zadevah dobivajo navodila in delajo po poslovniku, ki1 ga predpiše zvezni sekre- 
tariat za pravosodje. Komisijo, pred katero polagajo sodniki za prekrške stroš- 
kovni izpit, imenuje republiški sekretar, pristojen za pravosodje. 

III. 

V SR Sloveniji dela 76i občinskih sodnikov za prekrške. Njihova kvalifi- 
kacijska struktura je naslednja: 30 sodkiikov za prekrške ima visoko izobrazbo 
(od tega 7 priznano), 21 višjo izobrazbo (od tega 5 priznano), 24 srednjo izo^ 
brazbo (od tega 4 priznano) in 1 nižjo izobrazbo. Ustrezni, strokovni izpit — 
pravosodni izpit ali izpit za sodnika za prekrške — ima 60 '%> sodnikov za 
prekrške, predvsem starejših. 

V SR Sloveniji so z odpravo okrajev ob koncu marca 1965 prenehali delati 
okrajni sodniki in senati za prekrške. V skladu z novelo TZP so njihovo- delo 
glede prvostopnih zadev prevzeli občinski sodniki za prekrške, pritožbene 
zadeve pa je prevzel senat za prekrške pri Republiškem sekretariatu za no- 
tranje zadeve. Status tega senata je začasno urejen v 34. členu zakona o orga- 
nizaciji republiške uprave SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 14/65), ki določa, 
da odloča o pritožbah zoper odločbe občinskih sodnikov za prekrške ta senat, 
dokler ne bo izdan zakon o organih za kaznovanje prekrškov. 

55 občin ima sodnike za prekrške kot samostojne organe, kjer dela pravi- 
loma po en sodlnik za prekrške s potrebno administracijo, 7 občin pa nima svojih 
sodnikov za prekrške, ampak si pomagajo' z izvoljenimi honorarnimi sodniki 
za prekrške, ki delajo v drugih občinah ali na drugih delovnih mestih. Kot 
medobčinska služba je organiziran sodnik za prekrške samo za občine1 Vrhnika, 
Logatec in M'rija. V posamezni občini delajo največ trije sodniki za prekrške. 

Obstoječe stanje je torej začasno urejeno, vendar je treba zaradi uskladitve 
te službe s temeljnim zakonom, zlasti glede prihodnje organizacije in glede 
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strokovne izobrazbe, sprejeti republiški zakon v skladu z razmerami in po- 
trebami. 

S predlaganim zakonom se urejajo vprašanja, ki jih temeljni zakon o- pre- 
krških bodisi izrecno prepušča republiški zakonodaji ali pa jih sploh ne ureja, 
zaradi česar jih je treba urediti z republiškim zakonom v skladu s posebnimi 
razmerami v posamezni republiki. 

IV. 

S predlogom republiškega zakona o organih za kaznovanje prekrškov se 
ureja predvsem poslovanje pritožbenega organa, tj. republiškega senata za 
prekrške, katerega sedež naj bi bil v Ljubljani. Ta senat naj bi bil sestavljen 
le iz poklicnih sodnikov za prekrške. Ker temeljni zakon o prekrških predpisuje 
porotniški sestav okrajnih senatov za prekrške, ki jih v SR Sloveniji nimamo, 
je bilo izraženo mnenje, ali ne bi bilo treba uvesti porotnikov tudi v republiški 
senat za prekrške, ki bo opravljal tudi funkcije okrajnih senatov za prekrške. 
Navedeni pomislek ni bil sprejet. Republiški senat za prekrške bo kot dosedanji 
senat reševal pritožbe le na sejah (kabinetno), kjer se praviloma rešujejo pravna 
vprašanja. Pri tem delu sodniki porotniki ne bi mogli uspešno sodelovati. Tudi 
na pritožbenih sejah sodišč splošne pristojnosti sodelujejo samo poklicni sod- 
niki, medtem ko so sodniki porotniki pritegnjeni le k pritožbenim obravnavam. 
Pritožbene obravnave pa kot oblika dela niso predvidene v temeljnem zakonu 
o prekrških ne za okrajni ne za republiški senat za prekrške. 

Temeljni zakon o< prekrških prepušča republiškemu zakonu določitev man- 
datne dobe. Predvidena osemletna mandatna doba zagotavlja sodnikom za 
prekrške potrebno- stalnost in s tem tudi samostojnost in neodvisnost. Status 
sodnika za prekrške, ki je razrešen, je izenačen s statusom sodnikov sodišč. 

Samostojnost sodnika za prekrške kot organa družbeno-politične skupnosti 
je posebej poudarjena. 

V organizaciji občinskega sodnika za prekrške se predvidevajo vse dose- 
danje oblike, to1 je: enoosebni organ — so'dnik za prekrške, več sodnikov za 
prekrške v isti občini, sodnik za prekrške za več občin kot medobčinski organ 
in sodnik za prekrške za območje mesta, razdeljenega na občine, ker se v zad- 
njem primeru spričo zakona o mestih, razdeljenih na občine, določa, da so 
zadeve glede kaznovanja prekrškov skupnega pomena za mesto. 

Če ima občina samo enega sodnika za prekrške, mu glede na določbo 
62. člena TZPZ določi namestnika, ki mora biti izvoljen izmed oseb z ustrezno 
strokovno izobrazbo. Namestnik opravlja funkcijo sodnika za prekrške, kadar 
je ta ne more opravljati (zaradi bolezni, odsotnosti in v drugih primerih). 

Pogoji glede strokovne izobrazbe so v predlogu zakona strožji, kot jih 
določa temeljni zakon o prekrških. Praviloma mora imeti kandidat za sodnika 
za prekrške pravno fakulteto, le izjemoma pa višjo šolsko izobrazbo. 

Pravice samoupravljanja delavcev pri organih za kaznovanje prekrškov 
se izvršujejo v skladu z zakonom o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih 
organih v SR Sloveniji glede na organizacijo in naloge teh organov. Spričo 
statusa organov za kaznovanje prekrškov je mogoča v tam pogledu dvojna 
rešitev, in sicer: bodisi da imajo- delavci v organih za kaznovanje prekrškov 
svojo delovno skupnost in pri tem svoj proračun, bodisi da izvršujejo svoje 
samoupravne pravice v okviru delovne skupnosti občinskih upravnih organov. 
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Pristojnosti Republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo glede 
organov za! kaznovanje prekrškov so predvidene v obsegu, ki velja glede sodišč. 
Tako naj bi bil sekretariat pristojen za spremljanje dela sodnikov za prekrške 
in republiškega senata zaradi izboljšanja delovanja njihove službe v upravno- 
organizacijskem pomenu. Pri tem naj bi imel sekretariat tudi pravico dajati 
mnenje O' predpisih republiških sekretarjev (pravilnikih in odredbah), s kaiterimi 
se določajo prekrški in predpisujejo zanje kazni. 

Opozoriti je treba, da velja načelo razpisa le za občinske sodnike za pre- 
krške, medtem ko za sodnike za prekrške republiškega senata razpis ni pred- 
viden, ker jih voli in razrešuje Skupščina SR Slovenije na predlog Izvršnega 
sveta. Kolikor bi bilo načelo razpisa primernejše, bi morala opraviti razpis 
Skupščina "SR Slovenije po svojih organih tako, kakor ga opravi za sodnike 
okrožnih in okrožnih gospodarskih sodišč. Temeljni zakon o prekrških nima 
določb o volitvah sodnikov republiškega senata za prekrške. 

Pri proračunskih izdatkih novi zakon ne bo prinesel dodatnih obremenitev 
ne za občine ne za republiko. Glede republiškega senata za prekrške je treba 
posebej pripomniti, da bo treba sredstva, zagotovljena v proračunu Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve za delo dosedanjega senata za prekrške pri tem 
sekretariatu, prenesti na novo ustanovljeni republiški senat za prekrške. Na 
prvi pogled sicer večji stroški za delo novega samostojnega organa, ki bo 
reševal približno 4000 pritožbenih zadtev letno, dejansko1 ne pomenijo za1 pro- 
račun večje obremenitve, kot je bila dosedanja obremenitev za potrebe tega 
senata in odpravljenih okrajnih senatov za prekrške. 

Pred odpravo okrajev je v okrajnih senatih za prekrške delalo 13 delavcev 
(7 sodnikov za prekrške in 6 pisarniških moči). V senatu za prekrške pri RSNZ 
pa je bilo zaposlenih 6 delavcev (4 sodhiki za prekrške in 2 administrativni 
moči). Predlagani republiški senat naj bi imel 14 delavcev, od tega 10 sodnikov 
za prekrške skupaj s predsednikom: senata. Izdatki na enega delavca, izraču- 
nani po porabi v letu 1965, so znašali 3 089 000 S din. Pri nespremenjeni orga- 
nizaciji bi znašali izdatki 58 691 000 S din, od tega 18 534 000 S din za republiški 
senat. Za leto 1966 je bilo planirano za potrebe republiškega senata 51 150 000 
S din, od tega za osebne izdatke 39 210 000 S din. 

Teze za ta zakon .so se obravnavale na posvetovanju, ki ga je organiziral 
Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo. Posvetovanja so se udte- 
ležili sodniki za prekrške senata za prekrške pri RSNZ, sodniki za prekrške 
vseh ljubljanskih občin ter Maribora, Kranja in Vrhnike, predstavnik Vrhov- 
nega sodišča SRS in predstavnik RSNZ. Zbrane so bile tudi pripombe občinskih 
sodnikov za prekrške. V pripravah za teze in predlog zakona je ves čas aktivno 
sodteloval senat za prekrške pri RSNZ. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
30. marca 1966 obravnavala predlog zakona o organih za kaznovanje prekrškov, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Komisija je ugo- 
tovila, da se s predlaganim zakonom urejajo posamezna vprašanja o organih 
za kaznovanje prekrškov, ki jih zvezni temeljni zakon o prekrških (Ur. 1. SFRJ, 
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št. 26/65) izrecno prepušča republiški zakonodaji ali pa jih ne ureja oziroma 
jih ureja le deloma (mandatna doba sodnikov za prekrške, strožji pogoji za 
njihovo izvolitev, sodniki za prekrške, ki delujejo za območje dveh ali več 
občin, organ za kaznovanje prekrškov v mestih, ki so razdeljena na občine, 
republiški senat za prekrške in njegove pristojnosti ter sestava itd.). 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu: Na koncu besedila se črta pika ter doda besedilo: »ter so za 
svoje delo- odgovorni njeni skupščini.« 

Prvotno besedilo bi bilo mogoče razumeti tako, da so organi za kaznovanje 
prekrškov samostojni in nikomur odgovorni. Predlagana določba o samostoj- 
nosti se lahko nanaša predvsem na organizacijsko samostojnost, ker se organi 
za kaznovanje prekrškov z novo zakonsko ureditvijo v organizacijskem smislu 
osamosvajajo, in izločajo iz sestave upravnih organov za notranje zadeve, ter 
na samstojnost v odločanju na podlagi zakonov in drugih pravnih predpisov. 
Taka samostojnost organa za kaznovanje prekrškov pa ga ne more oprostiti 
njegove odgovornosti za svoje delo skupščini tiste družbeno-politične skupnosti, 
ki ga je izvolila. Tako odgovornost določa tudi 61. člen temeljnega zakona 
o prekrških. 

K 5. členu: Na začetku besedila druge vrste se črta beseda »že«. 
S predlagano določbo naj bi se preprečila izvolitev obeh zakoncev oziroma 

bližjih sorodnikov za sodnike za prekrške v istem organu za kaznovanje 
prekrškov. Namen te določbe pa s prvotnim besedilom ne bi bil dosežen, ker 
bi se ob besedi »že« v tej zvezi prepoved lahko uveljavila le v odnosu na že 
izvoljenega sodnika za prekrške, medtem ko ne bi preprečevala sočasne izvo- 
litve zakoncev oziroma bližjih sorodnikov za sodnike za prekrške v istem 
organu. 

K 12. členu: Besedilo zadlnjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Občine, ki imajo skupnega sodnika za prekrške, zagotavljajo, sredstva za' 

njegovo delo- sorazmerno.« 
Način zagotavljanja sredstev za delo skupnega sodnika za prekrške, kot 

je predlagan v prvotnem besedilu, ne ustreza, ker neposredno zavezuje občino, 
na katere območju ima skupni so^dlnik za prekrške svoj sedež. Toi ne bi bilo 
v skladu z načeli obstoječe zakonske ureditve financiranja družbeno-političnih 
skupnosti. Komisija je v tej zvezi predlagala kot ustreznejšo enako rešitev, 
kot je že bila uveljavljena v zakonu o sodiščih splošne pristojnosti (Ur. 1. SRS, 
št. 20/65) glede financiranja občinskih sodišč, ki delujejo za območje dveh ali 
več občin. 

K 13. členu: Besedilo drugega odstavka se črta. 
Po določbi prvega odstavka: 13. člena zakonskega predloga je v mestih, 

ki so razdeljena na občine, kaznovanje prekrškov zadeva skupnega pomena 
za mesto. Glede poročanja mestnega organa za kaznovanje prekrškov občinskim 
skupščinam na območju mesta zato ne more veljati drugačna ureditev kot sicer 
velja za mestni svet in njegove organe po zakonu o mestih, ki so> razdeljena 
na občine (Ur. 1. SRS, št. 11/64 in št. 36/65). Po določbah navedenega zakona 
(11. in 18. člen) se s statutom mesta med drugim določi tudi, kako se zagotovi 
javnost dela mestnega sveta in njegovih organov ter določi razmerje mestnega 
sveta do občin in do< organizacij na območju mesta. S predlaganim zakonom 
'neposredno določena obveznost organa mestnega sveta za kaznovanje prekrškov, 
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da o svojem delu poroča vsem občinskim skupščinam na oibmočju mesta, bi 
torej ne bila v skladu z ureditvijo v zakonu o mestih, ki so razdeljena na 
občine. 

V razpravi je bilo v tej zvezi omenjeno!, da bi se določba drugega odstavka 
13. člena zakonskega predloga lahko nanašala tudi na obveznost poročanja 
mestnega organa za kaznovanje prekrškov na izvenmestnem območju mestnih 
občin, če bi mestni o-rgan deloval tako na mestnem kot izvenmestnem območju 
teh občin. Vendar je bila komisija mnenja, da je tudi v tej zvezi predlagana 
določba neprimerna oziroma odveč. V takem primeru bi namreč veljal splošni 
režim, ki ga glede skupnih sodnikov za prekrške ureja določba 12. člena zakon- 
skega predloga; občinske skupščine bi za to svoje izvenmestno območje lahko 
izvolile za sodnika za prekrške osebo, ki že opravlja funkcijo mestnega sodnika 
za prekrške in ki bi v tem obsegu kot njihov izvoljeni sodnik moral odgovar- 
jati njihovim skupščinam za svoje delo in jim o njem poročati. 

K 15. členu: Na koncu drugega odstavka se besedi »sodniška funkcija« 
nadomestita z besedilom »funkcija sodnika za prekrške«. 

Sodniška funkcija ima kot pojem znatno širši pomen kot ustreza na tem 
mestu, kjer gre, v zvezi z ostalo vsebino' tega člena, le za prenehanje funkcije 
sodnika za prekrške. 

K 19. členu : V prvem odstavku se v besedilu prve točke besedi »prav- 
nih sredlstvih« nadomestita z besedo »pritožbah«. 

Predlagana sprememba je potrebna zaradi jasnosti določbe. Republiški senat 
za prekrške kot organ druge stopnje namreč ne odloča na splošno o pravnih 
sredstvih (rednih in izrednih) zoper odločbe občinskih sodnikov za prekrške, 
temveč le o pritožbah. 

K 25. členu: Besedilo čleina se spremeni tako, da se glasi: 
»Z sodnika za prekrške v republiškem senatu za prekrške se lahko1 izvoli 

diplomirani pravnik, ki ima pravosodni izpit ali izpit za sodnika za prekrške 
ter izpolnjuje splošne pogoje za delo' v delovni organizaciji. 

»Za sodnika za prekrške v republiškem senatu za prekrške se lahko izvoli 
mirani pravnik, ki nima pravosodnega izpita ali izpita za sodnika za prekrške, 
če ima najmanj dve leti upravne oziroma sodne prakse ter izpolnjuje splošne 
pogoje za delo v delovni organizaciji, pogoj pa je, da v enem letu po izvolitvi 
opravi izpit; če izpita v tem roku ne napravi, mu preneha služba,« 

Prvotno besedilo 25. člena zakonskega predloga je v nasprotju z določbo 
drugega odstavka 59. člena temeljnega zakona o prekrških, ki predpisuje mi- 
nimalne pogoje za sodnike za prekrške, pri tem pa od vseh sodnikov za prekrške 
zahteva pravosodni izpit ali izpit za sodnika za prekrške. Diplomirani pravnik 
brez ustreznega izpita mora imeti najmanj dve leti upravne ali sodne prakse 
in mora v enem letu napraviti izpit, sicer mu služba sodnika za prekrške pre^- 
neha. Prvotna določba zakonskega predloga — po kateri je za sodnika za pre- 
krške v republiškem senatu za prekrške lahko izvoljen diplomirani pravnik, 
»ki si je s pravniškim delom pri državnih organih, delovnih in drugih organi- 
zacijah pridobil izkušnje in usposobljenost za funkcijo sodnika za prekrške, 
republiškega senata za prekrške«, pri čemer pa se od takega kandidata ne terja 
najmanj dve leti upravne ali sodne prakse niti potrebnega izpita, niti se mu ne 
nalaga, da opravi izpit v enem letu po izvolitvi — bi pomenila bistveno olaj- 
šanje pogojev, ki jih v tem pogledu zahteva temeljni zakon. Z republiškim 
zakonom pa se, po določbi tretjega odstavka 59. člena temeljnega zakona, lahko 
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predpiše glede strokovne izobrazbe sodnika za prekrške le strožje pogoje, ne 
pa milejše. 

Navedena določba zakonskega predloga ni sprejemljiva tudi iz tega razloga, 
ker postavlja za sodnika za prekrške v republiškem senatu za prekrške milejši 
pogoj kot za občinskega sodnika za prekrške. 

K 28. členu: V tretji vrsti drugega odstavka se beseda »upravno« nado- 
mesti z besedo »administrativno«. 

Upravno poslovanje na splošno ima širok pomen in bi se lahko razumelo 
v tem smislu, da obsega tudi odločanje v upravnih zadevah, glede česar pa 
republiški upravni organ ne bi mogel organu za kaznovanje prekrškov dajati 
navodil. 

Ker je po 65. členu temeljnega zakona o prekrških že zvezni sekretar za 
pravosodje pooblaščen, da izda natančnejše predpise o tem, kako se vodita 
evidenca in statistika o prekrških in da daje navodila za zbiranje in urejanje 
statističnih podatkov o delu sodnikov za prekrške, bi se navodilo republiškega 
sekretariata za pravosodje in občo upravo lahko nanašalo le na administrativno 
poslovanje. 

K 30. členu: Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Senat za prekrške pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve pre- 

neha 'delati, ko boidb izvoljeni sodniki republiškega senata za prekrške po 
določbah tega zakona.« 

Če bi senat za prekrške pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve 
prenehal z delom takoj po uveljavitvi zakona, sodniki republiškega senata za 
prekrške pa bi bili iz kakršnihkoli razlogov izvoljeni kasneje, bi za čas do< izvo- 
litve sodnikov prišlo do zastoja pri odločanju na drugi stopnji, pri čemer bi 
lahko nastale znatne škodljive posledice predvsem pri reševanju pritožb v 
nujnih zadevah. 

K 31. členu: Besedilo drugega odstavka se črta. 
Glede na določijo 146. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih (Ur. 1. 

SFRJ, št. 17/65) smejo delovne skupnosti, dokler niso sprejeti statut in drugi 
splošni akti, urejati delovna razmerja tudi z začasnimi sklepi, vendar le v enem 
letu od uveljavitve zakona, to je do 8. aprila 1966. Dotlej pa predlagani repu- 
bliški zakon predvidoma ne bo mogel biti sprejet in v tej zvezi določba drugega 
odstavka 31. člena zakonskega predloga ne bi mogla biti realizirana. 

K 32. členu: Besedilo člena se črta. 
Odločanje o tem, ali bodo glede na konkretne razmere delavci pri občinskih 

organih za kaznovanje prekrškov izvrševali svoje samoupravne pravice samo- 
stojno ali v okviru delovne skupnosti občinskih upravnih organov, naj se pre- 
pusti 'delavcem oziroma delovnim skupnostim občinskih organov za prekrške 
samim. Sicer pa predlog določbe s tem, ko uvaja tako ureditev samoupravljanja 
le »praviloma« tudi ni dovolj jasen in dopušča še drugačne rešitve, s čimer pa 
ne pripomore k enotnosti ureditve, ki v bistvu tudi ni potrebna, in lahko v 
praksi povzroča nejasnosti. 

K 33. členu: V drugem odstavku se v prvi vrsti med besedi »za« in 
»sodnika« vstavi beseda »občinskega«; v zadnji vrsti pa se besedi »sodniška 
funkcija« nadomestita z besedami »funkcija sodnika za prekrške«. 

V določbi 33. člena zakonskega predloga predpisani izjemni pogoji veljajo 
le za izvolitev Občinskih sodnikov za prekrške, kar pa je izrečno navedeno le 
v besedilu prvega odstavka. Zaradi jasnosti je treba to- izrečno navesti tudi v 
začetku drugega odstavka. 
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Druga sprememba je redakcijskega značaja in je v zvezi z enako spremembo 
v drugem odstavku 15. člena zakonskega predloga. 

V razpravi o prvem odstavku tega člena je bilo sproženo vprašanje, ali 
ne bi kazalo predvideni izjemni režim spremeniti v pravilo, in sicer v tem 
smislu, da bi tudi doplomanti višje pravne ali višje upravne šole bili lahko 
izvoljeni za občinske sodnike za prekrške. V komisiji ta sugestija ni bila spre- 
jeta, oziroma je bila komisija mnenja, naj o tem zavzamejo svoje stališče 
pristojni odbori. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal s predlaganimi .spremembami 
k 2., 5., 15., 19., 30. in 32. členu ter so' tako postale sestavni 'del zakonskega 
predloga. Glede ostalih predlaganih sprememb in dopolnitev pa si je izjavo 
prid'ržal. 

Zakcnodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim' sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

Št.: 021-62/66 
Ljubljana, 30. 3. 1966 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
dne 31. marca 1966 obravnaval predlog zakona o< organih za kaznovanje pre- 
krškov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi zakonskega predloga odbor ni imel pripomb. Ugotovil 
je, da zakonski predlog ureja organizacijo organov za kaznovanje prekrškov, 
česar temeljni zakon ne ureja in prepušča ureditev te materije republiški 
zakonodaji. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga se je odbor strinjal 
s spremembami in dopolnitvami, ki jih je že sprejela zakonodajno-pravna 
komisija SR Slovenije k 2., 5., 12., 13., 15., 19., 25., 28., 30., 32. in 33. členu. 

Odbor pa je sprejel naslednje spremembe in dopolnitve: 
K 6. členu : V zadnji vrsti drugega odstavka se črtata beseda »njegov« 

in pika ter se doda besedilo »sodnika za prekrške.« 
Sprememba je potrebna zaradi jasnosti, da dajeta sodnik za prekrške in 

njegov namestnik slovesno izjavo pred predsednikom skupščine tiste družbeno- 
politične skupnosti, na katere območju ima sodnik za prekrške svoj sedež. 

K 11. členu: Besedilo prvega stavka v prvem odstavku se dopolni 
tako, da se glasi: »Če ima občina ali več občin enega sodnika za prekrške, izvoli 
občinska skupščina ali več občinskih skupščin tudi enega namestnika sodnika 
za prekrške.« Ostalo besedilo ostane neizpremenjeno. 

Dosedanji 11. člen se v celoti prenumerira v 12. člen, dosedanji 12. člen 
pa v 11. člen. 

Dopolnitev je potrebna zato, da se določi postopek za izvolitev in razrešitev 
tudi za namestnika sodnika za prekrške v primeru, če ima več občin enega 
skupnega so'dnika za prekrške. Z dopolnjenim določilom se vnaša tudi večja 
jasnost, idia mora biti tudi v primeru skupnega sodnika samo en namestnik sod- 
nika za prekrške, kar do sedaj v praksi ni enotno urejeno. 

Prenumeracija 11. člena in 12. člena ustreza razporeditvi in pomenu vpra- 
šanj, ki jih ta dva člena s predlagano dopolnitvijo urejata. 
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K 13. členu: Črta se besedilo prvega odstavka, tako da skladno z 
amandmajem zakonoidaj.no-pravne komisije odpade celotni 13. člen. Naslednji 
členi se ustrezno prenumerirajo. 

Odbor meni, -da bi s predlagano ureditvijo nastale težave glede organov 
za kaznovanje prekrškov za tiste dele mestnih občin, ki ne spadajo pod območje 
mesta in bi bilo potrebno za ta območja izvoliti še posebne občinske sodnike 
za prekrške, ali pa organizirati medobčinske organe za kaznovanje prekrškov 
za izvenmestno območje prizadetih občin. Zato je najprimerneje, da se omogoči 
formiranje skupnih služb organov za kaznovanje prekrškov na podlagi med- 
ob činskega sodelovanj a. 

K 14. členu: Drugi stavek se spremeni tako, da se črta besedilo »v jav- 
nih občilih in v Uradnem listu SRS« in se to besedilo nadomesti z besedami 
»z javnimi sredstvi za informacije.« 

Odbor je mnenja, da je treba pogoje razpisa prostega mesta sodnika za 
prekrške izenačiti s pogoji, ki jih določa za razpis temeljni zakon o delovnih 
razmerjih, ki predpisuje, da se razpis objavi z javnimi sredstvi za informacije. 

K 25. členu: Na koncu drugega odstavka novega besedila tega člena, 
ki ga je sprejela zakonodajno-pravna komisija, se črta beseda »služba« in se 
jo nadomesti z besedami »funkcija sodnika za prekrške«. 

Sprememba je redakcijskega pomena in v zvezi s spremembo. 33. člena, kjer 
je zakonodajno-pravna komisija predlagala enako spremembo. 

K 26. členu: Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški senat za prekrške lahko sprejme v prakso pripravnike.« 

Predlagano besedilo je bilo nejasno v tem, kdo sprejme v prakso priprav- 
nike, ker je bilo omenjeno le soglasje predsednika senata. Sprememba je po- 
trebna, njen namen pa je, da zakon določa le možnost, da ima republiški senat 
za prekrške tudi pripravnike, ki pa jih sprejema po splošnih določilih in na 
pcifllagi internih predpisov. 

Predstavnik predlagatelja se je strinjal s spremembama in dopolnitvami 
k navedenim, členom razen k dopolnitvi k 11. členu. 

Glede predlagane spremembe k 31. členu je odbor ugotovil, da stališče 
zakc.nedajino-pravne komisije gledle kršenja roka iz temeljnega zakona o de- 
lovnih razmerjih pri sprejetju samoupravnih aktov ni sprejemljivo. Republiški 
senat za"prekrške je nov organ, za katerega ta rok ne velja in mora imeti na 
razpolago dovolj časa za sprejetje samoupravnih predpisov, v tem obdobju pa 
lahko ureja delovna skupnost posamezna vprašanja z začasnimi sklepi. 

V razpravi o 34. členu zakonskega predloga je bil odbor mnenja, naj se ta 
člen dopolni z novim drugim odstavkom,, katerega vsebina bi omogočala izvo^ 
litev oziroma kandidiranje tudi tistim dosedanjim sodnikom za prekrške, ki 
ne izpolnjujejo, vseh pogojev glede strokovne izobrazbe predipisane s tem 
zakonom in ni pričakovati, da bi tako izobrazbo v prihodnjih štirih letih 
pridobili. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona skupno 
s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je določil poslanca Vladimira Ka- 
dunca. 

Št.: 021-62/66 
Ljubljana, 5. 4. 1966 
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Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na 41. 
seji, 11. aprila 1966 obravnaval in sklepal o dopolnitvah in spremembah pred- 
loga zakona o organih za kaznovanje prekrškov, ki jih je naknadno predlagal 
predstavnik predlagatelja, in .sicer: 

K 11. členu : Že spremenjeno besedilo prvega stavka prvega odstavka 
se spremeni tako, da se besedica »ali« za besedama »občina-« in »skupščina«, 
nadomesti z besedo »oziroma«. Ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 

K 12. členu: Prvi odstavek tega člena zakonskega predloga se dopolni 
tako, da se glasi,: »Dvoje ali več občin ima lahko skupnega sodnika za prekrške 
in njegovega namestnika.« 

Za tretjim odstavkom, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Določbe 
drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo tudi za namestnika' skupnega 
sodnika za prekrške.« 

Za novim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Skupni 
sodnik za prekrške in njegov namestnik dasta slovesno izjavo pred predsed- 
nikom skupščine družbeno-politične skupnosti, v kateri je sedež skupnega 
sodnika za prekrške.« 

Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 
K 13. čl en u : Vzpostavi se prvotno besedilo prvega odstavka, ki se 

glasi: »V mestih, ki so razdeljena na občine, je kaznovanje prekrškov zadteva 
skupnega pomena za mesto.« 

Ustrezna prenumeracija naslednjih členov odpade. 
K 16. členu: Besedilo prvega odstavka tega člena se spremeni tako, da 

se glasi: »Sodnik za prekrške lahko sprejme na prakso diplomirane pravnike 
ali diplomante prve stopnje pravne fakultete, višje pravne šole, visoke upravne 
šole ali višje upravne šole, da si pridobe potrebne strokovne izkušnje v priprav- 
niški dobi.« 

Drugi odstavek tega člena se črta. 
K 34. členu: Ta člen se dopolni z novim drugim' odstavkom, ki se glasi: 

»Sodniki za prekrške, izvoljeni do uveljavitve tega zakona, lahko kandidirajo 
na volitvah po določbah prvega odstavka, čeprav ne izpolnjujejo pogojev glede 
strokovne izobrazbe, predpisane s tem zakonom,.« 

Odbor se je strinjal z navedenimi spremembami in dopolnitvami. Pri tem 
je ugotovil, da spremembe in dopolnitve k 11., 12. in 16. členu vnašajo večjo 
jasnost v besedilo že sprejetih amandmajev. Glede sprememb k 13. členu, kjer 
je predstavnik predlagatelja prvotno predlagal, da se ta člen v celoti črta, ker 
je menil, da bi predlagana ureditev predstavljala v organizaciji organov za 
kaznovanje prekrškov v mestih, ki so razdeljena na občine, komplikacije glede 
formiranja in financiranja te službe za izvenmestna območja mestnih občin, 
se je odbor sprva z njimi strinjal. Naknadno1 je predlagatelj vztrajal na prvotni 
formulaciji prvega odstavka tega člena, ker je ugotovil, da ne nastopajo težave 
glede financiranja in organizacije skupne službe organov za kaznovanje pre- 
krškov. Ta deluje kot služba, kii opravlja zadeve skupnega pomena za mesto 
in na osnovi ustreznih pooblastil prizadetih občinskih skupščin tudi za izven- 
mestno območje. Novelirani 15. člen zakona o mestih, ki so razdeljena na 
občine, določa, da se lahko financira taka medobčinska služba iz prispevka od 
dohodkov občin, če se mestni svet o tem sporazume z občinami. 

Dopolnilo k 34. členu je v skladu s stališči odbora, ki jih vsebuje že poro- 
čilo o obravnavi in sklepanju k predlogu zakona na 40. seji odbora. 
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Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakonski predlog skupno 
z dopolnitvami in spremembami, ki jih vsebuje poročilo odbora za organiza- 
cij sko-politična vprašanja in s spremembami ter dopolnitvami, ki jih vsebuje 
dodatno poročilo. 

5t.: 021-62/66, 
Ljubljana, 12. aprila 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji dne 31. 3. 1966 obravnaval in sklepal o predlogu zakona 
o organih za kaznovanje prekrškov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Pri obravnavanju v načelu o zakonskem predlogu odbor ni imel pripomb. 
Ugotovil je, da ureja predlagani zakon le tista vprašanja, katerih ureditev pre- 
pušča. temeljni zakon o prekrških republiki, oziroma tista vprašanja, ki jih 
zvezni zakon ne ureja. Predloženi zakonski predlog ureja le organizacijo organov 
za kaznovanje prekrškov, česar temeljni zakon ne ureja, oziroma to izrecno 
prepušča republiki. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor obravnaval 
amandmaje, ki jih je že sprejela zakonodajno-pravna komisija na seji dne 
30. 3. 1966. Odbor je sprejel amandmaje te komisije k 2., 5., 12., 13., 15., 19., 
25., 28., 32. in 33. členu. 

Odbor pa je sprejel naslednje amandmaje: 
K 6. členu : V zadnji vrsti drugega odstavka se črtata besedica »njegov« 

in pika ter se doda besedilo »sodnika za prekrške«. 
Sprememba je bila potrebna zaradi jasnosti, da dajeta sodnik za prekrške 

in njegov namestnik slovesno izjavo pred predsednikom skupščine tiste druž- 
beno-politične skupnosti, na katere območju ima sodnik za prekrške svoj sedež. 

K 11. členu: Prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Ce ima občina ali več občin enega sodnika za prekrške, izvoli občinska skup- 
ščina ali več občinskih skupščin tudi enega namestnika sodnika za prekrške.« 
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 

11. in 12. člen se zamenjata tako., da postane 12. člen 11., 11. člen pa 12. 
Predlagana formulacija ni bila jasna glede tega, koliko namestnikov sodnika 

za prekrške ima lahko sodnik za prekrške, ki deluje za več občin. Ker izhaja 
iz smisla določil temeljnega zakona o prekrških, ima sodnik za prekrške le 
enega namestnika, je bilo treba zagotoviti takšno ureditev tudi z republiškim 
zakonom. 

Zamenjava 11. in 12. člena je redakcijskega pomena, ker po vsebini nove 
formulacije spada 12. člen pred 11. člen. 

K 13. členu: Črta se tudi besedilo prvega odstavka, tako da skladno 
z amandmajem zakonodajno-piravne komisije odpade celotni 13. člen. Naslednji 
členi se ustrezno* prenumerirajo. 

Odbor meni, da bi s predlagano- ureditvijo nastale težave glede organov za 
kaznovanje prekrškov za tisti del mestnih občin, ki ne spadajo pod območje 
mesta, pa bi bilo potrebno za ta območja izvoliti v vsaki občini še posebne 
občinske sodnike za prekrške ah pa organizirati medobčinske organe za kazno- 
vanje prekrškov za invenmestno območje. Pri tem. bi nastale tudi težave pri 
financiranju te službe, zato je najprimerneje, da se omogoči formiranje skupnih 

32 
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služb tudi glede organov za kaznovanje prekrškov na podlagi medobčinskega 
sodelovanja. 

K 14. členu: Drugi stavek se spremeni tako, da se črta besedilo »v 
javnih občilih in v Uradnem listu SRS« in se to besedilo nadomesti z besedami 
»z javnimi sredstvi za informacije.« 

Odbor je mnenja, da je treba pogoje za dosego prostega mesta sodnika za 
prekrške izenačiti s pogoji, ki jih določa za razpis temeljni zakon o delovnih 
razmerjih in kjer stoji, da se razpis objavi z javnimi sredstvi za informacije. 

K 25. členu: Na. koncu drugega odstavka novega besedila tega člena, 
ki ga je sprejela z a k o n o da j n o>- p r avna komisija, se črta beseda »služba« in se 
jo nadomesti z besedami »funkcija sodnika za prekrške«. 

Sprememba je redakcijskega pomena v zvezi s spremembo 33. člena, kjer je 
zakonodajno^pravna komisija predlagala enak amandma. 

K 26. členu: Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški senat za prekrške lahko sprejme v prakso' pripravnike.« 

Predlagana formulacija je nejasna v tem, kdo sprejme v prakso priprav- 
nika, ker je predvideno le soglasje oziroma sporazum predsednika senata. 
Namen spremembe pa je, da zakon določa le možnost, da ima republiški senat 
za prekrške tudi pripravnike. 

K 31. členu : Odbor ni sprejel amandmaja zakonodaj no^pravne komisije, 
po katerem naj bi se besedilo drugega odstavka črtalo. Odbor je mnenja, da je 
stališče zakonodajno-pravne komisije glede kršenja roka iz temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih o sprejetju samoupravnih aktov, nesprejemljiva, ker je 
republiški senat za prekrške nov organ, ki mora imeti na razpolago po usta- 
novitvi zadosten čas zai sprejetje samoupravnih predpisov. 

Vse amandmaje, razen amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 31. členu, 
je predstavnik predlagatelja sprejel in so tako postali sestavni del zakonskega 
predloga. 

V razpravi o 34. členu zakonskega predloga je bil odbor mnenja, naj bi se 
ta olen dopolnil z novim drugim odstavkom, katerega vsebina bi omogočala 
izvolitev oziroma kandidiranje tudi nekaterim sodnikom za prekrške — borcem 
NOB, ki ne izpolnjujejo pogojev glede strokovne izobrazbe, predpisane s tem 
zakonom, pa ni pričakovati, da bi tako izobrazbo v prihodnjih štirih letih uspeli 
pridobiti. Ustrezno formulacijo takega določila bo naknadno predlagal pred- 
lagatelj. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da predlagani zakonski 
predlog z navedenimi dopolnitvami sprejme. Za svojega poročevalca je odbor 
določil poslanca Maksa Klanška. 

Št.: 021-62/66 
Ljubljana, 4. 4. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je v nadaljevanju 55. seje odbora dne 8. 4. 1966 obravnaval in 
sklepal o dopolnitvah in spremembah zakonskega predloga o organih za kazno- 
vanje prekrškov, ki jih je predlagal predstavnik predlagatelja, in sicer: 

K 11. členu: 2e spremenjeno besedilo prvega stavka prvega odstavka 
se spremeni tako, da se besedica »ali« za besedama »občina« in »skupščina«, 
nadomesti z besedico' »oziroma«. Ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 
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Sprememba je bila potrebna zaradi tega, da se pravilno poudari smisel 
celotnega amandmaja k 11. členu, ki je v tem, da se v primeru, če ima več 
občin enega sodnika za prekrške, izvoli le en namestnik. 

K 12. členu: Prvi odstavek tega člena zakonskega predloga se dopolni' 
tako,, da se glasi: »Dvoje ali več občin ima lahko skupnega sodnika za prekrške 
in njegovega namestnika.« 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Določbe 
drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo tudi za namestnika skupnega 
sodnika za prekrške.« 

Za novim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi1: »Skupni 
sodnik za prekrške in njegov namestnik dasta slovesno izjavo pred predsed- 
nikom, Skupščine družbeno-politične skupnosti, v kateri je sedež skupnega sod- 
nika za prekrške.« 

Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek, katerega besedilo ostane 
nespremenjeno v smislu amandimaja zakonodajno-pravne komisije k temu členu. 

Sprememba je bila potrebna glede na ugotovitev, da prvotna formulacija 
glede namestnika skupnega sodnika za prekrške ni dovolj jasna v tem ali ima 
skupni sodnik za prekrške le enega namestnika ali pa lahko tudi več, kar se 
v praksi tudi dogaja. Kot stoji že v obrazložitvi amandimaja k 11. členu, je odbor 
mnenja, da ima skupni sodnik za prekrške lahko le enega namestnika in je 
v tem smislu dopolnjen tudi 12. člen predlaganega zakona. 

K 13. členu: Vnese se prvi odstavek prvotno predlaganega besedila tega 
člena, ki se glasi: »V mestih, ki so razdeljena na občine, je kaznovanje prekrškov 
skupnega pomena za mesto.« 

Ustrezna prenumeracija naslednjih členov odpade. 
Predstavnik predlagatelja je sprva predlagal, da se črta celotni 13. člen 

predlaganega zakona, ker je menil, da bi predlagana ureditev predstavljala 
v organizaciji organov za kaznovanje prekrškov v mestih, ki so> razdeljena na 
občine, komplikacijo, tako v pogledu financiranja kot tudi glede formiranja te. 
službe za izvenmestna območja mestnih občin. Naknadno je predlagatelj vztrajal 
na prvotni formulaciji prvega odstavka tega člena, kar je odbor sprejel, ker 
meni, da je kaznovanje prekrškov skupnega pomena za mesto', ki je razdeljeno 
na občine, tako v pogledu kaznovalne politike, kot tudi v pogledu smotrnosti 
organizacije enotne službe. Financiranje skupne službe glede na določbe zakona 
o mestih, ki so razdeljena na občine, ne more delati posebnih težav. Ta služba 
more poslovati tudi za izvenmestno1 območje, dobiti pa mora ustrezna poobla- 
stila občinskih skupščin s posebnimi volitvami. Novelirani 15. člen zakona o 
mestih, ki so razdeljena na občine, določa, da se lahko financira taka medobčin- 
ska služba iz prispevka od1 dohodkov občin, če se mestni svet o tem sporazume 
z občinami. 

K 16. členu: Besedilo prvega odstavka tega člena se spremeni tako,, 
da se glasi: »Sodnik za prekrške lahko sprejme na prakso diplomirane pravnike 
ali diplomante pravne fakultete, visoke upravne šole ali višje upravne šole, 
da si pridobe potrebne strokovne izkušnje v pripravniški dobi.« 

Drugi odstavek tega člena se črta. 
Sprememba tega člena je bila potrebna zaradi jasnosti glede financiranja 

pripravnikov. 
K 34. členu: Ta člen naj: se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se 

glasi: »Sodniki za prekrške, izvoljeni do uveljavitve tega zakona, lahko kandi- 
32» 



500 Priloge 

diraj« na volitvah po določbah prvega odstavka, čeprav ne izpolnjujejo pogojev 
glede strokovne izobrazbe, predpisane s tem zakonom.« 

Dopolnitev je bila potrebna glede na sedanjo kadrovsko strukturo sodnikov 
za prekrške, katerim je z novo formulacijo omogočeno kandidiranje ob obvezni 
reelekciji, čeprav ne izpolnjujejo pogojev glede strokovne izobrazbe. Gre pred- 
vsem za tiste sodnike za prekrške — borce NOB, glede katerih ni verjetno, da 
bi uspeli v prihodnjih štirih letih pridobiti zahtevano- izobrazbo. 

Vse navedene amandmaje je predlagal predstavnik predlagatelja in so 
tako postali sestavni del zakonskega predloga, sprejel pa jih tudi odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da predlagani zakonski 
predlog sprejme skupno z amandmaji zakonodajno-pravne komisije, amandmaji, 
ki so navedeni v poročilu k temu zakonskemu predlogu in S pričujočimi 
amandmaji. 

Št.: 021-62/66 
Ljubljana, 8. 4. 1966 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
15. aprila 1966i obravnavala amandmaje k predlogu zakona o organih za kazno- 
vanje prekrškov, ki so bili sprejeti na sejah odbora za organizacijsko-politična 
vprašanja Republiškega zbora dne 31. marca 1966 in 11. aprila 1966 ter odbora 
za proučevanje zakonskih in dlrugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora 
dne 31. marca 1966 in 8. aprila 1966. 

Glede amandmajev k 6., 12., 14., 25. in 26. členu zakonskega predloga, ki 
so bili na sejah obeh odborov sprejeti v enakem besedilu, komisija ni imela 
pripomb. 

Predstavnik Izvršnega sveta je na seji komisije preciziral svoj amandma 
k 11. členu (glede na besedilo amandlmaja v obeh dodatnih poročilih odborov) 
tako, da se v prvem stavku prvega odstavka 11. člena beseda »ali« nadomesti 
z besedo »oziroma« le za besedo »skupščina«, ne pa tudi za besedo »občina«. 

Komisija se je s to spremembo- strinjala. 
Glede amandmajev k 13. in 16. členu, ki sta bila na obeh odborih sprejeta 

po predlogu predstavnika Izvršnega sveta, v dodatnih poročilih odborov z dne 
8. 4. 1966 oziroma 12. 4. 1966 pa sta navedena v različnem besedilu, je komisija 
jemala za podlago besedilo, navedeno v dodatnem poročilu odbora za organiza- 
cijisko^politiena vprašanja Republiškega zbora z dne 12. aprila 1966, ki je 
kasnejše v celoti usklajeno s predlogom predstavnika Izvršnega sveta. Komisija 
k amandmajema ni imela pripomb, predlagala je le redakcijsko dopolnitev 
besedila 16. člena, tako da se za besedami »prve stopnje pravne fakultete« črta 
vejica in vstavita besedi »in diplomante«, ker bi se sicer pojem »diplomanti 
prve stopnje« nanašal ne le na pravno fakulteto, temveč tudi na vse druge vrste 
šol, ki se navajajo v nadaljnjem besedilu. 

V razpravi o amandmaju k 34. členu, katerega vsebina se smiselno povezuje 
z določbami 33. člena zakonskega predloga, je bilo ugotovljeno, da v tej zvezi 
ni rešeno vprašanje roka, v katerem smejo biti izvoljeni za sodnika za prekrške 
.tudi tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz temeljnega zakona o prekrških in pred- 
laganega republiškega zakona glede šolske izobrazbe, potrebne prakse in izpita. 
Po določbi drugega odstavka 174. člena temeljnega zakona o prekrških so 
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namreč taki kandidati za sodnika za prekrške lahko izjemoma izvoljeni še pet 
let od uveljavitve temeljnega zakona, če ni v republiškem predpisu določen 
krajši rok. S predlaganim amandmajem1 k 34. členu ;se predlaga le ureditev 
možnosti za ponovno izvolitev dosedanjih sodnikov za prekrške, ki ne izpol- 
njujejo predpisanih pogojev in to le ob prvfih naslednjih volitvah, ki bodo 
čez štiri leta. Ni pa rešeno vprašanje možnosti omenjenega krajšega roka za 
izvolitev drugih oseb, ki bi bile, po navedeni, določbi 174. člena temeljnega 
zakona, brez predpisanih pogojev lahko še pet let izvoljene za sodnika za pre- 
krške. Če bi se v tem; primeru ne skrajšal maksimalni rok iz zveznega zakona, 
bi postala sedanja določba 33. člena zakonskega predloga nesmiselna in neučin- 
kovita, ker ne bi mogla zagotoviti v prehodni dobi petih let strokovne kvalifi- 
kacije v tej dobi izvoljenih občinskih sodnikov za prekrške, za katere se izje- 
moma še ne terjajo sicer strožji redni pogoji iz 15. člena zakonskega predloga. 

V zvezi s temi pripombami komisije je predstavnik Izvršnega sveta predu 

lagal, dla se v 33. členu zakonskega predloga doda novi tretji odstavek z be- 
sedilom: 

»Do 1. januarja 1967 se sme izvoliti za sodnika za prekrške tudi, kdor ne 
izpolnjuje pogojev iz temeljnega zakona O' prekrških in tega zakona glede 
šolske izobrazbe, potrebne prakse in izpita.« 

Hkrati pa je besedilo1 novega drugega odstavka 34. člena zakonskega pred- 
loga dopolnil tako, da se glasi: 

»Sodniki za prekrške, izvoljeni do uveljavitve tega zakona, so lahko iz- 
voljeni na volitvilh po določbah prvega odstavka, čeprav ne izpolnjujejo pogojev 
glede šolske izobrazbe, potrebne prakse in izpita, predpisanih s temeljnim 
zakonom <o prekrških in s tem zakonom.« 

Komisija se je s temi predlogi predstavnika Izvršnega sveta strinjala. 
Komisija je ponovno obravnavala še svoj amandma k 31. členu, katerega 

je predlagala na svoji seji dne 30. marca 1966 ter sklenila, da amandma umakne, 
ker je medtem Zvezni izvršni svet že predložil Zvezni skupščini predlog za 
spremembe temeljnega zakona o delovnih razmerjih tudi v tem smislu, da 
se podaljša rok, do katerega smej01 delovne skupnosti sprejemati začasne sklepe 
po 146i. členu navedenega temeljnega zakona. 
Št.: 021-62/66 
Ljubljana, 15. 4. 1966 

PREDLOG ZAKONA 
o povračilu stroškov pričam, izvedencem in tolmačem ter o nagradah 

izvedencem in tolmačem v upravnem postopku 

1. Splošne določbe 

1. člen 

Povračilo stroškov pričam, izvedencem in tolmačem v upravnem postopku 
obsega: 

1. potne stroške, 
2. stroške za hrano in prenočišče, 
3. povračilo za izgubljeni zaslužek. 
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Izvedencem in tolmačem gre poleg povračil iz prejšnjega odstavka tudi 
nagrada za izvedensko delo oziroma tolmačenje, izvedencem pa gre tudi po- 
vračilo izdatkov, ki so jih imeli v zvezi z izvedenskim delom. 

2. člen 

Povračilo potnih stroškov in stroškov za hrano in prenošičce gre tudi sprem- 
ljevalcu priče, katere navzočnost je po mnenju organa, ki vodi postopek, nujno 
potrebna pri dejanju postopka, pa zaradi telesnih hib, starostne oslabelosti ali 
iz drugega podobnega razloga ne more priti brez spremstva. 

3. člen 

O povračilih in nagradah iz 1. in 2. člena tega zakona odloča v skladu z 
določbami tega zakona uradna oseba, ki vodi dejanje postopka. 

4. člen 

Spisi iz dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravice do provračila stroškov 
in nagrade po tem zakonu so oproščeni taks. 

2. Potni stroški 

5. člen 

Potni stroški obsegajo« stroške prevoza z vlakom, z avtobusom ali z ladjo 
ter kilometrino. 

Potni stroški se povrnejo za potovanje od prebivališča priče, izvedenca 
ali tolmača idto kraja., kjer je opraviloi dejanje postopka, in za vrnitev v pre- 
bivališče. 

6. člen 

Povračilo1 prevoznih stroškov se prizna v višini dejanskih izdatkov za prevoz 
v II. razredu vlaka oziroma ladje ali z avtobusom. 

Povračilo1 za prevoz se prizna za potovanje po najkrajši poti in z najce^- 
nejšim javnim prometnim' sredstvom, razen če bi stroški za prevoz s cenejšim 
prevoznim sredstvom' skupaj z drugimi stroški, ki bi nastali zaradi njegove 
uporabe (npr. stroški za prenočišče), presegali stroške za prevoz z dražjim pre^- 
voznim sredstvom. 

7. člen 

Kilometrina se prizna za razdalje, na katerih ne vozi javno prometno 
sredstvo', ali če je bilo iz utemeljenih razlogov nujno', da se ne uporabi javno 
prometno sredstvo. Kilometrina se prizna samo, če je razdalja od kraja, kjer 
naj se opravi dejanje postopka oziroma do železniške ah avtobusne postaje 
oziroma pristanišča, večja1 kot štiri kilometre v eni smeri. 

Kilometrina za kilometer poti ne sme presegati višine zneska, ki se prizna 
organu, ki vodi postopek, med materialne stroške za službena potovanja nje- 
govih delavcev, in ne more biti manjša od polovice tega zneska. 
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3. Stroški za hrano in prenočišče 

8. člen 

Povračilo stroškov za hrano in prenočišče pripada priči, izvedencu in 
tolmaču, če se zaradi uradnega opravila, na katerega je vabljen, mudi več kot 
8 ur zunaj kraja svojega prebivališča. V ta čas se šteje tudi čas, ki je potreben 
za prihod v kraj, kamor je vabljen, in za vrnitev v prebivališče. 

Povračilo ne sme presegati višine zneskov, ki se priznavajo organu, ki 
vodi postopek, med materialne stroške za službenai potovanja njegovih delavcev, 
in ne more biti manjše od polovice teh zneskov. 

4. Povračilo za izgubljeni zaslužek 

9. člen 

Delavci, ki delajo v delovnih in drugih organizacijah, državnih organih in 
društvenih organih in društvih ali pri osebah, ki smejo po zakonu poleg 
svtojega dela uporabljati tuidi delo drugih, imajo pravico do povračila za izgub- 
ljeni osebni dohodek v času odsotnosti z dela zaradi zaslišanja, oddaje izve- 
denskega mnenja ali tolmačenja v skladu s 83. členom temeljnega zakona o 
delovnih razmerjih. 

Kmetom, obrtnikom in drugim osebam, ki samostojno opravljajo gospo- 
darsko ali drugo poklicno dejavnost, gre za čas, ko* zaradi udeležbe v postopku 
kot priča, izvedenec ali tolmač niso mogli opravljati svojega rednega dela, 
povračilo za dejansko izgubljeni zaslužek v znesku, ki ne more biti manjši 
kot 15 in ne večji kot 50 novih dinarjev. 

Osebam iz prejšnjega odstavka se odmeri povračilo za izgubljeni zaslužek 
na način, ki ga določi organ iz 14. člena tega zakona s svojim predpisom. 

5. Izdatki v zvezi z izvedenskim delom 

10. člen 

Povračilo izdatkov v zvezi z izvedenskim delom obsega izdatke za porab- 
ljeni material in druge nujne izdatke v zvezi z izvedenskim delom. 

Ce je izvedenec uporabil material in naprave delovne organizacije, v kateri 
dela, ima le-ta pravico do- povračila dejanskih izdatkov. 

6. Nagrade izvedencem in tolmačem 

11. člen 

Izvedenci in tolmači imajo pravico^ do nagrade za vsako opravljeno izve- 
densko delo oziroma tolmačenje. 

Nagrada za tolmačenje se prizna tudi, če se opravi po tolmaču zaslišanje 
gluhonemih ali pa samo gluhih oziroma samo nemih. 



504 Priloge 

12. člen 

Ce je bilo izvedensko delo poverjeno kakšnemu zavodu ali drugi organi- 
zaciji, gre nagrada za povračilo stroškov v zvezi z izvedenskim delom taki 
organizaciji. 

Zahtevo za nagrado in povračilo stroškov po prejšnjem odstavku vloži 
organizacija hkrati z izvedenskim mnenjem,, zahtevo* po drugem odstavku 10. čl. 
tega zakona po v 15 dneh od dneva, ko je bilo oddano, izvedensko mnenje. 

13. člen 

Če so za delo strokovnih oseb posameznih kategorij posebni predpisi o 
višini nagrade, se jim odmeri nagrada za izvedensko delo1 po teh predpisih. 

tOe pred organom tolmači oseba, ki je stalni sodni tolmač, se ji določi 
nagrada po* predpisih, ki veljajo za stalne sodne tolmače. 

Drugim izvedencem, in tolmačem, odmeri nagrado* uradna oseba, ki vodi 
dejanje postopka, po prostem: preudarku, upoštevajoč vloženi trud in zahtevnost 
zadeve. 

7, Končni določbi 

14. člen 

Republiški sekretar za pravosodje in občo upravo izda podrobnejše pred- 
pise o načinu izračunavanja in izplačevanja povračil in nagrad pričam, izve- 
dencem itn tolmačem v upravnem) postopku. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o splošnem uradnem postopku iz leta 1956 je v 119. členu pooblaščal 
sekretarja Zveznega izvršnega sveta za oboo upravo, da s soglasjem zveznega 
državnega sekretariata za finance izda pravilnik, s katerim se uredi vprašanje 
povrnitve stroškov, izdatkov in izgubljenega zaslužka pričam, izvedencem in 
tolmačem ter vprašanje nagrade izvedencem in tolmačem, Ta. pravilnik je bil 
izdelan in objavljen v Uradnem, listu FLRJ, št. 17/57. Poleg splošnih in drugih 
določb v zvezi s temi povračili in nagradami je pravilnik določil tudi kon- 
kretne zneske posameznih povračil, in to: za kilometrino 25 dinarjev za vsak 
celi oziroma začeti kilometer, za izgubljeni zaslužek kmetov, obrtnikov in 
oseb dtrugih samostojnih poklicev, ki so vabljeni kot priča, izvedenec ali tolmač, 
300 do 700 dinarjev na dan, za stroške za hrano in prenočišče pa je pooblaščal 
okrajni ljudski odbor, da od časa do časa določi najnižji in najvišji znesek 
povračila. Nagrada za izvedensko delo ali tolmačenje se je po tem pravilniku 
odmerjala po- prostem preudarku, kolikor ni šlo za izvedence posameznih kate- 
gorij, za katere obstoje posebni predpisi o višini nagrade, oziroma za. stalne 
sodne tolmače. Tem izvedencem, in tolmačem se po določbah pravilnika nagrada 
odmeri po teh posebnih predpisih. 
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Novelirani zakon o splošnem upravnem postopku (prečiščeno besedilo: 
Uradni list SFRJ, št. 18-379/65) pooblastilo' za urejanje teh vprašanj prenaša 
na republiko, ko v 119. členu določa.: »Republika uredi s svojimi predpisi 
vprašanje povračila stroškov, izdatkov in izgubljenega zaslužka pričam, izve- 
dencem! in tolmačem, kot tudi način zaračunavanja in izplačevanja teh povračil 
in nagrad«. O tem, s kakšnimi predpisi naj se uredijo ta vprašanja, z zakonom 
ali z uredbo, je dal zvezini sekretariat za pravosodje mnenje, da je to predpis 
republiškega izvršnega sveta in ne zakon. V svojem dopisu z dne 19. 10. 1965, 
št. 04-622-2/65, utemeljuje to mnenje s tem, da so temeljna vprašanja v zvezi 
s temi povračili in nagradami kot zakonska materija že urejena v samem, zakonu 
o splošnem pravnem postopku (113. do 119. člen), tako da je treba z republiškimi 
predpisi (v bistvu izvršilne1 narave) obdelati v glavnem samo proceduralna in 
tehnična vprašanja v zvezi z zaračunavanjem in izplačevanjem povračil in 
nagrad. To mnenje utemeljuje zvezni sekretariat tudi s tem, da v 119. členu 
ZUP ni izrecno predpisano', da je treba to vprašanje urediti z zakonom. 

V skladu s tem' mnenjem je republiški sekretariat za pravosodje in občo 
upravo prvotno izdelal osnutek uredbe o povračilu stroškov pričam, izvedencem 
in tolmačem v upravnem postopku. V pripravljanju končne redakcije osnutka 
skupno s sekretariatom za zakonodajo v Izvršnem svetu pa je bilo- ugotovljeno, 
da za uredbo ni pravne podlage, ker Izvršni svet po 186. členu ustave SR Sk>~ 
venije »izdaja uredbe in druge predpise za izvrševanje zakonov in drugih 
splošnih aktov Skupščine, če je z zakonom za to pooblaščen«. Takega zakon- 
skega pooblastila pa v tem primeru ni, ker se pooblastilo iz 119. člena zakona 
o splošnem upravnem' postopku nanaša na »republiko« in potemtakem na njeno 
Skupščino kot nosilko zakonodajne oblasti oziroma funkcije in ne izrečno> na 
Izvršni svet. V skladu s to ugotovitvijo je bil nato pripravljen osnutek zakona, 
ki ureja temeljna vprašanja teh povračil in nagrad, tj. določa njihov obseg in 
pogoje ter kategorije oseb, ki imajo pravico do povračila oziroma nagrade. 
Ureditev postopka organa pri tem (tj. način zaračunavanja in izplačevanja 
povračil in nagrad) ter drugih tehničnih vprašanj pa se s posebnim pooblastilom 
prepušča republiškemu sekretarju za pravosodje' in olbčo upravo. Zato je bil 
hkrati z osnutkom zakona izdelan tudi Osnutek pravilnika o načinu zaraču- 
navanja in izplačevanja povračil in nagrad pričam, izvedencem' in tolmačem 
v upravnem postopku, ki je priložen tej obrazložitvi. 

Novo ureditev navaćtenih vprašanj narekuje torej na eni strani spremenjena 
pristojnost v noveliranem 119. členu ZUP, na drugi strani pa okoliščina:, da 
sedaj veljavna ureditev iz leta 1957 v marsičem ne ustreza več novim, raz- 
meram'. Za novo ureditev pa je pomembna tudi okoliščina, da je v noveliranih 
določbah ZUP prišlo- do sprememb v položaju stranke in drugih udeležencev 
v upravnem postopku: prič, izvedencev in tolmačev. Tudi ti po svoje pomagajo 
uresničevati cilje upravnega delovanja in s svojo udeležbo v postopku — kadar 
j e to potrebno — prispevaj O' pri iskanju materialne resnice in s tem tudi pri 
izdaji zakonite in pravilne odločbe. Priča, izvedenec ali tolmač delujejo tudi v 
nekem smislu v javnem- interesu in opravljajo s tem neko družbeno dolžnost, 
zato povračila in nagrade ne morejo biti plačilo za opravljanje te dolžnosti, 
temveč morajo čim bolj ustrezati dejanskim izdatkom in vloženemu trudu 
take osebe. V tem pa je tudi že odgovor na nekatera mnenja, ki so bila izražena 
v predhodnih razpravah pri pripravljanju osnutka zakona, češ da je glede 
povračila za izgubljeni zaslužek treba izenačiti položaj vseh oseb, ki opravljajo 
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dolžnost priče, izvedenca ali tolmača v postopku, ne glede na to, ali dejansko 
izgubijo osebni dohodek (delavec v delovnem razmerju) oziroma zaslužek (de- 
lavci v samostojnih poklicih) ali ne (npr. gospodinje, upokojenci ipd.)- Predlog 
zakona se postavlja na stališče, da je treba povrniti le efektivni, tj. dejansko 
izgubljeni zaslužek, ker bi v nasprotnem primeru prav s tem delali razlike v 
položaju posameznih udeležencev, saj bi »povračilo« v takih primerih izgubilo 
naravo dejanskega povračila in postalo plačilo1 za opravljeno dolžnost. 

Glede splošnih pravil se predlog zakona precej naslanja na dosedanjo 
ureditev, s tem da je ta usklajena z nekaterimi načeli, izraženimi v sedanjih 
predpisih o izdatkih za službena potovanja, ki se priznavajo državnim organom 
med materialne stroške. Osnovna značilnost predloga pa je v tem, da skuša 
slediti novejšim prizadevanjem za poenostavitev vseh proceduralnih in teh- 
ničnih vprašanj, tako' tistih, ki zadevajo občana, kot tudi tistih, ki se nanašajo 
na delo organov, ki vodijo postopek. 

Predlog zakona je razdeljen na splošne določbe, na, določbe o potnih stro- 
ških, o! stroških za hrano' in prenočišče,, o povračilu za izgubljeni zaslužek, o 
izdatkih v zvezi z izvedenskim delom in o nagradi izvedencem in tolmačem 
ter na končni določbi. Pomembna novost, ki vsebuje splošne določbe, je zlasti 
v tem, da se daje večja samostojnost, s tem pa tudi večja odgovornost uradni 
osebi, ki vodi dejanje postopka, v katerem oziroma zaradi katerega so nastali 
stroški, ki jih obravnava predlog zakona. Poudarek torej ni na organu niti na 
uradni osebi, ko- vodi postopek, marveč na uradni osebi, ki vodi konkretno 
dejanje postopka in ki tudi odloča o stroških, nastalih v zvezi s tem dejanjem. 
Taka ureditev je v skladu z načelom, da je treba delavce v organih, zlasti 
občinskih, ki opravljajo' upravna procesualna dejanja, iztrgati iz anonimnosti 
in jih osamosvajati, s tem pa tudi povečevati njihovo odgovornost in občutek 
zanjo; v skladu pa je tudi z odredbo republiškega sekretarja za pravosodje 
in občo upravo1, ki določa pogoje glede strokovne izobrazbe za tiste, ki naj 
dobijo pooblastilo za opravljanje dejanj v upravnem postopku (Uradni list SRS, 
št. 27-294/65). 

Glede višine povračil in nagrad so> pri pripravljanju osnutka zakona pri- 
hajale v poštev tele možnosti: 1. da se z zakonom določijo konkretni ali okvirni 
zneski, Izvršni svet oziroma pristojni republiški upravni organi pa pooblasti, 
da od' čaisa do časa določi nove zneske v skladu s spremenjenimi razmerami 
(cenami); to bi zahtevalo' stalno prilagajanje višine povračil in nagrad novim 
razmeram ter dodatno delo republiških organov in seveda tudi dodatne stroške; 
2. da se — podobno kot v dosedanji ureditvi — določijo okvirni, tj. minimalni 
in maksimalni zneski, občinska skupščina pa pooblasti', da njihovo višino od 
časa do časa spreminja; to bi povzročilo občasno dodatno delo- v 62 občinah 
in še večje stroške kot v prvem primeru. Po dosedanjih izkušnjah bi moralo 
pr4bližno na vsaki dve leti 62 občinskih upravnih organov pripraviti spremi- 
njevalni predpis, ki bi ga obravnavalo' 62 občitiskih svetov in prav toliko 
občinskih skupščin ter objavilo 62-krat v raznih uradnih glasilih; 3. da se zakon 
vsemu temu izogne in prepusti odmero prostemu preudarku uradne osebe, ki 
vodi dejanje postopka, da v vsakem posameznem primeru določi višino po- 
vračila oziroma nagrade glede na okoliščine primera. S tem pa bi stvar pretirano 
poenostavili, na drugi strani pa zaradi prevelike prostosti uradnih oseb po^ 
vzročali le-tem zadrego in kar je poglavitno — velike razlike v praksi in s 
tem tudi več možnosti za nezadovoljstvo prizadetih oseb in za njihovo prito- 
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ževanje; 4. da se usklajevanje povračil prepusti nekemu avtomatizmu v po- 
vezavi s predpisi, ki veljajo za podobna povračila uradnim osebam organa, 
ki vodi postopek (kilometrina, stroški za hrano in prenočišče); da se za povra- 
čilo za izgubljeni zaslužek oseb, ki samostojno opravljajo določeno poklicno 
dejavnost, določi okvirni znesek, ki naj bo dovolj širok, da lahko velja za daljše 
razdobje; nagrada izvedencem in tolmačem se veže na morebitne druge pred- 
pise, ki urejajo take nagrade, če pa takih predpisov ni, naj se odmera višine 
prepusti prostemu preudarku uradne osebe, ki vodi dejanje postopka. 

Predlog zakona se oslanja na četrto alternativo, ki se zdi najcenejša, najbolj 
poenostavljena in vendar dovolj solidna. Znesek kilometrine in povračila za 
hranoi in prenočišče omejuje navzgor do višine, ki se priznava organu med 
materialne stroške, navzdol pa do polovice tega zneska. V mejah tako dolo- 
čenega naljvišjega in najnižjega zneska O'dmeri konkretno povračilo uradna 
oseba, ki vodi dejanje postopka, po prostem preudarku, upoštevajoč konkretne 
okoliščine posameznega primera (dolžino poti' in način potovanja oziroma iz- 
gubljeni čas in krajevne cene). Pravica do kilometrine je omejena na razdalje 
nad 4 km, na katerih ne vozi javno prometno sredstvo oziroma iz utemeljenih 
razlogov takega sredstva ni mogoče uporabiti. Iz razlogov ekonomičnosti po- 
stopka, da bi bil ta čim cenejši za stranko, ki je praviloma nosilec stroškov 
postopka, je bilo v predlog zakona sprejeto tudi načelo, ki velja za službena 
potovanja uradnih oseb in po katerem se prizna povračilo prevoznih stroškov 
po najkrajši poti in z najcenejšim javnim prometnim sredstvom, kakor tudi 
načelo, da je položaj priče, izvedenca in tolmača (nasproti stranki, ki plača 
stroške) glede pravice do povračila v vseh primerih enak ne glede na službeni 
oziroma družbeni položaj take osebe. Se pravi, da zakon nikomur ne1 daje 
nobenih prednosti (npr. đb povračila za I. razred vlaka ali ladje), kakor je to 
veljalo doslej zar nekatere osebe. 

Pravico do povračila za izgubljeni osebni dohodek ureja sedaj 83. člen 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih, po katerem izplača delavcu nado- 
mestilo za čas odsotnosti z dtela, ker se odzove vabilu državnega organa, de- 
lovna organizacija, pri kateri dela, in sicer na račun organa, ki je delavca 
poklical. Podrobnejši postopek glede načina izplačevanja tega nadomestila ureja 
na podlagi omenjenega člena TZDR izdano navodilo o pogojih in načinu izpla- 
čevanja nadomestila osebnega dohodka, delavcem med odsotnostjo z dela (Ur. 
list SFRJ, št. 55-895/65). Za druge osebe, ki dejansko izgube za zaslužek — 
med katere šteje kmete, obrtnike in druge osebe, ki »samostojno opravljajo 
gospodarsko ali drugo poklicno' (pridobitno) dejavnost« — predvideva zakonski 
predlog glede tega povračila okvirni znesek 15 do 50 novih dinarjev na dan. 
Takšen okvir daje široke možnosti za individualno presojo konkretnih okoliščin 
(npr. izgubljeni čas in poklic upravičene osebe) ter je dovolj prožen in upo- 
rabljiv za daljšo dobo (razmerje med. minimalnim in maksimalnim zneskom 
je 1 : 3,3 v primerjavi s prejšnjim iz 1957. leta 1 :2,3), hkrati pa je tudi zadosti 
konkreten v omejitvah prevelike prostosti pri odmeri višine povračila v po- 
sameznih primerih. 

Glede nagrade za izvedensko delo in tolmačenje je bilo v zakonski predlog 
sprejeto do sedaj veljavno načelo, da se nagrada izvedencem odmeri po po- 
sebnih predpisih, ki določajo višino nagrade za delo strokovnih oseb posameznih 
kategorij, če so taki predpisi. Za sodne tolmače se odredi nagrada po predpisih, 
ki veljajo za stalne sodne tolmače, drugim izvedencem in tolmačem pa po 
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prostem preudarku glede na vloženi trud in zahtevnost zadeve. Tu se ni bilo 
moč izogniti popolni prostosti pri odmeri višine nagrade. Saj bi bilo treba 
sicer — glede na številne stroke in poklice oseb, ki lahko nastopajo kot izve- 
denci, ter glede na zapletenost zadeve in izgubljeni čas, ki je lahko nekaj minut 
ali več dni — določiti več zneskov ali pa glede na velike razlike posameznih 
primerov določiti dovolj širok razpon, ki bi pa bil prav zaradi tega brez 
realne vrednosti in zato fiktiven. 

Prvotni osnutek uredbe je bil poslan v mnenje vsem občinskim skupščinam 
in republiškim sekretariatom. Večina konzultiranih organov se je strinjala s 
predlaganimi rešitvami posameznih vprašanj. Posamezni organi pa so imeli 
zlasti tele pripombe: varianta, po kateri naj bi občinska skupščina od časa do 
časa določila okvirne zneske posameznih vrst povračila oziroma nagrade, naj 
se črta; zneske naj določi ta predpis sam ali pa naj za določitev zneskov 
pooblasti republiški upravni organ; zneski naj bodo enotni za vso republiko; 
odmera višine naj se prepusti v celoti organom, ki vodijo postopek (odmera po 
prostem preudarku); pravico do povračila za izgubljeni zaslužek je treba pri- 
znati vsem. osebam, tudi tistim, ki ne opravljajo pridobitnega dela; osebam 
je treba priznati pravico do povračila glede na njihov položaj v družbi, tj. v 
višini, ki jim. gre na službenem potovanju; povračilo za izgubljeni zaslužek je 
treba priznati tudi 'delavcem, ki niso odsotni z dela, ker delajo v izmeni in 
imajo pravico ta čas počivati; dolžnost predlaganja vozovnice kot dokazila za 
prevozne stroške je treba v predpisu črtati, ker se to tudi za službena, potovanja 
uradnih oseb ne zahteva več; in še nekatere druge pripombe, ki so v zakonskem 
predlogu in v osnutku pravilnika upoštevane. 

Mnenja konzultiranih organov v nekaterih vprašanjih si potemtakem, precej 
nasprotujejo. Večina teh vprašanj je že spredaj obrazložena. Zakonski predlog 
in osnutek pravilnika že upoštevata nekatere pripombe, glede drugih vprašanj, 
o katerih si mnenja niso enotna, pa se skušata približati mnenju večine. Ne- 
katere pripombe so bile tudi nesprejemljive glede na razložena načela, ki jih 
naj uveljavi zakon, zlasti načelo, da naj povračilo oziroma nagrada ustreza 
stvarnim izdatkom, efektivni denarni izgubi in vloženemu trudu in naj ne bo 
zgolj plačilo za izgubljeni čas ali celo plačilo za opravljeno državljansko dolž- 
nost. Do tega pa bi prišlo, če bi zakon priznal pravico do povračila za izgubljeni 
zaslužek vsem kategorijami oseb in tudi delavcem, kadar niso odsotni z dela, 
če v tem času opravljajo dolžnost priče, izvedenca ali tolmača. 

Predlog zakona ne nalaga niti organom niti občanom nobenih novih nalog 
oziroma obveznosti, z njim pa tudi ne nastajajo za organe nobeni dodatni 
stroški, ker gre v bistvu za uskladitev dosedanjih razmerij. Za stranke v 
postopku se stroški seveda ustrezno. povečajo, kar je razumljivo glede na do- 
sedanje nizke postavke v pravilniku, ki velja že 9 let. Skladno> s povečanimi 
povračili oziroma stroški pa se je povečala tudi plačilna zmogljivost strank. 
Le tedaj, če so stranke plačila nezmožne, gredo ti stroški v breme organa, ki 
vodi postopek. Taki primeri (v katerih nastopajo tudi priče, izvedenci ali 
tolmači) pa so izredno redki. 

Zakonski predlog in osnutek pravilnika vsebujeta najcenejše, in najbolj 
poenostavljene rešitve, ki dajejo' zadostno podlago za pravilno ravnanje organov,, 
ki vodijo' postopek, in primerno prostost in samostojnost uradnim osebam, 
ki vodijo dejanja v postopku, hkrati pa tudi postavljajo dovolj konkretne in 
široke okvire, v katere to prostost omejujejo, kolikor je to potrebno1 in koristno. 
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za enotno prakso. Prednost nove ureditve je tudi v tem, da ne zahteva nobenih 
potrdil in drugih listin za dokazovanje okoliščin, ofd katerih je odvisna višina 
povračila in nagrade. Načeloma je izjava upravičene osebe postavljena kot 
osnovno dokazno sredstvo. Priči, izvedencu in tolmaču se sicer nalaga obveznost, 
da mora svoj zahtevek za povračilo stroškov oziroma za nagrado na zahtevo 
uradtne osebe utemeljiti ali predložiti zanj potrebne dokaze, vendar pa uradna 
oseba ne sme od njega zahtevati dokazov, ki jih organ, ki vodi postopek, lahko 
hitreje in lažje preskrbi sam. 

Zakonski predlog in osnutek pravilnika upoštevata načelo, da naj bodo 
naloge in postopki, ki se s predpisom nalagajo organom, kar najbolj racionalni 
in ekonomični za organe, za občane pa čim cenejši, čim krajši in enostavnejši. 
Tako je zakonski predlog prilagojen sedanjim: razmeram in potrebam ter je 
tudi v skladu z ukrepi v zvezi z znanim »Gradivom o državnih organih in 
nekaterih zavodih, ki se delno ali V celoti financirajo; iz proračuna«, tj. z 
ukrepi, s katerimi si prizadevamo doseči racionalizacijo, večjo* ekonomičnost 
in učinkovitost dela upravnih organov ter izboljšanje njihovih odnosov nasproti 
občanom:. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
18. marca 1966 obravnavala predlog zakona o povračilu stroškov pričam, izve- 
dencem in tolmačem ter o nagradah izvedencem in tolmačem v upravnem 
postopku, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da. se s predlaganim zakonom 
urejajo vprašanja v zvezi z določbo' 119. člena zakona o splošnem upravnem 
postopku (Ur. 1. SFRJ, št. 18/65), po kateri republika uredi s svojimi predpisi 
vprašanje povračila stroškov, izdatkov in izgubljenega zaslužka pričam, izve- 
dencem in tolmačem, kot tudi način zaračunavanja in izplačevanja teh po- 
vračil in nagrad. 

V tej zvezi je bilo obravnavano vprašanje, ali naj se ta materija v republiki 
uredi z zakonom ali z izvršilnim predpisom. Po mnenju komisije je pravilen 
koncept, da se temeljna vprašanja o povračilih pričam, izvedencem in tolmačem 
uredijoi z zakonom — način obračunavanja in izplačevanja ter druga tehnična 
vprašanja pa z izvršilnim predpisom na podlagi zakonskega pooblastila. Te- 
meljna materija v temi primeru ne bi mogla biti urejena z izvršilnim predpisom, 
ker se v njej urejajo materialna vprašanja in odloča o pravici določene kate- 
gorije oseb, poleg tega pa zvezni zakon tega pooblastila politično-izvršilnim 
oziroma upravnim organom ne daje. Tudi sicer republiški izvršilni predpisi 
ne bi mogli biti izdani neposredno na osnovi zveznega zakona, temveč le na 
osnovi pooblastila v republiškem zakonu. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga je komisija predlagala nasledtnje 
spremembe in dopolnitve: 

K 5. čl en u : Doda se nov drugi odstavek z besedilom: 
»V primeru potovanja z lastnim prevoznim sredstvom se povrnejo1 potni 

stroški v višini stroškov iz prvega odstavka tega člena.« 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
V današnjih razmerah je treba predvideti možnost, da zaradi takih ali 

drugačnih razlogov priča, izvedenec ali tolmač uporabi za prevoz od svojega 
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prebivališča do kraja, v katerem se opravi dejanje postopka in nazaj, lastno- 
prevozno sredstvo, predvsem osebni avtomobil. V takem primeru priča, izve- 
denec ali tolmač ne more izkazati stroškov prevoza z rednimi javnimi prevoz- 
nimi sredstvi, ker teh stroškov dejansko nima, pač pa ima potne stroške zaradi 
uporabe lastnega vozila. Da bi v takih primerih ne prihajalo' do težav, nepo- 
trebne togosti in ovir za povračilo' potnih stroškov, se z dopolnitvijo predlaga, 
da se v primeru potovanja z lastnim prevoznim sredstvom priznavajo potni, 
stroški v obsegu iz prvega odstavka tega člena. 

K 8. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se za besedo »pripada« doda 
besedilo1 »v obliki dnevnice«. 

Brez predlagane dopolnitve ne bi bilo jasno, kdaj poleg stroškov za hrano 
pripadla tudi povračilo stroškov za prenočišče, kajti stroški za prenočišče nor- 
malno ne nastopijo že po osmih urah bivanja izven kraja prebivališča. Da v 
tej zvezi ne bi bilo nejasnosti, naj bi se skupni stroški za hrano in prenočišče 
priznavali poi pavšalnem režimu, torej v znesku cele ali polovice dnevnice glede 
na čas trajanja potovanja. 

K 9. členu: V prvem odstavku se besedilo »pri osebah, ki smejo' po 
zakonu poleg dela uporabljati tudi delo drugih« nadomesti z besedami »pri 
zasebnih delodajalcih«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. Za osebo, ki sme po zakonu poleg 
svojega dela uporabljati tudi delo drugih, se je v predpisih na področju dela 
že uveljavil krajši izraz »zasebni delodajalec« (npr. v temeljnem zakonu o 
varstvu pri delu in republiškem zakonu o varstvu pri delu). 

K 10. č 1 e n u : V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »le-ta« nadomesti 
z besedo »organizacija«. 

Sprememba' je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi jasnosti, ker 
bi se ob prvotnem besedilu beseda »le-ta« lahko nanašala tako> na izvedenca 
kot na organizacijo, v kateri dela. 

K 11. členu: V drugi vrsti drugega odstavka se besedilo »gluhonemih 
ali pa samo gluhih oziroma samo- nemih« spremeni tako, da se glasi: »gluhih 
ali nemih«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. Med gluhe oziroma neme logično 
štejejo tudi gluhoneme osebe in se glede na zadnji del besedila drugega od- 
stavka lahko skrajša in poenostavi. 

K 12. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se kot nepotrebna črta 
beseda »kakšnemu«. 

V podrobni obravnavi je poleg tega komisija v zvezi, z določbo prvega 
odstavka 7. člena opozorila, da glede režima kilometrine prihaja do razlike 
med ureditvijo v zakonskem predlogu in ureditvijo v odloku o povračilih in 
nagradah sodnikom porotnikom okrožnih sodišč, okrožnih gospodarskih sodišč, 
Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Vrhovnega sodišča SR Slovenije 
(Ur. 1. SRS, št. 5/66). Po določbi 7. člena zakonskega predloga se namreč pri- 
znava kilometrina le za razdalje nad 4 km v eni smeri, medtem ko se po citi- 
ranem odloku priznava kilometrina že na razdalji nad 3 km v eni smeri. 

Predlstavnik Izvršnega sveta je vzel opozorilo na znanje in izjavil, da bo 
predlagatelj to vprašanje še proučil. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal s predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami k 8., 9., 10., 11. in 12. členu, ki so tako postale sestavni del 
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zakonskega predloga; izjavo glede predlagane dopolnitve k 5. členu pa si je 
pridržal. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom in predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

Št:. 114-105/66 
Ljubljana, 18. 3. 1966 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
dne 31. marca 1966 obravnaval predlog zakona O1 povračilu stroškov pričam, 
izvedencem in tolmačem' ter o nagradah izvedencem in tolmačem v upravnem 
postopku, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je republika pristojna za izdajo 
predpisov glede povračila stroškov, izdatkov in izgubljenega zaslužka pričam, 
izvedencem in tolmačem v splošnem upravnem postopku. Pri tem je sodil, 
da je treba temeljna vprašanja o povračilih in nagradah urediti z zakonom, 
način obračunavanja in druga tehnična vprašanja pa z izvršilnim predpisom 
na podlagi zakonskega pooblastila. Zakonski predlog ta načela upošteva. 

V podrobni obravnavi se je odbor strinjal s spremembami in dopolnitvami, 
ki jih je predlagala zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije k 
5., 8., 9., 10., 11. in 12. členu zakonskega predloga. 

Predstavnik predlagatelja, ki si je na seji zakonodajno-pravne komisije 
pridržal izjavo k spremembam) in •dopolnitvam k 5. členu zakonskega predloga, 
je na seji odbora izjavil, da se strinja s spremembami in dopolnitvami tudi 
k temu členu in predlagal še naslednjo spremembo: 

K 7. č 1 e; n u : V besedilu prvega odstavka se v šesti vrsti spremeni beseda 
»štiri« v besedo »tri«. 

Sprememba je potrebna za to, da se usklade načela za priznavanje kilo- 
metrine v tem zakonskem predlogu z določili odloka o povračilih in nagradah 
sodnikom porotnikom okrožnih sodišč, okrožnih gospodarskih sodišč, Višjega 
gospodarskega sodišča v Ljubljani in Vrhovnega sodišča SR Slovenije, ki pri- 
znava v kilometrino razdalje večje od tri kilometre v eni smeri. 

Odbor se je strinjal s spremembo' k 7. členu zakonskega predloga. 
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja predlaga Republiškemu zboru, 

da sprejme predlog zakona skupno1 s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami. 

Za poročevalca ne seji zbora je odbor določil poslanca Mirka Remca. 

Št.: 114-105/66 
Ljubljana, 5. 4. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičmega zbora — poročilo z dne 5. 4. 1966, št. 114-105/66. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo k amand- 
majem z dne 15. 4. 1966, št. 114-105/66. 
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PREDLOG ZAKONA 
o uskladitvi republiških aktov o ustanovitvi znanstvenih zavodov z zakonom 

o znanstvenih zavodih 

1. člen 

Znanstveni zavodi, ki so jih ustanovili republiški organi iin glede katerih 
izvršuj'e pravice in dolžnosti ustanovitelj,a SR Slovenija (v nadaljnjem bese- 
dilu: znanstveni zavodi), nadaljujejo delo skladno z določbami zakona o znan- 
stvenih zavodih (Uradni list LRS, št. 3-9/58 in Uradni list SRS, št. 11-121/65) 
in tega zakona, in sicer: 

1. Inštitut za elektroniko in avtomatiko, katerega organizacija in delo sta 
urejena z uredbo o Inštitutu za elektroniko in avtomatiko (Uradni list LRS, 
št. 35-175/58, št. 20-114/60 in št. 28-247/61); 

2. Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, katerega organizacija in delo sta 
urejena z uredbo« o Inštitutu za geodezijo in ■fotogrametrijo (Uradni list LRS, 
št. 35-176/58 in št. 19-177/61); 

3. Vodogradbeni laboratorij, katerega organizacija in delo sta urejena z 
uredbo oi Vodogradbenem laboratoriju (Uradni list LRS, št. 35-178/58); 

4. Inštitut za narodnostna vprašanja, katerega organizacija in delo sta ure- 
jena z uredbo- o Inštitutu za narodnostna vprašanja (Uradni list LRS, št. 
42-179/57); 

5. Kemijski inštitut »-Borisa Kidriča«, katerega organizacija in delo sta 
urejena z uredbo1 o Kemijskem inštitutu »Borisa Kidriča« (Uradni list LRS, 
št. 43-205/58 in št. 13-76/62); 

6. »Elektroinštitut« - inštitut za elektriško gospodarstvo in elektroindustrijo, 
katerega organizacija in delo sta urejena z uredbo o »Elektroinštitutu« - inšti- 
tut za elektriško« gospodarstvo in elektroindustrijo (Uradni list LRS, št. 
43-207/58 in št. 28-246/61); 

7. Veterinarski zavod Slovenije, katerega organizacija in delo sta urejena 
z uredbo o Veterinarskem zavodu Slovenije (Uradni list LRS, št. 21-111/59, 
št. 19-178/61 in št. 10-57/62); 

8. Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, katerega organizacija in delo 
sta urejena z uredbo o Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja (Uradni list 
LRS, št. 20-108/62); 

9. Geološki zavod, katerega organizacija in delo sta urejena z uredbo o 
preosnovanju Geološkega zavod'a v znanstveni zavod (Uradni list LRS, št. 
6-49/61); 

10. Tekstilni inštitut v Mariboru, katerega organizacija in delo sta ure- 
jena z uredbo o preosnovanju Tekstilnega inštituta v Mariboru, v znanstveni 
zavod (Uradni list LRS, št. 6-50/61); 

11. Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, katerega organizacija in 
delo sta urejena z uredbo o preosnovanju Zavoda za raziskavo materiala in 
konstrukcij V znanstveni zavod (Uradni list LRS, št. 6-51/61); 

12. Urbanistični inštitut SRS, katerega organizacija in delo sta urejena z 
uredbo o preosnovanju Urbanističnega inštituta LRS v znanstveni zavod (Urad- 
ni list LRS, št. 11-120/61); 

13. Zavod SRS za produktivnost dela, katerega organizacija in delo sta 
urejena z uredbo o preosnovanju Zavoda LRS za produktivnost dela v znan- 
stveni zavod (Uradni list LRS, št. 2-8/63); 
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14. Onkološki inštitut v Ljubljani, katerega organizacija in delo sta ure- 
jena z odločbo o ustanovitvi Onkološkega inštituta v Ljubljani (Uradni list 
LRS, št. 19-186/61); 

15. Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, katerega organizacija 
in delo sta urejena z uredbo o združitvi znanstvenih zavodov v Inštitut za 
ekonomska raziskovanja v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 2-3/65). 

2. člen 

Določbe aktov o ustanovitvi in drugih aktov o organizaciji in delu znan- 
stvenih zavodov, ki urejajo' vprašanja o imenu, sedežu, nalogah in dejavnostih 
zavodov, veljajo še naprej, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

Inšititut za elektroniko in avtomatiko nadaljuje delo z imenom, »Institut 
za elektroniko in vakuumsko tehniko«. Inštitut opravlja znanstvene, strokovne 
in druge naloge iz. 12. iin 13. člena zakona o znanstvenih zavodih na področju 
elektronike in vakuumske tehnike. 

3. čl en 

Določbe aktov o ustanovitvi in drugih aktov o organizaciji in delu znan- 
stvenih zavodov, ki urejajo vprašanja financiranja in vprašanja organov uprav- 
ljanja znanstvenih zavodov, so prenehali veljati. 

Vprašanja iz prejšnjega odstavka uredijo znanstveni zavodi s svojimi sta- 
tuti v skladu z zakonom. 

4. člen 

Pri upravljanju znanstvenih zavodov sodelujejo v zadevah posebnega druž- 
benega pomena zainteresirani občani ter predstavniki zainteresiranih orga- 
nizacij in družbene skupnosti (v nadaljnjem besedilu: predstavniki družbene 
skupnosti). 

Predstavnike družbene skupnosti imenujejo1 oziroma delegirajo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ter drugi organi in organizacije, ki jih določi Izvršni 
svet. 

Izvršni svet določi koliko predstavnikov družbene skupnosti imenuje sam 
in koliko predstavnikov družbene skupnosti imenujejo oziroma delegirajo 
posamezni organi in organizacije iz prejšnjega odstavka. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

S predlaganim zakonom se usklajujejo akti o ustanovitvi znanstvenih za- 
vodov, katerih ustanovitelj je ali pa opravlja ustanoviteljske pravice SR Slo- 
venija, z zakonom o znanstvenih zavodih, kot to določa 20. člen zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o znanstvenih zavodih (Uradni list SRS, 
št. 11-121/65). Gre za znanstvene zavode, ki jih je od leta 1957 ustanovil z ured- 
bami Izvršni svet ali so z uredbami dobili status znanstvenih zavodov in ki so 
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kot taki registrirani v razvidu znanstvenih zavodov, ki ga vodi republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
a znanstvenih zavodih je predpisal v skladu z novimi ustavnimi določili in 
temeljnim zakonom o zavodih tudi za znanstvene zavode sistem samouprav- 
ljanja, ki približuje upravljanje teh zavodov upravljanju drugih delovnih orga- 
nizacij. Zato je treba republiške akte o ustanovitvi znanstvenih zavodov 
prilagoditi novemu samoupravnemu sistemu in nadomestiti njihove določbe o 
vodenju znanstvenih zavodov. Pri tem predlagani zakon ureja na novo pred- 
vsem sodelovanje predstavnikov družbene skupnosti pri opravljanju zadev, ki 
so posebnega družbenega pomena za široko družbeno skupnost in še posebej 
za ustanovitelja, tj. SR Slovenijo, in ji daje možnost, da svoj ustanoviteljski 
interes zavaruje s tem, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v njenem 
imenu določa sestavo in število predstavnikov družbene skupnosti. S predla- 
ganim zakonom pa; se ne spreminjajo1 določbe ustanovitvenih aktov o1 imenu, 
sedežu, nalogah in dejavnostih znanstvenih zavodov (razen pri Inštitutu za 
elektroniko- in avtomatiko). 

V tem, da naj bi Izvršni svet za vsako mandatno dobo posebej določal 
sestavo in število predstavnikov družbene skupnosti, je tudi praktična rešitev, 
ki omogoča Izvršnemu svetu, da sestavo in število družbenih predstavnikov 
sproti prilagaja strukturi delovnih organizacij in organov, ki so zainteresirani 
za delo 'znanstvenega zavoda, pri tem pa upošteva tudi želje same delovne 
skupnosti znanstvenega zavoda. 

Glede na to, da se morajo po zakonu o volitvah delavskih svetov in drugih 
organov upravljanja izvesti volitve do> konca aprila tudi v znanstvenih zavodih, 
je treba čimprej sprejeti ta zakonski predlog, da bi tem zavodiom omogočili 
pravočasno izvolitev organov upravljanja. V zvezi z ustanoviteljskimi pravi- 
cami SR Slovenije do teh zavodov pa bi bilo smotrno znova proučiti, če je za 
vse, v predlogu zakona navedene zavode, potrebno ustanoviteljstvo republike. 
Za nekatere zavode že tečejo razgovori 01 tem, da bi prevzele ustanoviteljske 
oziroma soustanovitelj ske pravice zainteresirane gospodarske organizacije. 
Smotrna rešitev ustanoviteljskih pravic pa je vsekakor dolgotrajen proces, ki 
bo terjal podrobnejšo1 proučitev statusa1 vseh navedenih zavodov in izločitev 
tistih zavodov, pri katerih ne bi bilo več potrebno, da je ustanovitelj SR 
Slovenij a. 

Posebej je treba opozoriti na drugi odstavek 2. člena predlaganega zakona. 
Inštitut za elektroniko in avtomatiko v Ljubljani je že večkrat predlagal spre- 
membo uredbe o Inštitutu za elektroniko in avtomatiko (Uradni list LRS, št. 
35-175/58, št. 20-114/60 in št. 28-247/61) v določbah o imenu in dejavnosti. 
Prejšnji republiški; sekretariat za raziskovalno delo in visoko šolstvo je v tej 
zadevi posredoval Izvršnemu svetu predlog uredbe o spremembah in dopol- 
nitvah uredbe o Inštitutu za elektroniko in avtomatiko z dne 29/1-1965, po 
kateri bi se inštitut v skladu s spremenjeno dejavnostjo' preimenoval v »Inštitut 
za elektroniko in vakuumsko tehniko«. Inštitut v primeri z drugimi elektron- 
skimi inštituti v državi že več kot leto dni opravlja raziskovalne in razvojne 
naloge na področju visoke vakuumske tehnike, ki je neobhodno potrebna inšti- 
tutu in njegovi osnovni dejavnosti, tj. raziskave na področju specialnih elek- 
tronk in drugih vakuumskih sestavnih delov za elektroniko. Ker predlog ome- 
njene uredbe.ob pripravljanju sprememb zakona o znanstvenih zavodih ni bil 
sprejet, inštitut pa dejansko že opravlja spremenjeno dejavnost, naj bi se tudi 
to vprašanje 'uredilo1 s predlaganim zakonom. 
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Predloženi predpis je zakon in ne uredba ali drug predpis Izvršnega sveta. 
Po 135. členu republiške ustave (21. alinea) je Skupščina SR Slovenije izključna 
pristojna za ustanavljanje delovnih in drugih organizacij in zavodov, razen v 
primerih, ko je pO' zakonu za to pristojen Izvršni svet. Ker zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o znanstvenih zavodih v 6. členu nima zadevnega 
pooblastila zai Izvršni svet, opravlja Skupščina SR Slo<venije pravice in dolžnosti 
ustanovitelja idlo znanstvenih zavodov, ki jih ustanovi SR Slovenija. Zato je 
v njeni pristojnosti, da sprejme predlagani zakon. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
30. marca 1966 obravnavala predlog zakona o uskladitvi republiških aktov o 
ustanovitvi znanstvenih zavodov z zakonom o znanstvenih zavodih, ki gai je 
Skupščini SRS predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim, zakonom 
realizira določba 20. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona O' znan- 
stvenih zavodih (Ur. 1. SRS, št. 11/65), po kateri so ustanovitelji znanstvenih 
zavodov dolžni uskladiti ustanovitvene akte z določbami citiranega zakona v 
dveh mesecih po- njegovi uveljavitvi. S predlaganim zakonom se tako uskla- 
jujejo z določbami zakona o znanstvenih zavodih akti o ustanovitvi znanstvenih 
zavodov, ki so jih ustanovili republiški organi oziroma, ki glede njih izvršuje 
pravice in dolžnosti ustanovitelja SR Slovenija, V tej zvezi je bila v komisiji 
izražena pripomba, da je s tako pozno predložitvijo zakona znatno prekoračen 
rok iz 20. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o znanstvenih 
zavodih, ki je potekel že 8. junija 1965; vendar pa je po izjavi predlagatelja 
ta zamuda opravičljiva zaradi tega, ker je bilo treba ob pripravljanju zakon- 
skega predloga temeljito pregledati in proučiti ustrezne ustanovitvene akte ter 
dejanski status, organizacijo in delovno področje vseh prizadetih znanstvenih 
zavodov. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe: 

K 2. členu : Besedilo drugega sitavka v drugem odstavku se spremeni 
tako, da se glasi: »Inštitut opravlja na področju elektronike in vakuumske 
tehnike znanstvene, strokovne in druge naloge iz 12. in 13. člena zakona o 
znanstvenih zavodih.« 

Sprememba je redakcijskega značaja, in je potrebna zaradi jasnosti 
besedila. 

K 5. členu: Beseda »osmi« v prvi vrsti se nadomesti z besedo.'»na- 
slednji«. 

Glede na ugotovitev v načelni obravnavi, da je rok za uskladitev usta- 
novitvenih aktov znanstvenih zavodov po 20. členu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona O' znanstvenih zavodih že močno prekoračen, je nujno, da 
se predlagani zakon uveljavi čimprej. Z uveljavitvijo zakona osmi dan po 
objavi bi se zamuda pri uskladitvi navedenih ustanovitvenih aktov le še 
povečala. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal iii 
so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom 
ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 022-134/66 
Ljubljana, 30. 3. 1966 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora — poročilo z dne 2. 4. 
1966, št. 022-134/66 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora — poročilo z dne 30. 3. 1966, št. 022-134/66. 

PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za negospodarske investicije 
za leto 1965 

Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji 
Organizacijsko-političnega zbora dne 20. aprila 1966 sprejela 

odlok 

o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za negospodarske 
investicije za leto 1965 

I. 

Potrdi se zaključni račun sklada SR Slovenije za negospodarske investicije 
za leto 1965 s temle stanjem na dan 31. decembra 1965: 

1. Skupna sredstva  3 985 460 178 din 
2. Uporabljena sredstva  3 609 258 911 din 
3. Ostanek sredstev  376 201 267 din 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun je na svoji seji dne 22. marca 
1966 obravnaval zaključni račun sklada SR Slovenije za negospodarske inve- 
sticije, ki mu ga je poslal v obravnavo predsednik Republiškega zbora dne 
2. marca 1966. 
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Upravni odbor sklada SRS za negospodarske investicije je v smislu dolo- 
čila 4. člena zakona o odpravi sklađlai SRS za negospodarske investicije (Uradni 
list SRS, št. 31-328/65) predložil Skupščini SR Slovenije zaključni račun ter 
poslovno poročilo k zaključnemu računu za leto 1965 dne 11. 2. 1966. 

O zaključnem računu in poslovnem' poročilu za leto 1965 bo še razpravljal 
odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora, ki je kot 
pristojni odbor do odprave sklada SR Slovenije za negospodarske investicije 
obravnaval finančne načrte tega sklada in njihovo izvajanje. Svoje morebitne 
pripombe k zaključnemu računu in izvajanju finančnega načrta bo ta odbor 
posredoval na seji Republiškega zbora. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun se je s predloženim zaključnim 
računom strinjal. V razpravi pa je ugotovil o izvajanju finančnega načrta 
naslednje: 

I. Dohodki 

Dohodki sklada SRS za negospodarske investicije so bili doseženi v višini 
3 985 460 178 din* oziroma za 157 432 715 din manj, kakor so bili predvideni v 
finančnem načrtu za leto 1965 po zadnjem' rebalansu. 

a) Izpad dohodkov je nastal zaradi nižje realizacije pri naslednjih virih: 

1. Udeležba sklada na proračunskih dohodkih . . . 136 373 407 din 
Izpad tega dohodka je nastal delno zaradi nižje rea- 
lizacije proračunskih dohodkov, delno pa zato, ker 
skladu po 1. 1. 1966 niso več pritekala sredstva, ki 
bi mu pripadala od dohodkov republiškega pro- 
računa za leto 1965, ki so bili realizirani v letu 
1966; 

2. Prenos proračuna in skladov drugih družbeno-poli- 
tičnih skupnosti  7 000 000 din 
Znesek tse nanaša na1 terjatev do občine Izola, ki do 
1. 1. 1966 ni vrnila premostitvenega kredita; 

3. Najem; posojila iz sredstev 15 °/o obveznega repu- 
bliškega posojila  24 200 000 din 
Razlika nastaja zaradi tega, ker dotok sredstev ni' 
bil realiziran v predvidenem obsegu. 

Skupaj 167 573 407 din 

b) Višje, kot je predvidel finančni načrt, pa so bila realizirana: 

— odplačila kreditov, danih iz sklada 8 606 611 din 
— razni drugi dohodki (vračila, pre- 

knjižibe)  534 081 din 9 140 692 din 

Skupna izpad dohodkov 158 432 715 din 

* Vse vrednosti so izražene v starih dinarjih. 
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II. Izdatki 

Nasproti finančnemu načrtu so izdatki nižji za 534 633 982 din. Razlika je 
predvsem posledica neenakomernega in nezadostnega dotoka sredstev in blo- 
kiranja sredstev sklada s strani Splošne gospodarske banke zaradi izdanih 
bančnih garancij. Sklad izkazuje, zaito na dan 31. 12. 1965 na eni strani velik 
znesek razpoložljivih sredstev (376,2 mio din), na drugi strani pa poleg neiz- 
koriščenih bančnih garancij (349,6 mi© din) tudi velike obveznosti za neporav- 
nane račune in situacije za dela in nabave (631,7 mio din). Tako stanje sklada 
ni izključno posledica zmanjšanja sredstev sklada iz proračuna, pač pa tudi 
posledica znižanja drugih virov dohodkov. 

a) Nižje od predvidevanj finančnega programa so bile realizirane nasled- 
nje skupine izdatkov: 

1. Investicijski izdatki neposredno iz 
sklada, prenosi sredstev drugim 
uporabnikom investicijskih sred^ 
štev in dani krediti so manjši za 560 121 917 din 
Ta razlika ne kaže dejanskega zni- 
žanja izdatkov za investicije, ker 
je treba odšteti vplačan 10%> ga- 
rancijski polog v znesku .... 82 300 725 din 477 821 192 din 
Garancijski pologi so namreč izka- 
zani v zaključnem' računu kot po- 
sebna postavka 

2. Odplačila prejetih kreditov so za- 
radi razlik pri obračunavanju 
obresti nižja za  1 245 238 din 

3. Blokirana sredstva iso bila izločena 
na poseben račun v nižjem zne- 
sku za  52 281 267 din 
Vzrok temu so nižje investicijske 
naložbe, kot se je prvotno predvi- 
devalo 

4. Obresti za najete kredite SO' nižje 
za  784 723 din 

5. Drugi izdatki (bančni stroški, pro- 
vizija, prispevek za Skopje, stro- 
ški SDK) so nižji za  3 130 632 din 
Zaradi spremenjenega načina ob- 
računavanja in provizije 

Skupaj 535 263 052 din 

b) V večjem obsegu kot so bili pred- 
videni v finančnem načrtu, pa so 
bih doseženi izdatki za redno de- 
javnost sklada v znesku .... 629 070 din 

Skupni1 izpad izdatkov 534 633 982 din 
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III. Ostanek sredstev 

Skupna sredstva sklada' s» znašala v letu 1965 ... 3 985 460 178 din 
Uporabljena sredstva  3 609 258 911 din 
Ostanek sredstev po zaključnem računu  376 201 267 din 

Zakon o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije določa 
v svojem 2. členu, da se sredstva, ki ostanejo po zaključnem računu, prenesejo 
v proračun SR Slovenije. Prav tako se v proračun prenesejo tudi sredstva, ki 
pripadajo skladu iz danih posojil in dtugih terjatev. 

IV. Blokirana sredstva za bančne garancije 

Po sprejetju zakona o odpravi sklada SRS za negospodarske investicije je 
Splošna gospodarska banka blokirala skladu sredstva do višine izdanih in izko- 
riščenih bančnih garancij. Splošna gospodarska banka je namreč v marcu po 
finančnem načrtu sklada izdala investitorjem na osnovi odobrenih kvot bančne 

garancije o zagotovljenih sredstvih v letu 1965 v višini . . . 912 713 447 din 
do 31. 12. 1965 je znašal znesek izplačanih garancij  563 085 544 din 
neizkoriščen znesek znaša   349 627 903 din 

Ta vsota predstavlja obveznost, s katero je treba tudi računati v letu 1966. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
1. 4. 1966, št. 400-21/66. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora —• poročilo z dne 8. 4. 1966, št. 400-21/66. 

PREDLOG ODLOKA 
o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za socialne zavode 

za leto 1965 

Na podlagi 150. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina 
Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega zbora dne 20. aprila 1966 
in na seji Socialno'-zdravstvenega zbora dne 15. aprila sprejela 

ODLOK 
o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za socialne zavode 

za leto 1965 

I. 

Potrdi se zaključni račun sklada SR Slovenije za socialne zavode za leto 
1965 s temle stanjem na dan 31. decembra 1965: 
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v din 

1. Skupna sredstva  145 750 633 
2. Uporabljena sredstva  63 966 353 
3. Ostanek sredstev  81 784 280 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun je na seji dne 22, marca 1966 
obravnaval zaključni račun sklada SR Slovenije za socialne zavode, ki mu ga 
je poslal v obravnavo' predsednik Republiškega zbora dne 3. marca 1966'. 

Upravni odbor sklada SR Slovenije za socialne zavode je v smislu določila 
4. člena zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode (Uradni list 
SRS, št. 31-329/65) dne 12. 2. 1966 predložil Skupščini SR Slovenije zaključni 
račun za leto 1965. 

O predloženem zaključnem računu in poslovnem poročilu za leto 1965 je 
razpravljal na: seji dne 22. .marca 1966 tudi odbor za zdravstvo- in socialno 
politiko Republiškega zbora. Omenjeni odbor se je s predloženim zaključnim 
računom strinjal in k izvajanju finančnega načrta za leto 1965 ni imel pripomb. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora se je 
s predloženimi zaključnim računom strinjal in v zvezi z izvajanjem finančnega 
načrta ugotovil naslednje: 

I. Dohodki 

Dohodki sklada SR Slovenije za socialne zavode so bili v letu 1965 za 
74 499 366 din* nižji od predvidenih v finančnem načrtu. Pretežni del izpada 
dohodkov je posledica spremembe predpisov, po katerih dohodki od denarnih 
kazni za prekrške niso več dohodek sklada, temveč proračuna. 

1. Izpad dohodkov je nastal pri: 

— denarnih kazni za prekrške . . . 
— odplačilnih kreditov, danih iz sred 

stev 'sklada  
Skupaj  

2. Presežek dohodkov nasproti finanč- 
nemu programu pa je bil dosežen pri: 

— zaračunanih obrestih  23 990 din 
— ostalih dohodkih  4 928 104 din 4 952 094 din 

Nižji dohodki od predvidenih ... 74 499 366 din 

Ostala dohodki izvirajo1 iz najemodajalne pogodbe, sklenjene med sekreta- 
riatom za zdravstvo' in socialno varstvo1 in Toplarno za izpraznjenje objekta 
Prehodnega mladinskega doma Ljubljana. 

. 74 451 460 din 

. 5 000 000 din 
79 451 460 din 

* Vse vrednosti so izražene v starih dinarjih. 
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» II. Izdatki ' 

S finančnimi načrtom predvideni izdatki so bili doseženi le v višini 29,5 %> 
ali za 151 283 646 din manj. Vzrok temu je v nizki realizaciji dohodkov (komaj 
65,9%) in v odlašanju z odobritvijo novih posojil zaradi negotovih virov 
dohodkov. 

Posamezne skupine izdatkov so1 zaostajale nasproti predvidevanjem v fi- 
nančnem načrtu: 

— funkcionalni izdatki sklada^ brez obveznosti vra- 
čanja so nižji za ............ . 8 713 810 din 
V tej skupini izdatkov so bih realizirani edino 
funkcionalni izdatki, ki se financirajo neposredno 
iz sklada in se nanašajo na financiranje raznih štu- 
dij; 

— investicijski izdatki brez obveznosti vračanja so 
bili nižje realizirani za  74 000 000 din 
ito je za celoten znesek, ki je bil predviden v fi- 
nančnem programu; 

—. krediti za investicijske izdatke so nižji za ... . 60 159 5-87 din 
To postavko bremenijo le krediiti v znesku 
39 840 413 din, ki jih je posameznim občinskim 
skupščinami in socialnim zavodom odobril upravni 
odbor že v letu 1964; 

— 10 % garancijski pologi so zaradi manjše investi- 
cijske dejavnosti nižji za  4 174 834 din 

— drugi izdatki (obresti za krediite v koriščenju, ma- 
nipulativni stroški itd.) so nižji za  3 985 416 -din 

— sredstva za administracijo sklada sploh niso1 bila 
porabljena v znesku  249 999 din 

Skupni izpad izdatkov  151 283 646 din 

III. Ostanek sredstev 

Skupna sredstva sklada so znašala v letu 1965 . . . 145 750 633 din 
uporabljena sredstva   63 966 353 din 
ostanek sredstev  81 784 280 din 
Na dan 31. 12. 1965 bremenijo razpoložljiva sredstva 
skupne obveznosti (glej pregled obveznosti v zaključ- 
nem računu na strani 8) v znesku ........ 41 398 536 din 

Zakon o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode določa v svojem 
2. členu, da se sredstva, ki ostanejo po zaključnem računu, prenesejo- v proračun 
SR Slovenij e. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo' z dne 
1. 4. 1966, št. 400-21/66. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora — poročilo z dne 4. 4. 1966, št. 400-21/66. 

PREDLOG ODLOKA 
o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva 

za leto 1965 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina 
Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega zbora dn 20. aprila 1966 
in na seji Gospodarskega zbora dne 27. maja 1966 sprejela 

odlok 
o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva 

za leto 1965 

I. 

Potrdi se zaključni račun sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva 
za leto 1965 s temle stanjem na dan 31. decembra 1965: 

v din 
1. Skupna sredstva »  114 916 066 
2. Uporabljena sredstva  114 604 798 
3. Ostanek sredlstev  311 268 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun je na seji dne 22. marca 1966 
obravnaval zaključni račun sklada SRS za pospeševanje kmetijstva, ki ga je 
poslal v obravnavo odboru predsednik Republiškega zbora dne 15. marca 1966. 

Upravni odbor sklada SRS za pospeševanje kmetijstva je v smislu določila 
4. člena zakona o odpravi sklada SRS za pospeševanje kmetijstvai (Ur. 1. SRS, 
št. 31-327/65) predložil dne 15. marca 1966 Skupščini SR Slovenije zaključni 
račun ter poslovno poročilo k zaključnemu računu za leto 1965. 

O zaključnem računu in poslovnem poročilu za leto 1965 je na seji dne 
17. marca 1966 razpravljal odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora. 
Odbor se je strinjal s predloženim zaključnim računom za leto' 1965 in k izva- 
janju finančnega načrta ni imel pripomb. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun se je s predloženim zaključnim 
računam strinjal. V razpravi o zaključnem računu in o izvajanju finančnega 
načrta je odbor ugotovil naslednje: 
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I. Dohodki 

Dohodki sklada SRS za pospeševanje kmetijstva so bali nasproti finančnemu 
načrtu doseženi s 114 916 06® din* 

ali za  17 170 934 din 
manj, kakor so bili predvideni. 
Manjši dohodki so' posledica izpada udeležbe na prora- 
čunskih dohodkih, ki so tuđti njegov edini vir. 

II. Izdatki 

Nasproti finančnemu načrtu so bili izdatki nižji za 17 482 202 din zaradi 
nezadostnega dotoka proračunskih sredstev. 

1. Izpad nasproti finančnemu načrtu je nastal pri naslednjih skupinah 
izdaitkov: 

— funkcionalni izdatki   . 17016410 din 
— administrativni, izdatki  1 010 667 din 

Skupaj ... 18 027 077 din 

2. V večjem, obsegu kot je predvideval finančni načrt, 
so bili doseženi le investicijski izdatki za  544 875 din 

Skupaj izpadi izdatkov ... 17 482 202 din 

III. Ostanek sredstev 
* 

Skuipna sredsitva sklada so znašala v letu 1965 . . . 114 916 066 din 
Uporabljena sredstva   114 604 798 din 
Sredstva na računu sklada 31. 12. 1965   311 268 din 

Zakon o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva določa 
v svojem 2. členu, da se sredstva, ki ostanejo po zaključnem računu, prenesejo 
v proračun SR Slovenije. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
1. 4. 1966, št. 400-21/66. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 1. 4. 1966, št. 400-21/66. 

* Vse vrednosti so izražene v starih dinarjih. 
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STALIŠČA 
o kopališkem in klimatskem zdravljenju 

Slovenija je zelo bogata po naravnih zdravilnih sredstvih, ki jih za zdrav- 
stvene namene ob uporabi drugih metod zdravljenja uspešno izkoriščajo številna 
naravna zdravilišča. 

Iz turističnih centrov so- se po osvoboditvi zdravilišča razvila v specializi- 
rane zdravstvene ustanove, ki so po letu 1960, zlasti pa po letu 1962, ko> so« bili 
sprejeti predpisi, ki urejajo njihov status, delo in organizacijo ter izdana stro- 
kovna navodila o indikacijah in kontraindikacijah za zdravljenje v naravnih 
zdraviliščih, dosegla velik strokovni napredek. Močan poudarek je bil dan 
razvoju zdravstvene službe, kar kažejo1 podatki o številu stalno zaposlenih 
zdravstvenih delavcev v zdraviliščih, o kapacitetah bolniških oddelkov v zdra- 
viliščih in o izgradnji ter modernizaciji funkcionalnih objektov za zdraviliško 
zdravstveno službo. 

Kljub temu, da smo1 na področju kopališkega in klimatskega zdravljenja 
dosegli: vidite rezultate, pa se to zdravljenje še vedno ne obravnava enakovredno 
z drugimi oblikami zdravljenja. Razlogov za to je več. Zdravniki še niso dovolj 
poučeni' o sodobnem konceptu te vrste zdravljenja in o specialni usmeritvi 
posameznih zdravilišč. Manjkajo nami tudi analize o medicinskih uspehih in 
ekonomskih učinkih tega zdravljenja, zaradi česar je ta oblika zdravljenja 
zapostavljena in podvržena določenim omejitvam. 

Zapostavljanje kopališkega in klimatskega zdravljenja je prišlo do izraza 
zlasti pO' uveljavitvi gospodarske reforme, ko so bili s strani zavodov za 
socialno zavarovanje — brez poprejšnjega posvetovanja z zdravstveno službo — 
sprejeti' restriktivni ukrepi z edinim namenom, da se zmanjša potrošnja na 
področju zdravstvenega varstva. Ti ukrepi so zlasti prizadeli zavarovance, ki 
so bili tovrstnega zdravljenja potrebni, ogrozili pa so tudi normalno delovanje 
riaravnih zdravilišč. Za sprejem teh ukrepov je soodgovorna zdravstvena služba, 
ki v svojih vrstah še ni razčistila vprašanja vloge i-n pomena kopališkega in 
klimatskega zdravljenja v okviru celotnega zdravstvenega varstva. 

Da bi se odpravile navedene pomanjkljivosti ter da bi kopališko in kli- 
matsko zdravljenje dobilo ustrezno mesto v okviru celotnega zdravstvenega 
varstva, sprejema Socialno-zdravstveni zbor naslednja 

stališča: 

1. Kopališko in klimatsko zdravljenje je pomemben sestavni del celotnega 
zdravstvenega varstva, ki ga je treba enakopravno vrednotiti z drugimi oblikami 
zdravljenja!. To zdravljenje izvajajo naravna zdravilišča kot specializirani zdrav- 
stveni zavodi v skladu z obstoječimi zakonskimi predpisi in splošnimi akti 
samoupravnih organov. 

2. Z ustreznimi instrumenti financiranja je treba zdravstvene zavode stimu- 
lirati, da s sodobnim obravnavanjem kopališkega in klimatskega zdravljenja 
zagotovijo; v okviru obstoječih zmogljivosti družbe racionalnejšo potrošnjo 
sredstev, namenjenih za zdravstveno1 varstvo in za nadomestila. 

3. Zdravljenje v naravnih zdraviliščih je treba obravnavati kot nadome- 
stitev oziroma nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, nadaljevanje medicinske 
rehabilitacije oziroma ambulantno-polikliničnega zdravljenja. Zato naj bi kli- 
nike, bolnišnice in ambulantno-poliklinični zavodi bolnike neposredno pošiljali 
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v zdravilišča. Postopek za pošiljanje bolnikov v naravna zdravilišča naj določi 
republiški zdravstveni center. 

Da bi lahko zdravstvena služba v celoti prevzela odgovornost za neposredno 
pošiljanje bolnikov v zdravilišča, je potrebno poprej rešiti vprašanje usmeritve 
zdravilišč in medicinske dokumentacije, kar je naloga republiškega zdravstven 
nega centra. S prevzemom te odgovornosti prevzema zdravstvena služba nase 
tudi odgovornost za racionalnejše trošenje sredstev, namenjenih za zdravstveno 
varstvo. S pravilnim obravnavanjem zdraviliškega zdravljenja bi zdravstvena 
služba nedvomno prispevala tuidii k zmanjšanju izdatkov za nadomestila ki 
invalidskega zavarovanja. 

4. Pri napoto van j u bolnikov v zdravilišča je treba upoštevati izključno 
medicinske kriterije, ki jih je potrebno zaostriti. 

5. Naravna zdravilišča bodo' izpolnjevala pogoje za učinkovitejše zdrav- 
ljenje, rehabilitacijo in rekreacijo oskrbovancev, če bodo imela dobro urejeno 
zdravstvenoi službo in stalni kader potrebnih profilov za teamsko delo. 

6. Stremljenja naravnih zdravilišč za uvajanjem drugih metod zdrav- 
ljenja (medikamentoana, fizikalna in delovna terapija, psihoterapija, dietoite- 
rapija itd.) poleg uporabe naravnih zdravilnih sredstev je treba nadalje razvi- 
jati. Le takšno kompleksno' zdravljenje bo omogočilo skrajšanje dobe zdrav- 
ljenja, čimprejšnjo' vrnitev oskrbovancev na delovna mesta in zmanjšanje 
invalidnosti. 

7. Republiški zdravstveni center naj v sodelovanju z zdravilišči, klinikami, 
Slovenskim zdravniškim društvom oziroma njegovimi sekcijami in. posameznimi 
strokovnjaki čimprej izpopolni strokovno navodilo o indikacijah in kontra- 
indikacijah za zdravljenje v naravnih zdraviliščih, da bi se odpravilo nepra- 
vilno in preveč široko tolmačenje le-teh s strani zdravstvene službe to da bi 
se naravna zdravilišča intenzivneje razvijala v smeri specializiranih zdrav- 
stvenih institucij za posamezne vrste obolenj. 

8. Za pravilno1 in uspešno izvajanje nalog naravnih zdravilišč je izredno 
pomemben pravilen izbor bolnikov in zdravilišč. Izbor bolnikov mora biti 
nadvse temeljit itn predstavljati medicinsko organiziran postopek; pri izboru 
naravnega zdravilišča pa je treba izhajati s stališča, ali je glede na specifičnosti 
naravnih zdravilnih sredistev, tehnične zmogljivosti in nivoja medicinske uspo- 
sobljenosti zdravilišča, indicirano zdravljenje v določenem naravnem zdra- 
vilišču. 

9. Izhodišče za temeljito strokovno obravnavo bolnika v zdravilišču je 
dobra medicinska dokumentacija. Da bi se le-ta zagotovila, naj republiški 
zdravstveni center predpiše tako dokumentacijo, ki bo omogočila zdravstveni 
službi zdravilišča vpogled1 v zdravstveno' stanje bolnika, ocenitev utemeljenosti 
in nujnosti sprejema ter določitev individualnega programa zdravljenja. 

10. Zdravstvena služba v zdravilišču mora na osnovi predložene medicinske 
dokumentacije zagotoviti, da bodo pri sprejemanju v zdravilišče imeli prednost 
bolniki glede na nujnost medicinskih indikacij. 

Zdravilišča je treba pooblastiti, da strokovno' ocenijo, ali je glede na indi- 
kacije in kontraindikacije umestno zdravljenje v določenem zdravilišču. Nadalje 
jih je treba pooblastiti, da v primeru nepopolne medicinske dokumentacije 
lahko odložijo sprejem bolnika, dokler se dokumentacija ne izpopolni. Zdravi- 
liščem je treba tudi omogočiti, da ob določenih pogojih podaljšajo zdravljenje 
za določen čas. 
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11. Klinike, bolnišnice, ambulantno-poliklinični zavodi ter zdravilišča naj 
med seboj tesno sodelujejo- glede pošiljanja bolnikov, spremljanja rezultatov 
zdravljenja in strokovnega izpopolnjevanja zdravnikov. 

12. Nevzdržna je praksa, da se bolnike pošilja v zdravilišča pretežno- le 
v leitni sezoni, čeprav večina zdtavilišč izpolnjuje pogoje za zdravljenje prek 
celega leta in se tudi učinki zdravljenja glede na letni čas bistveno- ne razli- 
kujejo. Zato naj zdravstvena služba poskrbi za kontinuiran dotok bolnikov 
v zdravilišča skozi vse leto. 

13. Naravna zdravilišča naj svoj materialni razvoj usmerijo v izgradnjo 
in modernizacijo funkcionalnih prostorov za zdraviliško zdravstveno- službo, 
v modernizacijo- medicinske opreme ter v modernizacijo obstoječih objektov 
za nastanitev in oskrbo, ne pa v povečevanje posteljnega fonda. V okviru 
obstoječega posteljnega fonda naj v skladu s potrebami povečajo posteljne 
kapacitete v bo-lniških oddelkih. 

14. Zdravilišča na-j uvajajo in razvijajo ambulantno dejavnost za bolnike, 
nastanjene izven zdravilišč. 

15. Ker pravočasno- opravljeno- kopališko- oziroma klimatsko- zdravljenje 
otrok predstavlja najracionalnejši medicinski postopek, bi morali zdravstveni 
zavodi, ki obravnavajo- -o-troka, v sodelovanju s pediatrično- sekcijo SZD v večji 
m-eri upoštevati indikacije za zdravljenje otrok v naravnih zdraviliščih in 
omogočiti otrokom -tovrstno zdravljenje-. Zato- je treba zagotoviti nadaljnji stro^ 
kovni razvoj obstoječih mladinskih naravnih zdravilišč. 

Zaostritev kriterijev glede pošiljanja otrok in mladine v zdravilišča ni na 
mestu. Prav tako ni na mestu limitiranje dobe zdravljenja v zdraviliščih, kjer 
je poskrbljeno za šolanje in resocializacijo otrok, saj kratkotrajno zdravljenje 
ne zagotavlja želenih učinko-v in racionalnega trošenja sredstev. 

Treba je takoj prenehati s prakso pošiljanja otrok v zdravilišča šele po 
predhodni odobritvi zdravniških komisij. 

Republiški zdravstveni center naj v sodelovanju s pediatrično- kliniko, 
centralnim' otroškim dispanzerjem ter pediatrično sekcijo SZD temeljito prouči 
vprašanje usmeritve obstoječih mladinskih zd-ravilišč in' pošiljanja otrok na 
kopališko- oziroma klimatsko- zdravljenje. 

16. Ker imamo- v Sloveniji številna in pestra -naravna zdravilna sredstva 
in z-dravilišča, je neobhodno- potrebna znanstveno-raziskovalna institucija, k-i 
bi analitično- proučevala in spremljala kompleksno dejavnost naravnih zdra- 
vilišč. Zato naj republiški zdravstveni center v sodelovanju z zavodo-m za bal- 
neologijo-, medicinsko fakulteto in zdravilišči podrobno prouči vprašanje dejav- 
nosti, financiranja in lokacije -take institucije. Dokler ne bo ustanovljena taka 
institucija, je -treba zavodu za balneo-logijo- zagotoviti materialne in kadrovske 
pogoje, -da bo lahko- uspešno opravljal svoje naloge. 

17. Medicinska fakulteta naj v svojih učnih programih -da večji poudarek 
kompleksni dejavnosti naravnih zdravilišč; to -dejavnost naj zajame tudi v 
programih postdiplomskega strokovnega izpopolnjevanja. 

18. Republiški zdravstveni center naj v sodelovanju s Slovenskim zdrav- 
niškim -društvom organizira' posvetovanja zdravnikov o vlogi in pomenu kopa- 
liškega in klimatskega zdravljenja ter o- odgovornosti zdravstvene -službe za. 
pošiljanje na to zdravljenje. 
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19. Skupščine komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja naj z revizijo 
pravilnikov o uveljavljanju zdravstvenega varstva zagotovijo kopališkemu in 
klimatskemu zdravljenju enakovredno mesto kot drugim oblikam zdravljenja. 

Št. 514-3/66 

POROČILO 

Začasni odbor za proučitev problematike kopališko-klimatskega zdravljenja 
Socialno-zdravstvenega zbora je na seji dne 31. marca 1966 razpravljal o po- 
menu kopališkega in klimatskega zdravljenja v okviru celotnega zdravstvenega 
varstva na osnovi gradiva, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zavod SRS 
za zdravstveno varstvo.* O pomenu tega zdravljenja je bil predhodno organi- 
ziran tuidli razgovor s strokovnjaki omenjenega področja. 

Iz razprave, v kateri so poleg članov začasnega odbora sodelovali še dr. 
Ruža Segedin, predsednik Socialno-zdravstvenega zbora, dr. Jože Benigar, pred- 
sednik odbora Republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko, predstavniki 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, Zavoda SRS za 
zdravstveno varstvo', Republiškega zdravstvenega centra, Zavoda za balneolo- 
gijo, Izvršilnega odbora Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev, Skupnositi zdravstvenih zavodov Slovenije, Republiškega zavoda za 
socialno- zavarovanje, Pediatrične klinike v Ljubljani in nekaterih zdravilišč, 
izhajajo naslednje ugotovitve, mnenja in predlogi: 

Kopališko in klimatsko zdravljenje postaja vse bolj pomemben sestavni del 
celotnega zdravstvenega varstva. Značilno za to zdravljenje je, da se ne omejuje 
samo na uporabo naravnih zdravilnih sredstev — glede katerih je Slovenija 
dokaj bogata — temveč predstavlja enotnost fizikalnih, medikamentoznih in 
drugih metod zdravljenja. Nekateri zdravstveni delavci ne vrednotijo pravilno 
pomembnosti tega zdravljenja, zaradi česar nekritično in v premajhni meri 
usmerjajo bolnike na to zdravljenje. Razlog za to je med drugim tudi nepouče- 
ncst zdravnikov o sodobnem konceptu te vrste zdravljenja, pomanjkanje analiz 
o medicinskih uspehih in ekonomskih učinkih tega zdravljenja ter premajhno 
medsebojno' sodelovanje zdravilišč in klinik, bolnišnic in ambulantno-polikli- 
ničnih zavodov. 

Naravna zdravilišča v Sloveniji so po> letu 1960, zlasti pa po letu 1962, ko 
so bili sprejeti predpisi, ki urejajo njihov status, delo in organizacijo ter izdana 
strokovna navodila o indikacijah in kontraindikacijah za zdravljenje v naravnih 
zdraviliščih, dosegla velik strokovni napredek. Ta napredek je pogojen z raz- 
vojem zdravstvene službe v zdraviliščih, z modernizacijo funkcionalnih pro- 
storov za zdravstveno službo, z uvajanjem sodobne medicinske opreme in mo- 
dernizacijo obstoječih naprav ter z modernizacijo obstoječih objektov za nasta- 
nitev in oskrbo. 

Število stalno zaposlenih zdravstvenih delavcev se je v nekaterih zdravi- 
liščih znatno povečalo, ponekod pa so že da,ni pogoji za teamsko delo. Zdravi- 
lišča posvečajo vse večjo pozornost zdravstvenemu kadru, zaradi česar se vse 
bolj usmerjajo v štipendiranje zdravstvenih delavcev in skrbe za njihovo stro- 
kovno izpopolnjevanje. V večji meri pa bi se morala usmerjati na zaposlovanje 

* Gradivo je registrirano v dokumentaciji Skupščine pod št. 514-3/66. 
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raznih prof ilov strokovnjakov, da bi bili ustvarjeni pogoji za teamsko obravnavo 
bolnikov. 

Pozitivno so bila ocenjena prizadevanja naravnih zdravilišč po uvajanju 
drugih metod zdiravljenja (medikamentozna, fizikalna in delovna terapija, psiho- 
terapija, dietoterapija itd.) poleg uporabe naravnih zdravilnih sredstev. Ta 
stremljenja je treba intenzivno razvijati, ker so izkušnje pokazale, da so rezul- 
tati kompleksnega zdravljenja neprimerno večji in da tako' zdravljenje omogoča 
skrajšanje idlobe zdravljenja, čimprejšnjo' vrnitev oskrbovancev na delovna 
mesta in zmanjšanje invalidnosti, s tem pa prispeva k racionalnejši potrošnji 
sredstev zdravstvenega in invalidskega zavarovanja. 

Kljub temu, da SO' zdravilišča dosegla v zadnjih letih velik strokovni na- 
predek, njihove kapacitete niso bile zadovoljivo izkoriščene, razen v poletni 
sezoni. Vzroki za tako stanje so predvsem v nepravilnem) vrednotenju zdravi- 
liškega zdravljenja s strani zdravstvenih delavcev in socialnega zavarovanja, 
v miselnosti občanov, da je tako zdravljenje najb-olj učinkovito v poletni sezoni 
in v neenotnih kriterijih pri pošiljanju na to zdravljenje. 

Postopek za pošiljanje zavarovancev v naravna zdravilišča je določen s 
pravilniki komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja. Kopališko in kli- 
matsko zdravljenje ,ni. vrednoteno enakopravno' z ostalimi oblikami zdravljenja. 
V večini komunalnih skupnosti so bile zdravniške komisije pri zavodih za 
socialno zavarovanje pristojne za pošiljanje zavarovancev na zdraviliško zdrav- 
ljenje, vse komunalne skupnosti pa so omejile dobo tega zdravljenja. Ostrina 
kriterijev za pošiljanje na zdraviliško zdravljenje je bila v posameznih komu- 
nalnih skupnostih pogojena s finančno zmogljivostjo skladov zdravstvenega 
zavarovanja, medtem ko za ostale oblike zdravljenja to ni bilo značilno v taki 
meri. To je prišlo do izraza zlasti po uveljavitvi gospodarske reforme. Zavodi 
za socialno zavarovanje so namreč sprejeli restriktivne ukrepe v zvezi s poši- 
ljanjem na kopališko1 in klimatsko zdravljenje in to brez posvetovanja z zdrav- 
stveno1 službo z edinim namenom, da se zmanjša potrošnja sredstev zdravstve- 
nega zavarovanja. Zdravilišča so morala poslati v revizijo vse predloge za 
zdravljenje zavarovancev v zdraviliščih, ne glede na to ali so predloge odobrile 
zdravniške komisije, ali jih je dala zdravstvena služba. Restriktivni ukrepi, ki 
so bih administrativni, niso dali pozitivnih rezultatov. Nasprotno so po eni 
strani prizadeli zavarovance, ki so bili tovrstnega zdravljenja potrebni, po 
drugi strani pa so ogrozili normalno delovanje naravnih zdravilišč. Za sprejem 
takih ukrepov je soodgovorna tudi zdravstvena služba, ki ni dosledno upošte- 
vala zadevnih priporočil skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
oziroma ni v svojih vrstah razčistila vprašanja vloge in pomena kopališkega in 
klimatskega zdravljenja v okviru celotnega zdravstvenega varstva. 

Za neposredno' pošiljanje bolnikov v naravna zdravilišča bi morala biti 
v celoti odgovorna zdravstvena služba. Zdravljenje v naravnih zdraviliščih 
je treba namreč obravnavati kot nadomestitev oziroma nadaljevanje bolnišnič- 
nega zdravljenja, nadaljevanje medicinske rehabilitacije oziroma nadaljevanje 
ambulantno-polikliničnega zdravljenja. Zato naj bi v bodoče klinike, bolnišnice 
in ambulantno-pohklinični zavodi neposredno napotovali bolnike v zdravilišča. 
Da bi se poenotil postopek v zvezi s pošiljanjem bolnikov v zdravilišča, je neob- 
hodno potrebno, da republiški zdravstveni center predpiše ta postopek. 

Da bi se odpravile dosedanje pomanjkljivosti v zvezi s pošiljanjem na 
kopališko in klimatsko zdravljenje in dla bi zdravstvena služba lahko prevzela 
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odgovornost za neposredno napotitev bolnikov v zdravilišča, je treba poprej 
izpopolniti indikacije za zdravljenje v zdraviliščih oziroma jih dopolniti s po- 
drobnejšim komentarjem ter rešiti vprašanje medicinske dokumentacije. 

Obstoječe indikacije in kontraindikacije dopuščajo nepravilno in preveč 
široko tolmačenje, ker so preveč splošne. Zato naj republiški zdravstveni 
center v sodelovanju z zdravilišči, klinikami, Slovenskim zdravniškim društvom 
oziroma njegovimi sekcijami in posameznimi strokovnjaki čimprej izpopolni 
strokovno navodilo10' indikacijah in kontraindikacijah za zdravljenje v naravnih 
zdraviliščih. 

Medicinska dokumentacija, ki spremlja bolnika v zdravilišča, je v večini 
primerov pomanjkljiva. To onemogoča zdravstveni službi v zdravilišču vpogled 
v zdravstveno stanje bolnika, ocenitev utemeljenosti in nujnosti sprejema 
v zdravilišče ter določitev individualnega programa zdravljenja. Ker je dobra 
medicinska dokumentacija izhodišče za temeljito strokovno obravnavo bolnika 
v zdravilišču, bi morala zdravstvena služba, temu vprašanju posvetiti večjo 
skrb. Republiški zdravstveni center naj skrbno prouči to vprašanje in predpiše 
ustrezno dokumentacijo. 

Zdlravilišča bi morala: biti pooblaščena, da v primeru nepopolne medicinske 
dokumentacije odložijo sprejem bolnika, dokler se ne predloži popolnejša 
dokumentacija. Nadalje bi morala biti pooblaščena, da strokovno ocenijo, ali 
je glede na indikacije in kontraindikacije umestno zdravljenje v določenem 
zdravilišču. Dogajalo se je namreč, da izbor zdravilišča iz medicinskega vidika 
ni bil vedno pravilen. Do tega je prišlo ne samo zaradi nezadostne poučenosti 
zdravnika o indikacijah in kontraindikacijah za zdravljenje v določenem) zdra- 
vilišču, temveč tudi zato, ker so zdlravniške komisije pri zavodih za; socialno 
zavarovanje često preusmerjale bolnike v druga zdravilišča, kot pa jih je pred- 
lagala zdravstvena) služba. 

Učinki kopališkega oziroma klimatskega zdravljenja bi bili v številnih pri- 
merih neprimerno večji, če doba zdravljenja ne bi bila omejena. Zdlravilišča 
so namreč poi poteku določene dobe morala odpustiti bolnike, čeprav bi bilo iz 
medicinskih razlogov nadaljnje zdravljenje potrebno'. To je imelo za posledico, 
da se številni bolniki po odpustu iz zdravilišč niso mogli vrniti na delovno 
mesto, temveč so ostali v bolniškem staležu ter se še naprej zdravili ambulantno 
oziroma^ v hospitalih. Taka; obravnava bolnikov nedvomno ni prispevala k racio- 
nalnemu trošenju sredstev zdravstvenega zavarovanja. Zato je; treba omogočiti 
zdravstveni službi v zdraviliščih, da ob določenih pogojih podaljša zdravljenje 
za dioločen čas. 

Večjo pozornost kot doslej bi morala zdravstvena služba posvetiti izboru 
bolnikov za kopališko in klimatsko zdravljenje. Upoštevati je treba izključno 
le medicinske kriterije, ne pa socialnih, ekonomskih itd. Te kriterije je treba 
zaostriti in zagotoviti to zdravljenje le tistim bolnikom, ki so takega zdravljenja 
potrebni. Ostro je bila kritizirana dosedlanja praksa, da so bih tega zdravljenja 
na račun skladov zdravstvenega zavarovanja deležni tudi zavarovanci, pri 
katerih to zdravljenje medicinsko1 ni bilo indicirano. Ločitev indikacij na abso- 
lutne in relativne ni umestna, ker je iz medicinskega vidika težko razmejiti 
koristno od potrebnega zdravljenja, ta razmejitev pa je preveč podvržena; sub- 
jektivni presoji in dbpušča'številna izigravanja. 

Nadaljnji razvoj zdravilišč je pogojen z ustrezno zasedenostjo kapacitet 
preko celega leta. Ker večina zdravilišč izpolnjuje pogoje za zdravljenje prek 
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celega leta in se tudi učinki zdravljenja glede na letini čas -bistveno ne razli- 
kujejo, bi morala zdravstvena služba usmerjati bolnike v zdravilišča skozi vse 
leto. Pri tem bi morala predvsem, upoštevati, da so večji ali manjši učinki 
zdravljenja odvisni odi pravočasne napotitve bolnika v zdravilišče in da pra- 
vočasno zdravljenje prispeva tudi k zmanjšanju stroškov zdravstvenega in inva- 
lidskega zavarovanja. 

Posebna pozornost je bila posvečena kopališkemu oziroma klimatskemu 
zdravljenju oitrok. To zdravljenje predstavlja pomemben element zdravstvenega 
varstva otrok in v številnih primerih najracionalnejši medicinski postopek. 
Nekatera mladinska naravna zdravilišča izpolnjujejo pogoje za uspešno zdrav- 
stveno in učno-vzgojno obravnavo' otrok, kar velja predvsem! za zdravilišče 
Debeli rtič, nasprotno pa se nekatera zdlravilišča omejujejo le na uporabo na- 
ravnih zdravilnih sredstev. Ostro je bilo kritizirano dejstvo, da se kvaliteta dela 
posameznih zdravilišč v premajhni meri upošteva pri financiranju zdravilišč in 
pri pošiljanju otrok na kopališko oziroma klimatsko zdravljenje. To destimiula- 
tivno vpliva na naidlaljnjd) razvoj tistih zdravilišč, ki izpolnjujejo vse pogoje za 
sodobno strokovno obravnavo, otrok, Dogaja se namreč, da so kapacitete prav teh 
zdravilišč slabo, izkoriščene, ker se otroke napotuje predvsem v zdravstvene 
kolonije oziroma zdravilišča, ki so jih ustanovile občine, kljub temu, d!a> /te 
kolonije oziroma, zdravilišča ne izpolnjujejo pogojev za uspešno zdravljenje 
otrok. Kolikor se bo s tako prakso nadaljevalo, bo ogrožen nadaljnji obstoj 
in delovanj e nekaterih zdravilišč, čeprav so bili vloženi znatni napori za njihovo 
ustanovitev. Ta zdravilišča so tudi močno prizadeli restriktivni ukrepi zavodov 
za socialno zavarovanje v zvezi s pošiljanjem na kopališko oz. klimatsko zdrav- 
ljenje. Nekatera zdravilišča so praktično ostala brez otrok, zaradi česar so že 
sprejela določene ukrepe za zmanjšanje števila zaposlenih strokovnih kadrov. 

Zaostritev kriterijev glede pošiljanja otrok in mladine v zdravilišča ni na 
mestu. Upoštevati je namreč treba po eni strani pomembnost tega zdravljenja, 
po drugi strani pa dejstvo, da bi se s pravilnim usmerjanjem otrok na to 
zdravljenje zmanjšal pritisk na otroški posteljni fond v bolnišnicah, ki je insu- 
ficienten. Zato bi se morala, zdravstvena služba v večji meri usmerjati v to 
obliko zdravljenja, prenehati pa bi bilo treba tudi s prakso pošiljanja otrok 
v zdravilišča šele po poprejšnji odobritvi zdravniških komisij. 

Za nadaljnji razvoj kopališkega oziroma klimatskega zdravljenja otrok in 
mladine je neobhodno potrebno, da republiški zdravstveni center v sodelovanju 
s pediatrično kliniko, pediatrično sekcijo SZD ter zdravilišči prouči, ali vsa 
obstoječa mladinska zdravilišča izpolnjujejo- s predlpisi določene1 pogoje, vpra- 
šanje usmeritve obstoječih mladinskih zdravilišč in pošiljanja otrok na to 
zdravljenje. 

Zavod za balneologijo', ki naj bi analitično proučeval in spremljal dejavnost 
naravnih zdravilišč, zaradi neustreznih materialnih in kadrovskih pogojev, ni 
v celoti odigral svoje vloge. Obstoj številnih naravnih zdravilišč v Sloveniji, 
ki izkoriščajo pestra naravna zdravilna sredstva, narekuje potrebo pO' znan- 
stveno-raziskovalni instituciji, ki bi kompleksno proučevala dejavnost naravnih 
zdravilišč in s svojimi ugotovitvami in predlogi prispevala k nadaljnjemu raz- 
voju naravnih zdravilišč. Republiški zdravstveni center naj v sodelovanju z 
zavodom za balneologijo, medicinsko fakulteto in zdravilišči temeljito prouči 
vprašanje dejavnosti, financiranja in lokacije take institucije. Dokler ne bo 
prišlo do, ustrezne rešitve, je treba zavodu za balneologijo zagotoviti ustrezne 
materialne in kadrovske pogoje za nemoteno delo. 
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Na podlagi ugotovitev, mnenj in predlogov, izraženih v uvodoma navedenih 
razpravah je odbor pripravil predlog stališč o kopališkem in klimatskem zdrav- 
ljenju ter predlaga ziboru, da jih sprejme. 

Za poročevalca na seji zbora je začasni odbor določil poslanca dr. Erno 
Primožič. 

Št.: 514-3/66 
Ljubljana, 4. 4. 1966 

POROČILO 
o obravnavi predloga revidiranega predmetnika in učnega načrta 

za osnovne šole 

O'đibor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora je na seji 21. marca 1966. obravnaval predlog spremenjenega predmetnika 
in učnega načrta za osnovne šole, ki ga je predložil na vpogled Pedagoški svet 
SR Slovenije, izdelal pa Zavod SRS za šolstvo. Zavod naj bi v sedanji pred- 
metnik in učni načrt vnesel samo tiste spremembe, ki so1 rezultat ugotovitev 
prosvetno-pedagoške službe in dolgoletne prakse v osnovnih šolah. To< sta pred- 
vsem zmanjšanje števila učnih ur predmetov, ki niso bistvene važnosti pri 
vzgojnem procesu, in skrbnejša horizontalna ter vertikalna zasnova predmetov 
v celotni strukturi učnega načrta, Predlagani spremenjeni predmetnik iin učni 
načrt je obravnavala poprej tudi skupina poslancev Prosvetno-kulturnega 
zbora (Jože Gazvoda, Avgust Gojkovič, Danica Kaplan, Terezija Kukovec, Janez 
Langerholc, Magda Moschl, Oto Pungartnik, Alojz Šela in Veljko Troha) in 
o tem predložila odboru svoje poročilo1. 

Odbor je ugotovil, da predložene spremembe ne predstavljajo bistvenega 
posega v dosedlanji učni načrt. Predmetnik je sedaj sicer za vse popolne 
osnovne šole enoten, ne sloni pa na globljih analizah in znanstvenih proučitvah. 
Izraženi so- bili, pomisleki glede utemeljenosti večkratnih delnih sprememb in 
izpopolnitev, ki ne prispevajo k trajnim) rešitvam. Te so lahko samo rezultat 
številnih znanstvenih raziskav ob upoštevanju obeh činiteljev vzgojnega procesa, 
to je učitelja in učenca. Predloženi spremenjeni predmetnik sicer popravlja 
nekatere očitne napake, ne vsebuje pa rešitve za vrsto perečih vprašanj, ki 
so1 tudi pogoj za uspešnost osnovne šole. To> je predvsem preobširni učni načrt 
in s tem, povezana preobremenjenost učencev. Osnovna šola je še vedno izbirna, 
kar kažejo odstotki -otrok, ki ne končajo osemletne osnovnošolske obveznosti. 
Eden od ključnih pogojev za uspešno uresničevanje predloženih sprememb je 
tudi redno in načrtno izpopolnjevanje učiteljev. Le tako bo- mogoče doseči 
enakost v metodiki pouka in pripomoči k poenotenju dela na šolah, še zlasti, 
ker so navodila k predmetniku preskopa in ker izdelava priročnikov za učitelje 
zahteva daljši čas. Predloženi revidirani predmetnik sploh ne omenja tega te- 
meljnega vprašanja. 

K učnemu načrtu posameznih predmetov in strukturi učnih ur so> imeli 
člani odbora naslednje pripombe: 

— predlog učnega načrta ni izboljšal strukture in povečal obsega učnih ur 
matematike, medtem ko- so- drugi predmeti (srbohrvatski jezik, . likovni in 
glasbeni pouk) dobili dodatne ure; tudi povečanje učnih ur za slovenski jezik 
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ni zadostno. Zato odbor predlaga, naj se v 6. razredu slovenskemu jeziku in 
matematiki dodeli po ena učna ura tedensko več, s tem da se črta srbohrvatski 
jezik v tem razredu. Za ta predmet naj se obdrži fond učnih ur v 4. in 5. raz- 
redu. Nivo znanja teh razredov pa naj učitelj slovenskega jezika obdrži v višjih 
razredih z obravnavo srbohrvatske književnosti. Dodatni uri za slovenski jezik 
in matematiko ne zahteva povečanja obsega učne snovi ali preureditve učnega 
načrta, ampak naj se uporabljata za utrjevanje; 

— učni predmet »matematika« ima glede na obsežnost snovi in važnost pri 
nadaljnjem; šolanju premalo ur zlasti v višjih razredih; odbor predlaga, naj 
Pedagoški svet SR Slovenije prouči možnosti za prerazporeditev predmetov 
v 8. razrediu tako, da pouk predmeta »gospodinjstvo« zoži v korist fonda: ur 
za matematiko; 

— težave pri prehodu s 4. na 5. razred rešuje predloženi predmetnik s pre- 
mikom predmetov v 6. razred. Odbor je menil, da bi to' vprašanje rešili lahko 
tudi s prenosom nekaterih predmetov, npr. tujih jezikov, že v 4. razred; 

— število ur za> predmet »socialistična morala« je v predlogu ostalo nespre- 
menjeno. Vendar je odiprito vprašanje, ali je lahko »socialistično moralo« obrav- 
navati kot poseben predmet v osnovni šoli. »Socialistično moralo« bi morali 
vključiti v celoten vzgojeni proces; 

— glede pouka tujih jezikov so; člani odbora menili, da je sicer treba enako 
vrednotiti pouk vseh štirih tujih jezikov (angleški, nemški, ruski, francoski 
jezik), da pa povzroča težave pomanjkanje učiteljskega kadra za ruski jezik. 
Na osnovnih šolah v Sloveniji se zatoi v veliki večini poučuje angleški (75 ®/o), 
nekoliko manj nemški jezik. Načelo Zveznega sekretariata za izobraževanje 
in kulturo-, da bi se v osnovni šoli poučevali štirje tuji jeziki po izbiri, je po 
mnenju odbora težko- uresničljivo in tudi poskusi v drugih republikah niso dali 
pričakovanih rezultatov. Sprožen je bil celo predlog, naj bi se v slovenski 
osnovni šoli poučevala samo 2 tuja jezika; 

— predlagani revidirani učni načrt določa v okviru »tehničnega pouka« 
dodatnih 10 ur za pouk »prometne vzgoje«. Člani odbora se strinjajo s tem, 
da se pouk prometne vzgoje vključi v tehnični pouk, vendar brez dodatnih 
10 ur; 

— odbor je mišljenja, da ni umestno zviševanje ur za likovni pouk v 
6. razredu in za glasbeni pouk v 3. razredu od 1 na 2 uri, še zlasti, ker se ni 
povečalo število ur za matematiko, ki v teh razredih predstavlja precejšnje 
težave. Za likovno in glasbeno vzgojo bi morda določili tudi fakultativne oblike 
pouka; 

— člani odbora so1 izrazih dvom1 nad upravičenostjo pouka »goispodinjstvo1« 
kot samostojnega predmeta v 7. in 8. razredu, še zlasti, ker dosedanji način in 
vsebina pouka nista dala želenih rezultatov. Tudi sprememba predmetnika in 
učnega načrta za »gospodinjstvo« ni zadostno utemeljena, saj vsebina pouka 
skoraj vedno sovpada s sorodnimi predmeti. Nikakor pa ne bi iz predmetnika 
smelo odpasti področje »vrt«. Skupina poslancev je v svojem poročilu predla- 
gala, da se pouk »gospodinjstvo'« tudi v 7. in 8. razredu vključi v sorodne 
predmete, kakor so biologija, kemija, fizika, tehnični pouk. Tako bi se izognili 
ponavljanju in pridobili na fondu učnih ur. 

Odbor je soglašal s predloženimi spremembami, ki popravljajo očitne napake 
v sedanjem predmetniku in učnem načrtu, bil pa je mnenja, da te spremembe 
ne uvajajo večje smotrnosti in smiselnosti ter ne prispevajo k učinkovitosti 
osnovnih šol. 
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Zato odbor predlaga, naj se prouči možnost, da bi se manjše spremembe 
realizirale ob soglasju Pedagoškega sveta Slovenije z navodili Republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo s tem, da se takoj začne proučevati, v 
kakšnih smereh bi bile potrebne večje spremembe in kako bi zagotovili večjo 
intenzivnost vzgojno izobraževalnega dela. Pri tem naj bi proučili, v kakšni 
meri bi bilo možno zmanjšati obseg pouka, ne da bi pri tem trpel nivo znanja 
učencev. Ustanove, ki bi take raziskave vršile, naj bi smotrno koristile1 znan- 
stvena dognanja na področju pedagoške in psihološke znanosti drugih dežel. 
Ob obravnavi delovnih programov Pedagoškega inštituta in Zavoda SRS za 
šolsrtvo naj bi določili, katere raziskovalne naloge s tega področja so> najvažnejše 
in družbeno potrebne in za njihovo izdelavo' zagotovili tudi potrebna sredstva. 

Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanko Lojzko Gostenčnik- 
Zmavc. 

Št.: 61-32/66 
Ljubljana, 24. 3. 1966 

POROČILO 
o obravnavi položaja, problemov in nadaljnjega razvoja Zavoda RTV Ljubljana 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je 
na skupni seji z odborom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Pro- 
svetno-kulturnega zbora ter odborom Izvršnega sveta za družbene službe, dne 
28. 2. 1966 obravnaval položaj in probleme Zavoda RTV Ljubljana ter 5-letni 
načrt razvoja radia in televizije v letih 1966—1970. Gradivo je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Zavod RTV Ljubljana. 

Odbor je v uvodni razpravi ugotovil, da je Prosvetno-kulturni zbor Skup- 
ščine SR Slovenije o problemih radia in televizije že razpravljal v septembru 
1964. leta in je tedaj sprejel sklepe O' njunem nadaljnjem razvoju. 

Na osnovi predloženega gradiva je odbor ugotovil, da sta radio in televizija 
dosegla v preteklem obdobju napredek. Dograjena in izpopolnjena je bila 
oddaj niška mreža, ki sedaj omogoča, da se lahko' skoraj na visem območju 
Slovenije sprejema dva radijska iin en televizijski programi. Takšna razširitev 
tehnične osnove in sočasno povečanje ter izboljšanje programov je vplivalo tudi 
na nadaljnje povečanje števila radijskih in zlasti televizijskih sprejemnikov. 
Sedaj pride en radijski sprejemnik na 4 prebivalce in en televizijski sprejemnik 
na 17 prebivalcev. S tem je bila po mnenju odbora obenem potrjena tudi upra- 
vičenost dosedanjih naložb na tem področju. 

Takšen razvoj radia in televizije nalaga Zavodoi RTV Ljubljana, da stalno 
posveča skrb izboljšanju kakovosti radijskega in televizijskega programa. Izre- 
den porast televizijskih naročnikov pa še posebej zahteva od zavoda, da usmeri 
svoje napore v oblikovanje ustreznejše strukture televizijskega programa in v 
izboljšanje posameznih oddaj. Pri tem gre za zahtevne naloge, ker je razvoj 
televizije odprl nekaj vprašanj, ki imajo globlji pomen za njegovo nadaljnjo 
programsko usmerjenost. Gre na primer za vprašanje vloge televizije v razvojd 

* Gradivo: Položaj in problemi Zavoda Radio-televizija Ljubljana in petletni 
plan razvoja RTV Ljubljana v letih 1966-1970, št. 34-40/66. A 
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slovenske kulture, odnos televizije do izobraževanja, delež slovenskih oddaj 
v strukturi televizijskih programov in še druga. 

Odbor je pozitivno ocenil usmerjenost zavoda v nadaljnje širjenje svojih 
programov, pri tem pia meni, da morajo biti predhodno* zagotovljeni vsi pogoji, 
ki omogočajo' tudi boljšo kakovost novih oddaj. 

V razpravi o< aktualnih in informativnih oddajah je odbor ocenil, da so te 
oddaje v strukturi T V programa ustrezno zastopane, da pa je potrebno1 izbolj- 
šati njihovo kakovost. Ob tem je bilo izraženo mnenje, da pri teh oddajah 
še niso dovolj izkoriščene prednosti televizije, ki jih ima kot telekomunikacijsko 
sredstvo. 

Pri oblikovanju slovenskega radijskega in televizijskega programa naj bi 
se zavod v večji meri kot doslej naslanjal na širše programsko zaledje. Pri pre- 
magovanju organizacijskih in materialnih težav, ki pri tem nastajajo, naj se 
zavod vsebolj vključuje v kulturno' tvornost kot samostojen dejavnik in naj pri 
tem postopoma prevzame tudi del skrbi za njeno nadaljnjo1 rast, saj bodo 
nadaljnje naložbe v RTV nujno povezane z razvojem kulture na Slovenskem. 
Pri tem naj se Zavod učinkovito povezuje s posameznimi kulturnimi dejavnostmi 
pri prizadevanjih za izboljšanje njihovih materialnih pogojev. 

V razpravi o izobraževalnih oddajah je bilo zavzeto stališče, da je potrebno 
televizijo v večji meri izkoristiti za splošne izobraževalne oddaje kot tudi za 
šolske oddaje. Glede šolskih oddaj je odbor mnenja, da so te pomembno izof- 
braževalno sredstvo, ki pa imajo nalogo le dopolnjevati in utrjevati v šoli 
pridobljeno znanje. Odbor smatra, da bi morala imeti radio in televizija večjo 
vlogo tudi na področju izobraževanja odraslih. Za te oddaje bi morale dati več 
pobud institucije, ki skrbe za občasno ali redno izobraževanje odraslih. 

V razpravi o nadaljnjem razvoju radia -in televizije so se člani odbora 
strinjali z ugotovitvami Zavoda RTV Ljubljana, da sedanji pogoji pri obstoječi 
strukturi in obsegu programa ne ustrezajo normalnemu delu niti za radio niti 
za televizijo, in da naloge, ki jih ima RTV Ljubljana v bodočem razvoju, 
zahtevajo pospešen razvoj materialne'in tehnične baze, predvsem za ustvarjanje 
televizijskega programa. Čeprav bo zavod lahko mnoge vrzeli na po'dročju 
študijske tehnike in oddajnikov ter zvez izpopolnil s svojimi dohodki, ki jih 
bo ustvaril v priho'dnjih petih letih na podlagi odobrenega povečanja radijske 
in televizijske naročnine ter porasta števila sprejemnikov, pa ta sredstva ne 
bodlo zadoščala za uresničitev nalog po nobeni od predlaganih variant načrta 
investicijske izgradnje do leta 1970. 

Odbor se je seznanil s predloženimi variantami nadaljnjega razvoja mate^ 
rialne osnove Zavoda RTV Ljubljana, vendar 'dokončnega stališča o tem, po 
kateri varianti naj gre ta razvoj, ni zavzel, ker še niso znane niti materialne 
možnosti republike za obdobje do leta 1970 niti potrebe drugih področij druž- 
benih služb. Ne glede na to, pO' kateri varianti bo šel nadaljnji razvoj, pa je 
potrebno v investicijsko izgradnjo pri Zavodu RTV Ljubljana1 vključiti tudi 
druge interese in sporazumno določiti njihovo udeležbo pri financiranju ob- 
jektov, ki služijo tako potrebam zavoda kot širšimi potrebam kulturnega razvoja 
določenih območij. S tem bo omogočeno' kar najbolj realno načrtovanje pri 
gradnji kulturnih objektov za skupne potrebe kot npr. glasbenih avditorijev, 
opremljenih za moderno snemanje, in skupno izkoriščanje študijske tehnike in 
opreme kot npr. pri ozkotračni filmski produkciji. 

Odfbor se je strinjal s predvidevanji zavoda, da v prihodnjem obdobju 
število televizijskih naročnikov ne bo več rasla z isto dinamiko kot doslej. 
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Morali bi se pa še kljub temu prizadevati za večji porast njihovega števila in 
naj bi proizvajalci televizijskih sprejemnikov zagotovili njihovo večjo* izbiro. 
Podobno bi bilo treba tudi s proizvajalci radijskih sprejemnikov doseči, da ne 
bodo več izdelovali radijskih sprejemnikov brez UKV področja. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca inž. Srečka Kle- 
novška. 

Št.: 34-40/66 
Ljubljana, 5. 4. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
P r o s v e t n o - k u 11 u r n e1 g a zbora je na. skupni seji z odbor om Republi- 
škega zbora za prosveto in kulturo ter odborom Izvršnega sveta za družbene 
službe dne 22. februarja 1966 obravnaval položaj in probleme Zavoda RTV 
Ljubljana ter petletni načrt razvoja radia, in televizije v letih 1966—70. Gradivo 
je Skupščini predložil v obravnavo Zavod RTV Ljubljana. 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je o problemih radia in 
televizije že razpravljal v septembru 1964, ko je tudi sprejel sklepe o njunem 
nadaljnjem razvoju. Primerjajoč vsebino teh sklepov, ki so povzeti v pred- 
loženem gradivu, ter naloge, ki se sestavljajo* pri nadaljnjem razvoju radia in 
televizije, so člani odboja ugotovili, da aktualnost sklepov v ničemer ni zmanj- 
šanai in da se je treba še nadalje prizadevati za njihovo uresničevanje, saj so 
že dosedanji napori privedb do nekaterih uspehov. 

Predvsem je treba poudariti, da sta radio in televizija dosegla v preteklem 
obdobju bistven vsebinski napredek in v programskem pogledu napravila korak 
naprej. Poleg povečanja števila radijskih in televizijskih sprejemnikov ter na- 
daljnjega naraščanja televizijskih naročnikov je v glavnem izpolnjena tudi 
naloga, naj se dogradi oddajniška mreža, pri čemer si je moral zavod poleg 
angažiranja lastnih sredlstev pomagati še z zveznimi in republiškimi krediti. 
Do najnujnejše mere je dopolnjena tudi televizijska studijska tehnika in 
oprema. 

Tudi v skrbi za kvaliteto programa in izboljšanje njegove strukture je po 
mnenju članov odbora mogoče najti odraz sklepov Prosvetno-kulturnega zbora. 
Pri oblikovanju radijskega programa so bili napori usmerjeni predvsem v 
nadaljnje izboljšanje kvalitete, strukturne spremembe prvega programa in, 
v skladu s prostorskimi in kadrovskimi možnostmi, povečanje obsega drugega 
programa. V televizijskem programu se je zvišal delež slovenskih oddaj, sk>- 
venski programi, namenjeni jugoslovanski izmenjavi, pa se že opremljajo s 
slovenskim prevodom. Po zvišanju televizijske naročnine pa je Zavod RTV 
Ljubljana prvi in doslej edini v Jugoslaviji uvedel televizijski program tudi v 
torkih zvečer. Za dosego* začrtanega slovenskega televizijskega programa pa se 
kot glavni pogoj postavlja zadostna materialna osnova. Člani odbora so za to 
menili, da je vsekakor treba doseči predvideno povečanje števila televizijskih 
naročnikov, ker bo njihova naročnina predvidoma omogočila kritje poslovnih 
stroškov. 

Glede na zahtevo*, naj bo slovensko* ustvarjanje močneje zastopano v radij- 
skem in televizijskem programu, so* člani odbora menih, naj se zavod, bolj 
kot doslej, naslanja na širše programsko kulturno zaledje, pri čemer naj se 
poveča udeležba tudi mariborskih kulturnih in umetniških institucij ter de- 
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lavcev. Pri premagovanju organizacijskih in materialnih težav, ki pri tem 
nastajajo, naj se zavod vse bolj vključuje v kulturno tvornost kot samostojen 
dejavnik in naj pri tem postopoma prevzema tudi del skrbi za njeno nadaljnjo 
rast, saj bodo nadaljnje naložbe v RTV nujno povezane z razvojem kulture 
na Slovenskem, Pri tem naj se zavod učinkovito povezuje s posameznimi kul- 
turnimi dejavnostmi pri prizadevanjih za izboljšanje njihovih materialnih po- 
gojev in pri omogočanju s tem povezanega skupnega izkoriščanja prostorskih 
in tehničnih zmogljivosti. 

Na področju informativno političnih oddaj se opaža po mnenju odbora 
določeno zaostajanje v smislu premajhne udeležbe družbeno-političnih delavcev; 
zato naj si zavod prizadeva za večji razmah in boljšo udeležbo v teh oddajah, 
zlasti še ker je takšno zaostajanje v marsičem posledica pojmovanja televizije 
le kot kulturno umetniškega medija, ne pa tudi informativno-politianega in 
družbenoekonomskega posredovalca. Politično izobraževanje naj bi se v večji 
meri osredotočilo na RTV, s čimer bi se moderniziralo in bilo pristopno širšemu 
krogu zainteresiranih občanov. 

Pri uresničevanju sklepov Prosvetno-kulturnega zbora je bil dosežen naj- 
manjši napredek na področju šolske in vzgojno-izobraževalne televizije. Člani 
odbora so pri tem menili, da so te oddaje sestavni del RTV programa, da pa 
naj bodto zaradi širšega družbenega interesa deležne večje družbene podpore. 
Pri temi je bilo predlagano, naj se njihovo financiranje uredi z novim zakonom 
o financiranju vzgoje in izobraževanja. Ker pa po predvidevanjih v bodoče ne 
bo večjih sredstev za. financiranje že obstoječih oblik izobraževanja, je bil 
izražen pomislek, ali je smotrno iz teh virov financirati (tudi vzgojno-izobra- 
ževalno televizijo. 

V razpravi o nadaljnjem razvoju radia in televizije so se člani, odbora 
strinjali z ugotovitvami Zavoda RTV Ljubljana, da sedanji pogoji pri obstoječi 
strukturi in obsegu programa ne ustrezajo normalnemu delu, niti za radio niti 
za televizijo, in da naloge, ki jih ima RTV Ljubljana v bodočem razvoju, za- 
htevajo pospešen razvoj materialne in tehnične baze, predvsem za ustvarjanje 
televizijskega programa. Čeprav bo zavod lahko mnoge vrzeli na področju 
študijske tehnike in oddajnikov ter zvez izpopolnil s svojimi dohodki, ki jih 
bo ustvaril v prihodnjih petih letih na podlagi odobrenega povečanja radijske 
in televizijske naročnine ter porasta števila sprejemnikov, pa ta sredstva ne 
bedo zadoščala za uresničitev nalog po nobeni od predlaganih variant načrta 
investicijske izgradnje do leta 1970. 

Člani odbora so se seznanili s predloženimi variantami nadaljnjega razvoja 
materialne osnove Zavoda RTV Ljublja-na, vendar dokončnega stališča o tem, 
po kateri varianti naj gre ta razvoj, niso zavzeli, saj niso še znane niti mate- 
rialne možnosti republike za obdobje do leta 1970 niti potrebe drugih področij 
družbenih služb. Vsekakor pa so menili, da je v predvideno investicijsko iz- 
gradnjo pri Zavodu RTV Ljubljana treba vključiti tudi druge interesente in 
sporazumno določiti njihovo udeležbo pri financiranju objektov, ki služijo tako 
potrebam zavoda koit širšim potrebam kulturnega razvoja določenih območij. 
Člani odbora so priporočili Zavodu RTV Ljubljana, naj svoj razvojni načrt 
predloži v razpravo mestnima svetoma v Ljubljani in Mariboru ter občinski 
skupščini v Kopru. S tem bo omogočeno kar najbolj realno> načrtovanje pri 
gradnji kulturnih objektov za skupne potrebe kot npr. glasbenih avditorijev, 
opremljenih za moderno snemanje, in skupno< izkoriščanje studijske tehnike in 
opreme koit npr. pri ozkotračni filmski produkciji. 
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Čeprav verjetno ni mogoče pričakovati, da bi zlasti število televizijskih 
naročnikov raslo z isto dinamiko kot doslej, bi se bilo treba kljub temu priza- 
devati za večji porast -njihovega števila in s tem v zvezi poskrbeti za ugodnejše 
pogoje nakupa televizijskih sprejemnikov in za njihovo pocenitev (manjši 
ekran). Podobno bd bilo treba tudi s proizvajalci radijskih sprejemnikov doseči, 
da ne bodo več izdelovali radijskih sprejemnikov brez UKV področja. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Vlada Goloba. 

Št.: 34-40/66 
Ljubljana, 23. 3. 1966 

POROČILO 

o obravnavi perečih vprašanj telesne kulture in njenem nadaljnjem razvoju v 
SR Sloveniji 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora je na seji dne 21. marca 1966 obravnaval informacijo o aktualnih pro- 
blemih telesne kulture in petletni plan razvoja telesne kulture v SR Sloveniji, 
ki ju je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Komisija SRS za 
telesno kulturo. 

Gradivo je predhodno obravnavala skupina poslancev (Ferdo Bem, Franc 
Bizjak, Magda Malovrh, Zoran Mrak, Ivo Orešnik, Božidar Ravnikar) in o tem 
predložila odboru svoje poročilo. Ob ugotovitvah tega poročila in na podlagi 
predloženega gradiva1 je odbor, primerjajoč dosežene rezultate z nalogami, ki 
jih vsebuje priporočilo- Prosvetno-kulturnega zbora o nadaljnjem razvoju te- 
lesne kulture v Sloveniji, menil, da soi doseženi nekateri uspehi na področju 
telesne kulture, da- pa teleis-no-kulturni dejavnosti še vedno ni dano ustrezno 
mesto- glede na njeno pomembno vlogoi pri telesnem razvoju, delovni sposobnosti 
in rekreaciji občanov. 

Občinske skupščine, ki naj bi po priporočilu Prosvetno-kulturnega zbora 
o nadaljnjem razvoju telesne kulture izdelale konkretni program razvoj,a telesne 
kulture v občinah, v glavnem- ite naloge niso kompleksno reševale v okviru 
perspektivnega načrtovanja družbenega razvoja na svojem območju. Ker je 
večina šol — celo na novo zgrajenih — brez lastnih telesnovzgojnih objektov, 
vzgojno-izobraževalne ustanove še vedno niso osnovni nosilec množičnega raz- 
voja telesne kulture. Tudi pri odnosu delovnih organizacij do telesnovzgojne 
dejavnosti njihovih članov se ne kaže prepričanje o potrebnosti te dejavnosti 
za- večjoi delovno sposobnost in storilnost. 

Odbor je soglašal z ugotovitvami glede vsebinskih, organizacijskih in fi- 
nančnih problemov telesne kulture in menil, da je treba za nadaljnjo rast telesne 
kulture posvetiti skrb predvsem naslednjim nalogam: 

V pogojih gospodarske reforme se je zaostrilo tudi vprašanje financiranja 
telesno-kulturne dejavnosti. Po r-estrikcij-ah proračunov so se sredstva družben o1- 
političnih skupnosti za telesno kulturo- zmanjšala za 20 do 30 fl/o. Posledice tega 
so bile toliko bolj občuitne, ker je bil delež proračunov v skupni vsoti sredstev 
za telesno kulturo zelo visok; znašal je 53,72%). Ob tem je odbor menil, da ni 
več možno iskati virov -s-redstev samo- v proračunih, ampak, da se je treba 
odločiti za tako politiko1 razvoja telesne kulture, ki bo> večala prispevke delovnih 
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organizacij, lastne dohodke telesno vzgojnih društev (višja članarina) in pri- 
spevke zainteresiranih občanov. Sedanjo- administrativno proračunsko delitev 
naj v bodoče nadomesti dodeljevanje sredstev po pogodbenih odnosih na podlagi 
konkretnih programov med telesno-kulturnimi organizacijami in občinami. 

Sredstva za razvoj telesne kulture bi bilo smotrno iskati tudi s povezot- 
vanjem telesne kulture z različnimi dejavnostmi v turizmu in gostinstvu, ki 
deloma, služijo rekreaciji občanov. 

Jasneje je treba določiti naloge skladov za socialno zavarovanje pri zdrav- 
stvenem varstvu občanov; iz teh skladov bi verjetno lahko financirali tiste 
aktivnosti v telesni kulturi, ki imajo preventivni značaj. 

Še vedno ni docela rešeno vprašanje odgovornosti za vzdrževanje telesno- 
kulturnih objektov. Odbor je menil, da je treba za koordinirano izkoriščanje in 
vzdrževanje objektov povečati odgovornost đružb-eno-političnih skupnosti. Ob- 
jekti bi morali biti dostopni vsem občanom pod enakimi pogoji. Z družbenim 
upravljanjem bi zagotovili javnost dela, smotrno gospodarjenje, omejili bi 
nenačrtno investiranje v nove športne objekte in skrbeli, da se izgradijo pred- 
vsem telovadnice in igrišča pri šolah. Ponovno naj bi usposobili za teleisno- 
kultuirno aktivnost tudi vse objekte, ki so bili grajeni v ta namen, zdaj pa 
služijo drugimi smotrom.. 

Telesna vzgoja na šolah je osnovno1 vprašanje celotnega razvoja telesne 
kulture in ji je treba posvetiti pri obravnavanju posebno mesto. Šola mora 
postati temeljna uistanova za telesno vzgojo mladine, ji privzgojiti potrebo po 
telesno- kulturni dejavnosti ter navade in odnose, ki so osnova sodobni telesni 
kulturi. Zato je treba vztrajati na izpolnitvi učnega načrta pouka' telesne vzgoje 
v šolah, predvsem v drugostopenjskih. Zaraidi številnih telesnih okvar šolskih 
otrok bi smotrno vodena telesna vzgoja v šolah lahko bistveno vplivala na 
izboljšanje stanja, če bi vse šole imele lastne telovadnice in športna igrišča. 
Zato v naslednjem obdobju ne bi smeh dovoliti gradnje šol, če ne bi bila. že 
v prvi fazi zagotovljena sredstva za telovadnice in igrišča. Tudii pri izgradnji 
novih kapacitet za visoko šolstvo1 bi morali zagotoviti telesno vzgojne objekte 
za postopno uvajanje telesne vzgoije na fakultetah, visokih in višjih šolah, 
predvsem pa na tistih, ki pripravljajo' pedagoške kadre. 

Prostovoljna telesno kulturna dejavnost v šolskih športnih društvih bi 
prispevala, da bi se večji del šolske mladine vključil v redno telesno- vadbo. 
V prihodnjem obdobju bi zato morala razvijati društva na vseh šolah, s stro- 
kovnimi kadri in materialno pomočjo pa izboljševati kvaliteto njihovega dela. 
Telesno vzgojni učitelji naj bi. tem društvom posvečali skrb tudi med šolskimi 
počitnicami. 

Posebno pereč problem za nadaljnji razvoj telesne kulture je pomanjkanje 
kadrov, tako za pouk telesne vzgoje na šolah kot za vodenje telesno vzgoijne 
dejavnosti v amaterskih in profesionalnih telesno kulturnih organizacijah. So- 
razmerno visok primanjkljaj telesno- vzgojnih učiteljev v naslednjem obdobju 
ne bo mogoče v celoti odpraviti niti z vpisom na ustrezne šole niti z raznimi 
drugimi oblikami šolanja. Vsekakor pa bi bilo treba ob tem težiti k večji 
izkoriščenosti danih zmogljivosti ustreznih šol, posebno Visoke šole za telesno 
kulturo. Na tej šoli bi bilo treba s tem v zvezi proučiti učni program in učni 
načrt ter možnost uvedbe dvopredmetnega študija. 

Rekreacijo in telesno kulturno aktivnost delovnih ljudi bi zaradi pomemb- 
nosti, ki jo ima za pravilni telesni razvoj, za razvijanje delovnih sposobnosti 
in za vzgojo osebnosti morali postaviti takoj za šolsko telesno vzgojo. Delovne 
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organizacije bi morale s tem v zvezi zagotoviti boljše pogoje in materialne 
možnosti za rekreacijo in športno udejstvovanje svojih članov, tako v športnih 
aktivih v okviru delovne organizacije kot tudi v športnih društvih. 

Glede vrhunskega športa odbor poudarja, da je sicer pravilno, da se slo- 
venski šport kaže navzven v vrhunskih športnih dosežkih, da pa naj bo kot 
poseben odraz množičnega razvoja telesne kulture, ne pa njen edini cilj. Do- 
končno' je treba razmejiti kvalitetni amaterski šport od: poklicnega in atrak- 
tivnega športnega udejstvovanja. Družba naj v bodoče podpira le razvoj mno- 
žičnega športnega udejstvovarija in vrhunske športnike amaterje, in sicer po 
merilih in programih, ki naj bi jih izdelala1 Zvezai ze telesno kulturo Slovenije. 
Različne klube za atraktivni šport naj; bi obravnavali kot samostojne delovne 
organizacije, njihove člane pa kot profesionalce. Tako bi toda na tem področju 
uveljavili načeto samoupravnih odnosov in zagotovili javnost dela. 

Pri načrtovanju razvoja telesne kulture, določanju organizacijskih oblik 
ter višine družbenih sredstev in načinu njihove uporabe je treba omogočiti 
neposredno' dn aktivno sodelovanje občanov ter delovnih in družbenih orga- 
nizacij. Razviti družbeni odnosi tudi na tem področju družbene dejavnosti so 
pogoj za pravilen in uspešen razvoj telesne kulture. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dušana 
Šinigoja. 

Št.: 66-1/66 
Ljubljana, 23. 3. 1966 

PREDLOG SKLEPA 

o smernicah glede družbeno gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu 
družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1970 

Skupščina SR Sitovenijie je na seji Republiškega zbora in na seji Gospo- 
darskega zbora dne 27. maja 1966 razpravljala O' osnovnih načelih in smernicah 
za družbeno-gospodarski razvoj SR Slovenije v obdobju dt> leta 1970 ter pri tem 

ugotovila : 

1. da je za razvoj SR Slovenije značilen, zlasti do gospodarske reforme, 
pretežno' ekstenzivni način gospodarjenja na vseh področjih družbene dejav- 
nosti. Problemi, ki iz tega izvirajo, se kažejo v prepočasnem povečanju pro- 
duktivnosti dela v preteklem obdobju in podrejenem pomenu produktivnosti 
dela pri rasti družbenega proizvoda, v relativno prevelikem obsegu investicij, 
ki pa niso bile vedno' najbolj učinkovite, v hitrem, povečanju števila zaposlenih 
in to na ekonomsko mnogokrat ne najbolj utemeljenih delovnih mestih, v 
prepočasnem vključevanju v mednarodno delitev dela ter v neusklajenem 
razvoju družbenih služb s potrebami gospodarstva in materialnimi možnostmi; 

2. da je družbenoekonomski razvoj SR Slovenije v prihodnjem obdobju 
odvisen od vrste činiteljev, na katere lahko različno vplivajo družbeno-poliitične 
skupnosti in delovne organizacije; da vsaka od teh na podlagi lastne ocene 
pogojev razvoja samostojno sprejema ukrepe iz svoje pristojnosti, s katerimi 
skuša vplivati na predvideni razvoj in da je zato SR Slovenija samo eden od 
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usmerjevalcev tega razvoja, na katerega lahko vpliva1 s specifičnimi ukrepi, 
izhajajočimi iz njene vloge in pristojnosti v družbenoekonomskem razvoju ter 
s sredstvi, ki jih ima na razpolago. 

Družbeni plan republike ima zato specifično vlogo in specifičen karakter; 
služi kot osnova za tiste ukrepe, ki jih v okviru svoje pristojnosti lahko spre- 
jema republika, in za tiste gospodarske intervencije, ki jih republika lahko 
izvaja s svojimi sreidfcstvi; zato družbeni plan republike nima enakega karakterja 
niti strukture kot zvezni plan; 

3. da je 'družbeni plan, za določeno obdobje osnova za ukrepe pri izvajanju 
dolgoročne politike razvoja na posameznem področju, in da mora biti zato plan 
razvoja v tem obdobju zasnovan kot etapa v izvajanju dolgoročnega programa 
razvoja na posameznih pođcočjih. 

Dolgoročni plan razvoja na posameznih področjih mora biti zasnovan na 
jasnih ciljih in koncepcijah vloge, ki jo ima posamezno področje v sklopu celot- 
nega družbenoekonomskega razvoja, pri čemer je treba posebej upoštevati načela 
regionalnega in prostorskega planiranja. 

Na osnovi teh ugotovitev ter na podlagi 7. alinee 135. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 34. člena ustave SR Slovenije sprejema Skupščina SR Slovenije 

sklep 

o smernicah glede družbeno' gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu 
družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1970. 

1. Osnovni cilj družbenoekonomskega razvoja v naslednjem obdobju- je 
doseči hitrejšo- gospodarsko rast, kot je bila dosežena v neposredno preteklih 
letih, in sicer — v skladu s težnjami gospodarske reforme — v prvi vrsti s 
smotrnejšim in intenzivnejšimi izkoriščanjem razpoložljivih virov proizvodnje. 

Da se -doseže ta cilj, je potrebno preiti od ekstenzivnega k intenzivnemu 
načinu gospodarjenja, za kar je v SR Sloveniji treba zlasti: 

— čimbolj in čimprej modernizirati proizvodne zmogljivosti gospodarstva, 
ki so močno zastarele in iatrošeine; 

— podpirati nastajanje takih gospodarskih organizacij, ki bodo po svojem 
obsegu, finančni moči, notranji strukturi ter kadrovski zasedbi sposobne slediti 
sodobnemu tehnološkemu razvoju, uvajati nove znanstvene dosežke, proizvajati 
v serijah, da se doseže čim, nižja proizvodna cena, in ki bodo sposobne, da se 
v čim večji meri vključujejo1 v međnaro'dno menjavo; 

— odpraviti zaostajanje na področju energetike in prometa; 
— ustvariti nova ekonomsko utemeljena delovna mesta, da se doseže čim- 

večja možnost zaposlitve nove delovne sile; 
— zagotoviti čim večjo usklajenost dejavnosti družbenih služb s potrebami 

družbe in gospodarstva in pri tem zagotoviti čimvečjo proračunsko in finančno 
stabilnost. 

Realizacija teh nalog je osnova za dvig življenjskega standarda in se bodo 
napori za njihovo realizacijo morali nadaljevati tudi po letu 1970. 

Eden od temeljnih pogojev za realizacijo teh nalog je čimvečja akumu- 
lativnost gospodarstva in takojšen razvoj samoupravnih odnosov na vseh pod- 
ročjih družbene dejavnoti, ki v pogojih družbene lastnine zagotavlja večjo 
produktivnost dela in učinkovitost v družbenem merilu. Povečanje akumu- 
latiivnosti gospodarstva je zato osnovno izhodišče in vodilo za vse ukrepe v 
naslednjem obdobju. Ker je to vprašanje v veliki meri odvisno tudi od ustrez- 



Priloge 541 

nosti gospodarskega sistema, bo SR Slovenija v okviru federacije sodelovala 
pri naporih, da se gospodarski sistem čimbolj prilagodi tako postavljenim 
gospodarskim ciljem. 

Družbeni plan za obdobje do> leta 1970 mora realno oceniti, v kakšni meri 
bodo. realizirani ti cilji do leta 1970. 

2. Plan naj čimbolj realno oceni možnosti družbenoekonomskega razvoja 
v prihodnjem obdobju na osnovi vseh činiteljev, ki lahko vplivajo na ta razvoj. 

Na osnovi tako ocenjenega razvoja naj plan jasno določi področja, na katera 
bo s svojimi ukrepi in sredstvi vplivala SR Slovenija. 

Vsak predvideni ukrep ali akcija za usmerjanje razvoja mora biti ute- 
meljen v zakonitih pristojnostih organov republike oziroma sredstvih, s katerimi 
bo razpolagala v tem obdobju. 

3. V planu mora biti ocenjeno, kako bodo posamezni dosežki in ukrepi 
v tem planskem obdobju vplivali na razvoj v obdobju po letu 1970 in izraženo, 
kaj je treba v tem, obdobju ukreniti glede na pričakovani oziroma zaželeni 
razvoj v obdobju po letu 1970. 

Če razmer in potreb v naslednjem obdobju ni mogoče že sedaj jasno oceniti 
oziroma opredeliti, se mora plan odločiti za takšne ukrepe oziroma naložbe, ki 
so s stališča predvidenega razvoja čimbolj nesporne. To velja zlasti za tiste 
primere oziroma področja, kjer ne razpolagamo z dolgoročnimi programi 
razvoja. 

4. Politika, ki jo bo SR Slovenija vodila na področju gospodarstva v na- 
slednjem obdobju, bo slonela na načelu, da se nobeni gospodarski dejavnosti v 
naprej ne priznajo komparativne prednosti, ker take prednosti lahko dokaže 
posamezna dejavnost šele s svojimi gospodarskimi uspehi. Zato bo s svojimi 
ukrepi in sredstvi podpirala tiste dejavnosti, ki soi že oziroma ki bodo dokazale, 
da ustvarjajo čimvečji dohodek. 

Ker pa imajo nekatere gospodarske dejavnosti poseben pomen za razvoj 
celotnega gospodarstva in ker po svoji funkciji ustvarjajo splošne pogoje za 
razvoj vseh ostalih dejavnosti, bo- SR Slovenija posebej podpirala njihov razvoj. 
To velja zlasti za energetiko, železniški promet in cestno gospodarstvo. 

Svoje intervencije na tem področju bo SR Slovenija vršila na osnovi kom- 
pleksne dolgoročne energetske bilance in bilance prometnih tokov. SR Slovenija 
si bo posebej prizadevala doseči tako organizacijo cestnega gospodarstva, ki 
bo ustrezala pogojem gospodarjenja na tem področju in tak način financiranja 
vzdrževanja in gradnje cest, da bo zagotovljena čim večja stabilnost in možnost 
dolgoročnejšega programiranja na tem, področju. 

Posebno politiko v pogledu, ustvarjanja, pogojev za hitrejši razvoj bo SR 
Slovenija vodila tudi pri tistih, za celotno gospodarstvo pomembnih gospo- 
darskih dejavnostih, ki se sicer lahko ustrezno razvijajo brez posebne družbene 
intervencije, pa se zaradi nekaterih objektivnih pogojev ali razlogov gospo- 
darske politike v preteklosti še vse prepočasi razvijajo. To velja zlasti za, 
turizem, storitvene dejavnosti, kmetijstvo' in gozdarstvo, stanovanjsko', komu- 
nalno in vodno gospodarstvo. 

Pri predvidenih intervencijah na posameznih področjih morajo biti v planu 
obdelana temeljna načela in smernice, ki jih je za razvoj teh področij že sprejela 
Skupščina SR Slovenije v svojih resolucijah in stališčih. 

5. Na usmerjanje gospodarstva bo SR Slovenija vplivala z ukrepi, ki so 
v njeni- pristojnosti in s sredstvi, s katerimi bo v tem obdobju sama1 razpolagala, 
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posredno pa tudi s sredstvi skupnih, rezerv in drugimi viri finančnih sredstev, 
na katerih zbiranje bo lahko vplivala. 

6. Da se doseže čimbolj smotrna zaposlitev razpoložljive delovne sile, naj 
plan predvidi ukrepe za izvajanje take politike razvoja na posameznih področjih, 
na katera lahko vpliva SR Slovenija, da bo našlo zaposlitev čim večje število 
delovnih ljudi. Taka politika pa ne sme težiti za tem, da se ustvarjajo delovna 
mesta, samo da se najde zaposlitev, ne da bi bila taka zaposlitev tudi ekonomsko 
utemeljena. Zato je treba še naprej podpirati prizadevanja za tako delitev 
osebnega dohodka, ki bo sama po sebi vplivala na najbolj racionalno zaposlitev 
delovne sile. 

7. Na področju vseh družbenih služb je treba poskrbeti za usklajenost 
njihovega razvoja s potrebami in možnostmi družbenega gospodarstva, za tak 
sistem organizacije in funkcioniranja teh dejavnosti, da bodo v čimvečjd meri 
zadovoljevale družbene potrebe ob kar najmanjši potrošnji sredstev in za tak 
način financiranja teh področij, da bo zagotovljena čimvečja stabilnost in kon- 
tinuiranost v njihovih dejavnostih. 

Da se te naloge doseže, je zato> zlasti potrebno: 
— obseg in način dela uprave uskladiti s potrebami funkcij republike; 
— obseg in strukturo šolske mreže, zlasti visokošolske, ter način izobraže- 

vanja kadrov prilagoditi ciljem družbeno gospodarske politike v tem in na- 
slednjem obdobju; 

•— znanstveno1 raziskovalno delo v čimvečji meri in bolj organizirano vklju- 
čiti v neposredne potrebe gospodarstva iin javnih služb; družba naj s svojimi 
sredstvi neposredno financira samo tisto znanstveno* dejavnost, ki je ni mogoče 
financirati po tržnih načelih menjave; 

— izboljšati organizacijo zdravstvene službe, jo povezati v funkcionalno 
enoten sistem,, financiranje zdravstva pa prilagoditi njegovemu karakterju 
javne službe; 

— organizacijo' socialnega zavarovanja uskladiti z organizacijo zdravstvene 
službe. 

V planu je predvideti kot osrednjo nalogo na teh področjih, da se izde- 
lajo ustrezni koncepti razvoja posameznih dejavnosti ter optimalni sistem orga- 
nizacije, funkcioniranja in financiranja. 

Sleherni objekt na teh področjih je možno graditi samo na osnovi finanč- 
nega programa, pri čemer je treba predhodno predvideti, koliko sredstev bo 
objekt potreboval po dograditvi za1 redno opravljanje dejavnosti. Z gradnjo 
objekta ali ustanovitvijo nove organizacije, ali razširitvijo dejavnosti že obsto- 
ječe organizacije na tem področju je mogoče začeti šele, ko je dano zagotovilo!, 
da so aH da bodo na razpolago dodatni viri sredstev za financiranje redne 
dejavnosti na takih področjih. 

8. Obseg sredstev za kritje potreb družbenih služb mora biti utemeljen z 
realno izdelano bilanco razpoložljivih sredstev. 

Omejitve na področju splošne potrošnje, ki so bile sprejete v zvezi z 
ukrepi za stabilizacijo gospodarstva, so Zjaostrile položaj zlasti na področju 
tistega dela splošne potrošnje, ki se financira prek proračunov in prek skladov 
socialnega zavarovanja. V planu mora priti do> izraza spremenjena politika 
oblikovanja in razporejanja razpoložljivih sredstev splošne potrošnje in to tako', 
da bo v okviru materialnih možnosti omogočila racionalen razvoj vseh oblik 
splošne potrošnje, hkrati pa ugodno vplivala na razvoj proizvajalnih sil. 
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OBRAZLOŽITEV 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na 
seji dne 12. aprila 1966 razpravljal o osnutku gradiva o družbenoekonomskih 
osnovah razvoja SR Slovenije do leta 1970, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Zavod SRS za gospodarsko planiranje. O osnutku gradiva so- razprav- 
ljali tudi naslednji odbori Republiškega zbora: odbor za proizvodnjo in promet, 
odbor za trgovino, gostinstvo- in turizem, odbor za delo in socialno zavarovanje, 
odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, odbor za 
prosveto- in kulturo, odbor za zdravstvo1 in socialno1 politiko, odbor za organih 
zacijsko-politična vprašanja in odbori za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega, Organizacijsko-političnega, Prosvetno-kulturnega in 
Socialno-zdravstvenega zbora. 

Ko je odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora na 
seji dne 11. maja 1966 ponovno- razpravljal o osnutku gradiva in pripombah 
drugih odborov, je sklenil, do predloži Republiškemu zboru Skupščine SR Slo- 
venije predlog sklepa o- smernicah glede družbeno gospodarske politike, ki mora 
biti izražena v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju 
do leta 1970. Odbo-r za družbeni plan, finance in proračun, je na seji dne 16. maja 
1966 dokončno' izdelal predlog tega sklepa. 

Odbor smatra, da je bil tak sklep — kolikor bi ga Skupščina SR Slovenije 
sprejela — lahko dobro napotilo Izvršnemu svetu pri izdelavi predloga plana 
družbeno-gospodarskega razvoja SR Slovenije do leta 1970. Temeljita razprava 
o problemih bodočega razvoja in preverjanje v predlogu sklepa navedenih 
stališč ter sam sprejem sklepa, bi hkrati pomenili tudi prvi, zelo pomemben 
del vsebinske razprave o bodočem razvoju SR Slovenije do leta 1970; Skup- 
ščina SR Slovenije bi na ta način že vnaprej zavzela osnovna stališča do naj- 
važnejših vprašanj bodočega družbeno-gospodarskega razvoja. 

Pri opredelitvi osnovnih ciljev in nalog družbeno-gospodarske politike, ki 
naj bi bili obdelani v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije do 
leta 1970, je odbor upošteval tako gradivo- Zavoda SRS za gospodarsko- pla- 
niranje in pripombe drugih skupščinskih o-r-ganov, kakor tudi že do-slej sprejete 
resolucije in stališča Skupščine SR Slovenije za razvoj posameznih področij; 
hkrati pa je odbor upošteval še lastne ugotovitve iz svojega večletnega dela 
v zvezi s usmerjanjem družbenega razvoja. 

SPREMEMBE 
predloga sklepa o smernicah glede družbeno- gospodarske politike, ki mora biti 
izražena v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju od 

leta 1970 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun je na seji -dne 26. maj-a 1966 
razpravljal o mnenjih Prosvetno-kulturnega, Socialno-zdravstvenega in Orga- 
nizacijisko^političnega zb-o-ra, od:bo-r za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Gospodarskega zbora m o pripombah zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine. Odbor je na o-sno-vi predlogov za spremembo besedila sprejel naslednje 
dopolnitve oziroma spremembe: 

K u g o t v i it v a- m : 
K 2. t o č ki : Besedilo- drugega odstavka se črta. 
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K sklepom: 
K 1. t o č k i : Besedilo^ pete alinee drugega odstavka se dopolni tako, da 

se glasi: 
»zagotoviti čim. večjo usklajenost dejavnosti družbenih služb s potrebami 

družbe in gospodarstva ter napredek tistih družbenih služb, ki zaostajajo v 
razvoju in pri tem1 zagotoviti čim; večjo proračunsko in, finančno stabilnost.«; 

K 3. točki: Besedilo drugega odstavka' se črta; 
K 4. točki: Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
»Politika, ki jo bo SR Slovenija vodila na področju gospodarstva v na- 

slednjem obdobju, bo slonela na naslednjih načelih: 
a) Zaradi tega, ker imajo nekatere gospodarske dejavnosti poseben pomen 

za razvoj celotnega gospodarstva in ker po svoji funkciji ustvarjajo1 splošne 
pogoje za razvoj vseh drugih dejavnosti, bo SR Slovenija posebej podpirala 
njihov razvoj. To velja zlasti za energetiko', železniški promet in cestno go- 
spodarstvo. 

Svoje intervencije na tem področju bo SR Slovenija izvajala na osnovi 
kompleksne dolgoročne energetske bilance in bilance prometnih tokov. SR Slo- 
venija si bo posebej prizadevala doseči tako organizacijo cestnega gospodarstva, 
ki bo ustrezala pogojem gospodarjenja na tem področju in tak način finan- 
ciranja vzdrževanja in gradnje cest, da bo' zagotovljena čim večja stabilnost 
in možnost dolgoročnejšega programiranja na tem področju. 

b) Posebno politiko v pogledu ustvarjanja pogojev za hitrejši razvoj bo 
SR Slovenija vodila pri tistih, za celotno gospodarstvo' pomembnih gospodarskih 
dejavnostih, ki se sicer lahko ustrezno razvijajo brez posebne družbene inter- 
vencije, pa se zaradi nekaterih objektivnih pogojev ali razlogov gospodarske 
politike v preteklosti še vse prepočasi razvijajo. To velja zlasti za turizem, 
storitvene dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo, stanovanjsko, komunalno in 
vodno gospodarstvo. 

c) Za ostala področja gospodarstva pa bo treba izdelati ustrezne analize, 
ki naj pokažejo, katere gospodarske dejavnosti imajo v SR Sloveniji največje 
možnosti za uspešno gospodarjenje in jih bo zato kazalo v bodoče podpirati. 

č) Pri predvidenih intervencijah na posameznih področjih morajo biti v 
planu obdelana temeljna načela in smernice, ki jih je za razvoj teh področij 
že sprejela Skupščina SR Slovenije v svojih resolucijah in stališčih«; 

K 7. to čki : Besedilo se spremeni in dopolni itako, da se glasi: 
»Na področju vseh družbenih služb je treba poskrbeti za usklajenost nji- 

hovega razvoja s potrebami in možnostmi družbenega gospodarstva, za tak 
sistem organizacije in funkcioniranja teh dejavnosti, da bodo v čim večji meri 
zadovoljevale družbene potrebe ob najbolj racionalni potrošnji sredistev in za 
stabilen način financiranja teh področij, da bo tako zagotovljen kontinuiran 
razvoj njihovih dejavnosti. 

Da se ta naloga doseže, je zato zlasti potrebno: 
— obseg in način dela uprave uskladiti s potrebami funkcij republike; 
— obseg in strukturo mreže vzgojno izobraževalnih zavodov ter način izo- 

braževanja kadrov razvijati v skladu s cilji družbeno gospodarske politike v 
tem in naslednjem obdobju; 

— znanstveno raziskovalno d!elo> v čim večji meri in bolj organizirano 
vključiti v neposredne potrebe gospodarstva in družbenih služb; družba naj 
s svojimi sredstvi neposredno financira temeljno znanstveno dejavnost in tista 
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raziskovalna dela širšega družbenega pomena, za katera ni neposrednega inte- 
resenta; 

— skrbeti je za nenehno kvalitetno rast kulture in umetnosti, vključevati 
ju v družbeni razvoj ter načrtno pospeševati dejavnosti, ki učinkovito in v 
raznih oblikah posredujejo kulturo in umetnost širokemu krogu občanov; 

— izpopolniti organizacijo zdravstvene službe v smeri funkcionalne inte- 
gracije samostojnih in samoupravnih delovnih organizacij ter zagotoviti uve- 
ljavitev sistema dtahodka v zdravstvu; 

— na področju socialnega zavarovanja nadalje razvijati samoupravo zava- 
rovancev in krepiti njeno materialno osnovo, zavzeti se za ločeno obravnavanje 
posameznih panog socialnega zavarovanja glede formiranja sredstev ter si pri- 
zadevati za racionalnejšo' porabo sredstev tudi z neposredno pritegnitvijo 
delovnih organizacij; 

— hitreje ustvarjati materialne in kadrovske pogoje za intenzivnejše izva- 
janje družbenoekonomskemu razvoju ustrezne socialne politike predvsem na 
področju varstva otrok, starih oseb in invalidov. 

V planu je predvideti kot osrednjo' nalogo na teh področjih, da se izdelajo 
ustrezni koncepti razvoja posameznih dejavnosti ter optimalni sistem organi- 
zacije funkcioniranja in financiranja redne in investicijske dejavnosti. 

Objekte na teh področjih, kolikor se financirajo iz proračunskih sredstev 
republike, je možno graditi le na osnovi finančnega programa v skladu z 
zakonom o odpravi sklada SRS za negospodarske investicije. Odločitev o grad- 
nji takih objektov mora biti v skladu s konceptom razvoja posameznih dejav- 
nosti. Pri tem je treba predvideti, koliko sredstev bo objekt potreboval po 
dograditvi za redno opravljanje dejavnosti. Z gradnjo objekta ali ustanovitvijo 
nove organizacije, ali razširitvijo dejavnosti že obstoječe organizacije na tem 
področju je mogoče začeti šele, ko je dano zagotovilo, da so ali da bodo na 
razpolago dodatni viri sredstev za financiranje redne dejavnosti na takih 
področjih.« 

POROČILA 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora je na seji 14. aprila 1966 obravnaval osnutek družbenoekonomskega raz- 
voja SR Slovenije do leta: 1970, ki ga je predložil Zavod SRS za planiranje. 

Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da bi moral osnutek konkretneje 
navajati usmeritve posameznih področij družbenih služb in določneje izraziti 
povezanost med gospodarskimi in negospodarskimi dejavnostmi, saj zaostajanje 
kateregakoli področja družbenih služb nujno zavira tudi nadaljnji razvoj gospo- 
darstva. Predvsem bi morala težnja po smotrni povezanosti biti vidna pri pro- 
gramiranju investicij za nekatera področja družbenih služb. 

Kot temeljna vprašanja je odbor v gradivu o družbenoekonomskih osrio~ 
vah razvoja SR Slovenije do leta 1970 obravnaval usmeritev razvoja šolstva 
vseh stopenj, raziskovalnega idela in kulturne dejavnosti. 

Primerjajoč stališča Republiškega in Prosvetno-kulturnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije o politiki na področju šolstva v obdobju 1964—1970, je odbor 
ugotovil, da podatki o razvoju šolstva, vsebovani v omenjenih stališčih in v 
predloženem gradivu, niso med seboj usklajeni in da se v sedanjem osnutku 
predvideva počasnejši razvoj šolstva. 

35 
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Odbor se je strinjal s predlogom Republiškega sekretariata za prosveto in 
kulturo, da bi v letih 1966—1970 zagotovili z novogradnjami ali adaptacijami 
391 500 m2 šolskega prostora za poitrebe otroško-varstveniih ustanov, osnovnih 
šol'in šol 'druge stopnje, S tem bo uresničen eden od pogojev, da bo v istem 
obdobju lahko končalo' osem razredov obvezne šole 75 °/o mladine iste gene- 
racije. 

Ker v predloženem osnutku razvoja ni predvidenih republiških sredstev 
za povečanje osnovnošolskega prostora, so člani odbora poudarili, da bi repu- 
blika morala nadaljevati lani začeto akcijo sofinanciranja izgradnje osnovnih 
šol ter s sodobnimi načrti in modernimi načini gradnje zagotavljati smotrnejši 
razvoj osnovnošolske mreže in tako omogočati enake pogoje obveznega šolanja 
za vse otroke. S tem v zvezi je bilo sproženo vprašanje dodatnega šolanja tiste 
mladine, ki ne dokonča obveznega šolanja v osmem razredu in zelo težko1 najde 
ustrezno zaposlitev. 

Osnutek razvoja tudi ne predvideva investicij iz republiških virov za pove- 
čanje otroško* varstvenih ustanov. V razpravi je bilo izraženo stališče, da so 
poitrebe po> vzgojnem delu in varstvu predšolskih otrok vedno obsežnejše, še 
zlasti zaradi velikega odstotka zaposlene ženske delovne sile; zato> je treba 
v naslednjem obdobju še nadalje razvijati in organizirati čimboljše in popol- 
nejše otroško varstvo. Po mnenju odbora je potrebno v osnutku razvoja upo- 
števati predvidevanja republiškega sekretariata za. prosveto in kulturo, po 
katerih naj bi. do- leta 1970 vključili v otroško varstvo 30 000 predšolskih otrok, 
kar predstavlja 15 °/o- vseh otrok v Sloveniji do vključno šestega leta starosti. 
Predinosit je pri tem treba dati zadnjim predšolskim letnikom in tako- prispe- 
vati k intenzifikaciji vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnih šolah. 

Izhajajoč iz ugotovitev odbora v zvezi z osnutkom perspektivnega razvoja 
šolstva za obdobje 1964 do 1970, so< člani odbora ponovno opozorili, da je 
posebno šolstvo neločljivi del enotnega vzgojno<-izbraževalnega sistema, ki ga 
moramo iz pedagoških, socialnih in humanističnih vidikov utrjevati skladno 
z ostalimi področji šolstva. Odbor se povsem strinja, da se v osnutek razvoja 
vnese predlog republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, da bo do leta 
1970 pretežna večina osebnostno in vedenjsko motene mladine vključena v 
ustrezne zavode, ki jih je potrebno kadrovsko in materialno' okrepiti. 

V osnutku predviden razvoj pctreb po strokovnih kadrih ni usklajen s 
porastom industrijske proizvodnje po posameznih panogah; letna stopnja rasti 
industrijske proizvodnje, prikazana v osnutku razvoja, zadolžuje gospodarstvo 
tudli za porast odgovarjajočih kadrov. Čeprav osnutek vsebuje le srednjeročni 
razvoj, bi moral vzpoređtoo ob investiranju v proizvodnjo predvideti tudi 
ustrezne investicije za vzgojo srednjih, višjih in visokih strokovnih kadrov. 
Tak prikaz potreb bo služil za osnovo bodočemu planiranju mreže drugosto- 
penjskih šol, določanju profilov kadrov in nomenklaturi poklicev ter tako 
omogočil, da se strokovno šolstvo vsebinsko in organizacijsko bolje prilagodi 
potrebam gospodarstva in družbenih služb. Člani odbora so bili mnenja, da bo 
lahko nadaljevalo šolanje na šolah druge stopnje 75 °/o mladine, ki v istem letu 
konča obvezno šolanje, samo v primeru, če bo možno povečati kapacitete 
teh šol. 

Glede investicij za potrebe visokega šolstva so se člani odbora strinjali, 
da je smotrno dokončati že začete gradnje (fakulteta za strojništvo, višja šola 
za zdravstvene delavce v Ljubljani, višja tehniška šola v Mariboru, trakt za 
fiziko. pri inštitutu za matematiko, fiziko' in mehaniko v Ljubljani), od novih pa 
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zagotoviti za potrebe študentov dva študentska stolpiča v Ljubljani in enega 
v Mariboru. Člani odbora so se odločno zavzeli za to, da pedagoška akademija 
v Ljubljani do leta 1970 .dobi boljše prostore in da se s tem v zvezi prouči 
možnost dokončanja biotehniške fakultete. Z vselitvijo pedagoške akademije v 
stare prostore biotehniške fakultete bi bilo vprašanje šolskega prosfora te aka- 
demije ustrezno rešeno1. Glede potrebnih sredstev za omenjene gradnje je odbor 
predložil, naj Zavod za' planiranje SRS in Republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo uskladita svoje predloge in izdelata nov osnutek za investicije v visoko 
šolstvo*. 

Glede programiranja in koordiniranja ter učinkovitega usmerjanja razisko- 
valnega dela je odbor soglašal s predlogom Republiškega sekretariata za pre- 
sveto in kulturo, da bodo- naloge izvedljive samo v obsegu, ki ga s svojimi 
sredstvi financira oziroma sofinancira družba iz proračunskih virov neposredno 
ali posredno. Družba bi morala tudi v bodoče vplivati na usmerjanje razisko- 
valnega dela in zato obdržati višino proračunskih sredstev in sredstev nepo- 
srednih naročnikov vloženih v raziskovalno delo v razmerju 1 : 3; sredstva 
proračunov bi morala 'torej naraščati sorazmerno s sredstvi neposrednih naroč- 
nikov. V obdobju 1966 do 1970 bi skupna vlaganja v raziskovalno dejavnost 
rastla po stopnji 11,2%, če bo proizvodnja naraščala po stopnji 8,3 %, delež 
vlaganj v raziskovalno delo pa bi se v narodnem dohodku povečal od 1,3 % 
v letu 1965 na 1,9% v letu 1970. Zavod SRS za planiranje naj bi navedene 
predloge upošteval in skupno z republiškim sekretariatom za prosveto in kul- 
turo sestavil ustrezno besedilo kot dopolnitev k osnutku razvoja. 

Glede nai pomembne naloge, ki jih nalaga raziskovalno' delo znanstvenim 
knjižnicam in dokumentacij sko^informacijski dejavnosti, je odbor predlagal, da 
se v osnutku razvoja poudari potreba po enotnem sistemu urejevanja znan- 
stvenih knjižnic, uskladitvi pri nabavi tuje literature in tesnejšem sodelovanju 
med znanstvenimi knjižnicami in dokumentacijsko-informacijskimi službami. 

V zvezd s predloženim besedilom; glede razvoja kulturnih dejavnosti so 
člani odbora menili, da je premočno' in enostransko poudarjena odvisnost med 
povečano' kupno močjo prebivalstva in širšim razmahom kulturnih dejavnosti. 
Zato so se strinjali s spremenjenim besedilom, ki ga je predložil republiški 
sekretariat za prosveto' in kulturo, po katerem bo dobršen del kulturnih dejav- 
nosti še vodno* odvisen od družbene potrošnje, medtem ko se bodo v bodeče iz 
osebne potrošnje v pretežni meri napajale tiste zvrsti, ki so najbolj popularne 
in ki s kulturo združujejo tudi informacije, razvedrilo* in izobraževanje. Posebej 
je bilo še omenjeno, da sta časopisna in grafična dejavnost premalo obdelani 
in bi ju bilo* treba jasneje opredeliti. Točneje bi bilo treba tudi navesti, da so 
pomembne za dvig splošne kulturne ravni prebivalstva predvsem knjižnice 
splošnoizobraževalnega tipa. 

Odbor je menil, da ni ustrezno besedilo, ki govori o republiški podpori 
»osrednjimi« kulturnim ustanovam, ni pa izražene težnje, da naj republika v 
bodoče podpira kulturne ustanove po* njihovih delovnih programih in kulturnih 
dosežkih. 

Ob zaključku razprave je odbor ponovno opozoril na težnjo po zmanjše- 
vanju udeležbe negospodarskih investicij v strukturi investicijske potrošnje. 
Ob tem je predlagal, naj gradivo' o razvoju da točnejši pregled strukture nego- 
spodarskih investicij. 
Št.: 30-28/66 
Ljubljana, 16. 4. 1966 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je na seji dne 13. aprila 1966 razpravljal o družbeno ekonomskih 
osnovah razvoja SR Slovenije do leta 1970 na osnovi gradiva, ki ga je Skup- 
ščini predložil Zavod SRS za planiranje, na seji dne 20. maja 1966 pa o pred- 
logu sklepa o smernicah glede .družbeno gospodarske politike, ki .mora biti 
izražena v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju do 
leta 1970, ki ga je predložil odbor RZ za družbeni plan, finance in proračun. 

Iz razprave, v kateri so poleg članov odbora sodelovali tudi poslanci Soci- 
alno-zdravstveniega zbora Miro' Vesel, dr. Stjepan Bunta in Polonca Šenčur, 
izhajajo naslednje ugotovitve, mnenja in predlogi: 

Pristop k programiranju srednjeročnega razvoja Slovenije bi moral biti 
bolj realen. Predvidevanja o stopnji rasti proizvodnje, o stopnji porasta real- 
nega osebnega dohodka, o investicijskih vlaganjih itd., so namreč preveč opti- 
mistična. Nerealna planska predvidevanja imajo namreč za posledico, da se 
začrtana politika na področju gospodarskega in družbenega razvoja deformira. 

V večji meri bi bilo treba izhajati iz dejstva, da je Slovenija integralni del 
federalnega gospodarskega prostora in zato upoštevati celoten gospodarski si- 
stem Jugoslavije ter vse predvidene sistemske spremembe. Sistemske spre- 
membe niso dovolj jasno1 prikazane. Tako je npr. nakazana preusmeritev 
splošne potrošnje na osebno potrošnjo na področju zdravstva, čeprav še niso 
znane tozadevne sistemske spremembe, vprašljivo pa je tudi, ali so obstoječa 
stališča v skladu z ustavnimi principi. 

Večjo pozornost je treba posvetiti samoupravljanju. Predvsem je treba 
oceniti dosedanji razvoj ter dati jasno usmeritev za prihodnje obdobje, zlasti 
za dlružbene službe. 

Večji poudarek bi bilo treba dati gibanju delovne sile v primarno, sekun- 
darno in terciarno dejavnost ter migraciji delovne sile v inozemstvo. Prikazati 
je tudi tendence migracije po izobrazbeni strukturi delovne sile. 

Nujnost urbanizacije itn. regionalnega planiranja bi morala priti še v večji 
meri do izraza. Usmeritve na tem področju bi morale biti konkretnejše. 

Družbene službe, predvsem pa socialno varstvo, so preveč deklarativno 
obravnavane. Zagotoviti je treba skladen razvoj družbenih služb in gospo- 
darstva. Nakazani so številni problemi na področju družbenih služb, ne da bi 
bilo hkrati tudi nakazano, kako se bodo ti problemi v prihodnje reševali. 

Treba je zagotoviti tak način financiranja družbenih služb, ki bo zago- 
tavljal stabilno, kontinuirano in učinkovito delo na teh področjih skladno z 
družbenimi potrebami in zmogljivostmi. 

Glede investicijskih vlaganj v prihodnjem obdobju bi morale biti družbene 
službe ločeno obdelane po posameznih področjih glede na specifičnost in 
potrebe. Izražen je bil drvom, ali bodo delovne organizacije s področja družbenih 
služb lahko zagotovile za investicijska vlaganja 65 mlrd dinarjev do leta 1970. 
Upoštevati je treba, da imajo prav delovne organizacije s področja zdravstva, 
ki so doslej v primerjavi z ostalimi delovnimi organizacijami s področja druž- 
benih služb lahko največ vlagale v investicije, omejene možnosti zaradi ten- 
dence zniževanja stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje. 

Investicijska predvidevanja na področju družbenih služb niso realna. 
Zmogljivosti proračunov in delovnih organizacij iz teh področij so omejene, 
pripravljenost gospodarstva, da z vpisom posojil zagotovi precejšen del po- 
trebnih sredstev, pa je spričo lastnih nalog in obveznosti delovnih organizacij 
vprašljiva. Zato bi bilo treba jasneje prikazati, kako se bo kril primanjkljaj 
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v višini okoli 60 mlrd. Nasploh bi bilo potrebno za družbene službe razčistiti 
vprašanje financiranja razširjene reprodukcije. 

Usmeritev osnovne zdravstvene službe v izboljšanje opremljenosti obsto- 
ječih kapacitet ter usmeritev na izgradnjo bolnišničnih objektov je pravilna. 
Nepravilno- pa je, da se zdravstveno varstvo ločuje na preventivno1 in kurativno 
s tem, da se navaja, da bi se morala zdravstvena zaščita v naslednjem obdobju 
usmerjati predvsem v preventivno zdravstveno varstvo. Večji poudarek je 
treba dati aktivnemu oziroma kompleksnemu zdravstvenemu varstvu ter medi- 
cini dela, ki j'e v zadnjem času dosegla precejšen napredek. 

Škodljive in deklarativne so izjave, da smo v preteklem obdobju preveč 
vlagali v osno>vno zdravstveno službo ter da bi z boljšim koriščenjem sredstev 
zdravstvenega zavarovanja lahko- pridobili sredstva za investicije na področju 
zdravstva. Ni namreč prezreti dejstva, da so nekateri skladi zdravstvenega 
zavarovanja v zelo težavni finančni situaciji in da komaj krijejo funkcionalne 
izdatke zdravstvenih zavodov. 

Področje socialnega varstva je preskromno obdelano; gre le za deklarativen 
program. Ni nakazano, kako se bo reševal problem varstva otrok, ki je zelo 
pereč. Na tem področju ne bomo dosegli nobenega napredka, če ne bomo zago- 
tovili stabilnih virov financiranja. Ni pravilno, da se ta problem, obravnava 
ločeno od šolstva. Treba bi bilo jasno prikazati, kakšen napredek se predvideva 
na temi področju. 

Na področju socialnega varstva pa ni problem samo slabo urejeno- varstvo 
otrok zaposlenih staršev, temveč je problem tudi v pomanjkanju vzgojnih 
zavodov za delinkventno mladino, za mladino moteno v telesnem in duševnem 
razvoju, domov za stare osebe itd. Niso- omenjeni niti najpomembnejši objekti 
na področju socialnega varstva, ki so republiškega pomena. 

Na podlagi vsestranske in temeljite razprave o predlogu sklepa o smernicah 
glede družbeno-gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbeno- 
ekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju do leta 1970, je odbor pripravil 
predlog mnenja k temu sklepu ter predlaga zboru, da ga sprejme in posreduje 
Republiškemu in Gospodarskemu zboru. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dolfeta Vojska: 

Št.: 30-28/66 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je obravnaval obe gradivi o družbenoekonomskih osnovah raz- 
voja SRS do leta 1970, ki ju je predložil Skupščini SR Slovenije Zavod SRS za 
planiranje in sicer na dveh sejah dne 13. aprila in 28. maja 1966. 

Ko je odbor obravnaval gradivo o družbenoekonomskih osnovah razvoja 
SRS do leta 1970 v prvem osnutku, ki ga je predložil Zavod SRS za planiranje, 
je v načelnem obravnavanju tega gradiva ugotovil, da obravnava sedanje 
gospodarske kapacitete preveč statistično in da upošteva modernizacijo gospo- 
darskih kapacitet le v smislu tehnoloških izboljšav in večjega izkoriščanja že 
obstoječih objektov. Glede na nov gospodarski sistem, v katerem naj delovne 
organizacije siame skrbe za razširjeno- reprodukcijo, je taka usmeritev deloma 
razumljiva, vendar pa bo imela za posledico preveliko zaprtost tako delovnih 
organizacij kot tudi politično-teritorialnih skupnosti. Ni videti zadostnega po- 
udarka na večji integracijski usmerjenosti za reševanje skupnih potreb gospo- 
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darstva. Gradivo« ne daje zadostne usmeritve delovnim organizacijam in ban- 
kam k iskanju najbolj ekonomičnih rešitev na področju energetike, nabave 
inozemskih surovin in izvoznih možnosti. 

Pri ugotavljanju naravnih bogastev ni mogoče jemati za osnovo samo suro- 
vine, temveč tudi geografski položaj posameznih področij. Posebej velja to za 
obalno področje, kjer ta dva elementa nista tako pomembna s stališča turizma, 
temveč predvsem s stališča terciarnih dejavnosti. 

Zelo malo je govora o družbenih službah. Na področju zdravstva bo po- 
trebno v predvidenem času uveljaviti nekatere organizacijske ukrepe, ker ne 
bo mcgoče graditi novih bolniških kapacitet. Nejasno postavljene gospodarske 
prednosti posameznih področij in njihova usmeritev otežuje tudi pravilno 
usmerjanje srednjega šolstva. 

Za nadaljnji razvoj gospodarstva je nujno urediti stimulativen devizni si- 
stem, prav tako pa zlasti pri odločanju o investicijah razčistiti odnos med 
federacijo in republiko. 

V razpravi o podrobnostih je imel odbor naslednje pripombe: 
— v gradivu manjka ocena, kolikšen uspeh je bil dosežen s preteklimi 

plani. Še vedno ni zakona o planiranju, zato se pojavlja še naprej problem pri- 
stojnosti v planiranju; 

— gradivo ne računa z migracijo prebivalstva v zvezi z zaposlovanjem. 
Razvoj zaposlovanja gre v smer, ki še ni urejena s predpisi, sedanji predpisi 
pa to zavirajo (delo na domu). Vprašanje zaposlovanja v inozemstvu ni obde- 
lano; 

— razčistiti bi bilo treba vprašanje delitve narodnega dohodka. S tem v 
zvezi bi bilo potrebno prikazati sredstva, s katerimi bodo občine razpolagale. 
Dejstvo je, da sleherna republiška investicijia bremeni posredno tudi občinska 
sredstva; 

— družbene službe so pomanjkljivo obdelane, zlasti znanstveno-razisko- 
valno delo; 

— utrditi bi bilo treba bančno kreditni sistem, pri čemer bi morala biti 
osnova bilanca iz preteklosti; 

— podrobneje bi, bilo treba obdelati vprašanja v zvezi z gradnjo novih 
investicijskih objektov, pri katerih bi bilo potrebno vzeti kot osnovo le eko~ 
nornski izračun; 

— srednjeročni plan bi moral tudi navesti, kakšne in katere predpise bi 
bilo treba spremeniti, dopolniti ali prilagoditi potrebam bodočega razvoja; 

— sredstva za ceste so le medlo navedena. Res je, da ni razčiščeno vpra- 
šanje delitve sredstev med federacijo in republikami (gorivo), toda cestna mreža 
ne sme propadarti. Izredno je obremenjena cesta Škofije—SR Hrvatska, ker se 
navezuje na jadransko magistralo. Ta cesta je že sedaj ozko grlo. V gradivu 
pa glede nje ni jasnega stališča; 

— ker ni zakona o planiranju, tudi ni enotne metodologije. Premalo pozor- 
nosti je posvečeno splošni potrošnji. Znane so nekatere zadolžitve, znano je 
tudi, da so pičla sredstva na razpolago. Ker pa ni izvršena bilanca, je težko 
predvidevati, kaj se bo realiziralo in kaj ne; 

— vloga republike pri usmeritvi sredstev še vedno ni razčiščena; o- njih 
se še vedtio odloča v ozkem krogu upravnih odborov skladov, brez jasnih kom- 
pleksnih potreb. 
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Glede na navedene pripombe je Zavod! SRS za planiranje predložil Skup- 
ščini SRS novo gradivo o družbeno-ekonomskih osnovah razvoja SRS do leta 
1970, ki ga je odbor obravnaval na seji dne 20. 5. 1966. 

Odbor je ugotovil, da1 so bile pripombe odbora na prejšnje gradivo le de- 
loma upoštevane in da zaradi tega gradivo še vedlno ni popolno. Odbor je 
posebej poudaril, da bi bilo treba med dokumente, ki tvorijo osnovo politike 
razvoja SR Slovenije, vnesti tudi resolucijo VI. kongresa SZDL, ki izrecno 
vsebuje vrsto smernic za družbenoekonomski razvoj SR Slovenije v prihodnjih 
letih. Odbor je tudi ugotovil, da nekateri podatki ne ustrezajo' dejanskemu 
stanju, kar je posebej očitno v odstavku, ki obravnava življenjski standard, 
glede stanovanjskega gospodarstva. Odbor je tudi mnenja, da je trgovina 
mnogo pomembnejši faktor našega gospodarstva kot pa to izhaja iz gradiva, 
kjer je zelo skromno obdelano. Za največjo pomanjkljivost navedenega gradiva 
pa šteje odbor dejstvo, da ni prikazane bilance sredstev, s katerimi razpolaga 
republika, s čimer je praktično nemogoče pripraviti realen plan družbenoeko- 
nomskega razvoja republike v prihodnjih letih. 

Na isti seji je odbor obravnaval tudi predlog sklepa o smernicah glede 
družbeno-gospodarske politike, ki mora biti izražena v planu družbenoeko- 
nomskega razvoja SR Slovenije v rkzdobju do leta 1970. O navedenem predlogu 
sklepa je odbor navedel vrsto pripomb, ki so razvidne iz predloga mnenja 
k predlogu sklepa o smernicah glede družbeno-gospodarske politike, ki mora 
biti izražena v planu družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v razdobju 
do leta 1970, ki ga bo O r g aniz aci j s k o-p o li ti č ni zbor posredoval Republiškemu 
in Gospodarskemu zboru, kot pristojnima zboroma Skupščine SRS. 

Odbor predlaga, da zbor predloženo mnenje k predlogu sklepa o smernicah 
sprejme. Za svojega poročevalca je odbor določil Cirila Kambiča. 
Št.: 30-28/66 
Ljubljana, 23. 4. 1966 

/ ' 

NEKAJ OSNOVNIH UGOTOVITEV 
o stanju v gospodarstvu v prvem četrtletju 1966 

(Pripravil Gospodarski zbor) 

Gospodarska reforma in nadaljnja perspektiva slovenskega gospodarstva v 
jugoslovanskem in svetovnem prostoru zahteva pospešeno in dbsledno izvajanje 
načel dejanske in popolne ekonomizacije. Gre predvsem za intenziviranje 
gospodarjenja in skladno s tem za povečanje družbene produktivnosti dela, kar 
pa je v današnjih pogojih mednarodne menjave možno' doseči le š sodobno 
organizacijo dela. V to se vključuje modernizacija, kooperacija, integracija in 
specializacija proizvodnje. Realizacija takšne razvojne politike nujno zahteva 
tudi nekatere izpopolnitve gospodarskega sistema. 

Če tudi uradna statistika kaže, da se gospodarstvo odvija na splošno v 
mejah predvidevanj, se vendar intenzivnost gospodarjenja ni bistveno spre- 
menila in se tako rast produktivnosti ne dviga skladno z objektivno danimi 
pogoji. 

Ena od pomembnih osnov za realizacijo ciljev reforme je vsekakor široko 
poslovno sodelovanje. Sedianji pogoji za razvoj poslovnega sodelovanja ne omo- 
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gočajo večini poslovnih združenj prave poslovnosti. Ovire za pravo poslovno 
ekonomsko združevanje in kooperacijo so v izoliranosti in zaprtosti posameznih 
delovnih organizacij, često< pa tudi v politiki nekaterih občinskih skupščin. 
Nepopolna zakonodaja na tem področju je prav tako ena od ovir za uspešnost 
poslovnega sodelovanja in uspešnost kooperacije. Rezultat takšnega sodelovanja 
zmanjšuje tudi nezaupanje med pogodbenimi partnerji, ki pogosto ne izpol- 
njujejo sklenjenih pogodb. Vrzeli v gospodarskem sistemu često (dopuščajo, da 
se razlogi subjektivnega značaja smatrajo kot višja sila, s čimer se pogodbene 
stranke izognejo odgovornosti in sankcijam. Zato bi bilo potrebno izpopolniti 
predpise, ki bi omogočili poglobitev kooperacije in drugih oblik poslovnega 
sodelovanja med domačimi in tujimi proizvajalci. Poslovno sodelovanje pa naj 
bi se ne omejevalo samo na proizvodnjo, temveč tudi na področje razširjene 
reprodukcije. 

Glede na različne možnosti za ustvarjanje skladov po posameznih gospo- 
darskih dejavnostih oziroma podjetjih, je potrebno pospeševati takšno poslovno 
sodelovanje, kjer bodo podjetja, ki razpolagajo s sredstvi, sodelovala pri finan- 
ciranju proizvodnje surovin, razen polizdelkov, embalaže ipd., za kar so nepo- 
sredno zainteresirana. Za takšno poslovno sodelovanje pa je potrebno najti tudi 
ustrezni način stimuliranja (zagotovitev dolgoročne in ustrezne dobave, sood- 
ločanje pri proizvodnem programu, udeležba pri ustvarjanju deviznih sredstev 
itd.). Potrebno je najti organizacijske oblike ene poslovne skupnosti za skupino 
proizvajalcev na podlagi skupne proizvodnje in programov. Tudi vlaganje last- 
nih investicijskih' sredstev bi moralo temeljiti na načelu združevanja sredstev 
v isti panogi, oziroma skupini panog (združena podjetja, kombinati, razne 
oblike poslovnih kooperacij). 

Nekatere gospodarske organizacije še vedno investirajo brez dolgoročnej- 
šega programa in računa rentabilnosti. Zato imamo še vedno neustrezno raz- 
merje med vlaganji v gradbena dela in v opremo oziroma modernizacijo pro- 
izvodnje. Gre predvsem za smotrno in ekonomično vlaganje sredstev. Še vedno 
se marsikateri objekti gradijo deloma samo s fiktivnim kritjem in tudi poslovne 
banke so izdale nekaj zgolj formalnih garancij. 

V številnih podjetjih so ustvarjena večja sredstva skladov kot so jih pri- 
čakovali in to predvsem po zaslugi raznih spremenjenih instrumentov in olaj- 
šav. Zaradi tega je tem bolj pomembno, kako se ta sredstva uporabljajo glede 
na perspektivo. Zaradi nadaljnje perspektive posameznih delovnih organizacij 
je potrebno, da se ta sredstva čimbolj poslovno in rentabilno aktivirajo, v 
manjši meri pa odtujujejo (namesto dotacij — posojila, aktiviranje sredstev 
preko' poslovnih kooperacij neposredno' z delovnimi organizacijami in bankami). 

Z gospodarsko reformo* so bile izvršene spremembe v gospodarskem si- 
stemu v smeri zmanjševanja kreditov. Navzlic temu pa podatki kažejo, da je 
še vedno močna tendenca po najemanju bančnih kreditov za obratna sredstva. 
V bodoče bi bilo potrebno verjetno v večji meri kreditirati zaloge v trgovini. 

S tem- bi se v proizvodnih podjetjih sprostila znatna sredstva in olajšal 
njihov položaj, za trgovino pa bi bila to spodbuda za večjo založenost in 
izbiro. 

Nove pogodbe z Jugobanko za devizna sredstva so šele v teku, zato je 
preskrba z reprodukcijskim materialom1 iz uvoza še vedno nezagotovijena. 
Domače surovine in reprodukcijski material se zaradi toge vezave uvoza na 
izvoz in deloma tudi zaradi konjukture in pa obveznosti do Jugobanke, izvažajo 
v večji meri, kot bi bilo racionalno. Še vedno primanjkuje dinarskih sredstev 
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za nakup deviz. Sedanji sistem vezave uvoza na 'izvoz je pomanjkljiv in se tudi 
v tej obliki ne izvaja, kar ima škodljive posledice. Tekstilna industrija npr. 
trpi škodo zaradi nepravočasnega nakupa bombaža in volne ter pomožnih 
sredstev s strani »Matreza«. V metalurgiji se občuti nadaljnje naraščanje sve- 
tovnih cen barvastih kovin. Zelo primanjkuje bakra. Pri živem srebru se kaže 
neusklajenost trgovinskih pogodb z možnostmi (obveznosti izvoza 777 ton pri 
proizvodnji 547 ton). V kemiji manjka raznih materialov. Prenizke cene za 
korund in cinkovo belilo stimulirajo izvoz oziroma držanje na zalogi. V usnjar- 
ski industriji primanjkuje kož (slab domači zakol, pomanjkanje deviz za uvoz) 
in njihove cene rastejo. Podobni primeri so tudi v nekaterih drugih indu- 
strijskih panogah. 

Za turistično sezono- se obeta močan promet, vendar je naše turistično 
gospodarstvo izredno slabo pripravljeno. Poleg negotove preskrbe z živili pri- 
manjkuje tudi razne opreme, ker je ni, mogoče dobiti na domačem trgu, banka 
pa ne dovoljuje niti porabe retencijske kvote. 

Rešitev teh problemov je v izgradnji deviznega režima po načelu, da 
delovne organizacije prosto razpolagajo s pripadajočim delom deviznih sred- 
stev, ki so bila ustvarjena ne glede na blagovni ali neblagovni značaj deviznega 
pritoka. V centralne sklade naj gospodarstvo odvaja le najnujnejši del deviznih 
sredstev za zadovoljevanje splošnih potreb družbe. O pretakanju deviznih sred- 
stev med posameznimi gospodarskimi organizacijami prek poslovnih bank pa 
naj odločajo- izključno gospodarske organizacije same. Devizni režim mora za- 
gotoviti gospodarskimi organizacijam pogoje za čimbolj samostojno poslovanje, 
stimulirati njihovo: izvozno aktivnost in vnesti potrebno sigurnost glede prido- 
bivanja in razpolaganja z deviznimi sredstvi in nabave reprodukcijskega 
materiala. 

Trg še ni dovolj stabiliziran, še vedno je zelo zaprt, desortiran, deloma pa 
prodaja že zaostaja (posebno oprema in trajnejše potrošne naprave). Zaradi 
neustreznih cen proizvodnja vrsto artiklov opušča. Tudi z živili je trg nepri- 
merno slabše založen kot prejšnja leta, tako po količini kot tudi po izbiri. 

V januarju 1966 so cene proizvodov industrijskega blaga porastle v pri- 
merjavi z lanskim januarjem za 9,1 '°/o, cene v trgovini na drobno za 16 °/o in 
cene gostinskih storitev za 20,5 °/o. Še vedno se opaža močna tendenca zlasti v 
proizvodnji za zvišanje cen in s tem v zvezi pritisk na organe za cene za 
administrativno zviševanje cen. Delovne organizacije bi se morale bolj prt- 
zadevati za množično proizvodnjo1, za večji promet z blagom in za zniževanje 
proizvodnih stroškov ter na ta način za ekonomsko oblikovanje cen. Instru- 
menti regresov, carinskih in drugih olajšav naj bi se uporabljali le v najnuj- 
nejših družbenoekonomsko utemeljenih primerih. 

Stanovanjska izgradnja v letošnjem letu nazaduje. Po oceni se bo letos 
pričelo' graditi za 20—30°/» manj stanovanj kot lansko leto. Način financiranja 
in varčevanja za gradnjo stanovanj je neustrezen, koncentriranih sredstev je 
manj, pa tudi delovne organizacije ne vlagajo svoj del sredstev v stanovanjsko 
izgradnjo. Na področju stanovanjskega gospodarstva se opaža, da administra- 
tivni stroški nenehno rastejo. 
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INFORMACIJA 
o pojavih omejevanja delovanja tržnega mehanizma v SR Sloveniji 

I. 

Komisija za družbeno- nadzorstvo Skupščine SR Slovenije in odbor za trgo- 
vino, gostinstvo in turizem Republiškega zbora sta formirala delovno skupino 
za proučitev omejevanja tržnega mehanizma in zapiranja tržišča. Poročilo 
Republiškega tržnega inšpektorata kakor tudi informacije o posameznih po- 
javih omejevanja tržnega ■mehanizma s terena so namreč opozarjala, da je kljub 
odredbam, ki zagotavljajo enotnost jugoslovanskega tržišča, prišlo do raznih 
pojavov omejevanja'tržnega mehanizma. Takšni pojavi soi negativno vplivali na 
promet blaga in storitev ter rušili enotnost tržišča. Oblike, v katerih se je izra- 
žalo omejevanje mehanizma tržišča, so bile različne. Manifestirale so se v dogo- 
varjanju o razdelitvi tržišča, izključnem odkupu deficitarnega blaga, vezani 
prodaji blaga,- zapiranju tržišča v lokalne okvire in izključni pravici kmetijskih 
zadrug pri odkupu kmetijskih proizvodov. 

Komisij a in odbor se zavedata, da so pojavi omejevanja tržnega meha- 
nizma prvenstveno posledica in odraz našega dosedanjega gospodarskega raz- 
voja, za1 katerega so- značilni pogosta neusklajenost kupnih in blagovnih fondov, 
pasivna trgovinska in plačilna bilanca ter nezadostna vključitev našega gospo- 
darstva v mednarodno menjavo. 

Nadaljnji družbeno ekonomski razvoj bo na podlagi -načel gospodarske 
reforme nedvomno odpravil številne vzroke, ki so pogojevali omenjene pojave. 
Toda osnovni pogoj za uspešno izvedeno reformo je svobodno in stabilno 
tržišče. V procesu borbe za takšno* tržišče pa se bodo še pojavljali poskusi ome- 
jevanja svobodnega delovanja tržnega mehanizma, kar bo slabilo rezultate 
gospodarske reforme, delovalo bo proti delitvi dohodka po delu, omogočalo 
neopravičeno prelivanje dbhodka in s tem ohranjevalo neproduktivno pro^ 
izvodnjo. 

Zato- menimo, da bo še nadalje nujna tudi družbena intervencija, zlasti za 
preprečevanje negativnih pojavov subjektivnega značaja. 

II. 

Predpisi s področja blagovnega prometa 

Načela enotnosti jugoslovanskega tržišča, svobodne in zdrave konkurence 
v poslovanju delovnih organizacij ter njihovih poslovnih združenj so med naj- 
pomembnejšimi temelji našega gospodarskega sistema. Ta načela so izražena 
tudi v ustavi SFR Jugoslavije, ki o tem. govori v 28. členu, kjer pravi: 

»Ozemlje Jugoslavije je enotno gospodarsko in carinsko področje. 
Promet blaga in storitev je v vsej Jugoslaviji prost in se sme omejiti samo 

na podlagi zveznega zakona. Delovne organizacije smejo ob enakih pogojih 
opravljati gospodarske in druge dejavnosti v vsej Jugoslaviji.« 

Ustava SFR Jugoslavije navaja v 30. členu, da je prepovedano združevanje 
ali spajanje delovnih organizacij in vsaka druga dejavnost organizacije ali 
državnega organa, ki bi šla za tem, da se prepreči ali omeji prosta menjava 
dobrin ali storitev zaradi pridobitve materialnih ali drugih prednosti, ki ne bi 
temeljile na njihovem delu, ali s katero se kršijo socialistični ekonomski odnosi, 
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ustvarjajo drugi .neenakopravni odnosi v poslovanju ali prizadene škoda sploš- 
nim' koristim, določenim z zveznim zakonom. 

Podobno pravi 24. člen ustave SR Slovenije. 
Podrobno regulira normalno odvijanje blagovnega prometa zakon o ure- 

ditvi poslovnih razmerij na trgu z dne 25. julija 1962 (Uradni list FLRJ, 30/62). 
Zakon o načelnih določbah navaja, da gospodarske organizacije poslujejo samo- 
stojno in prosto na vsem jugoslovanskem trgu, omejitve v prometu blaga ali 
poslovanju na določenih območjih pa se lahko' predpišejo samo na podlagi zvez- 
nega zakona (1. člen). 

Med kršitve načel o poslovanju na trgu se šteje tudi sporazumevanje za 
dosego monopolnega ali drugačnega privilegiranega položaja, pri čemer so 
posebej našteta naslednja1 dejanja: 

— sporazumevanje O1 razdelitvi trga; 
— sporazumevanje o cenah na notranjem trgu ali drugih kupnih in pro- 

dajnih pogojih, ki imajo za posledico neopravičeno zvišanje ali neopravičeno 
znižanje cen blaga; 

— sporazumevanje o omejitvi obsega proizvodnje ali izkoriščanje zmog- 
ljivosti z namenom, da se obdržijo ali zvišajo cene; 

—• sporazumevanje o drugih pogojih in drugih oblikah poslovanja, ki meri 
na to, da se spravijo posamezne gospodarske organizacije na trgu v neenako- 
praven položaj. 

Te določbe se nanašajo tudi na sporazume, ki jih vsebujejo pogodbe o usta- 
novitvi poslovnih združenj, na sporazume, dosežene v poslovnih združenjih, na 
sporazume, ki jih vsebujejo pogodbe o poslovno-tehničnem sodelovanju in na 
sporazume, dosežene na njihovi podlagi, na druge pogodbe o nakupu in prodaji 
blaga ter O' drugih poslih blagovnega prometa (15. in 16. člen). 

III. 

Način proučitve problematike omejevanja tržnega mehanizma 
in zapiranja tržišča 

Delovna skupina je zbrala podatke, ki se nanašajo na omejevanje tržnega 
mehanizma pri republiških organih (republiškemu sekretariatu za gospodarstvo, 
republiški gospodarski zbornici, republiškemu tržnemu inšpektoratu) nekaterih 
občinskih skupščinah, Mestnemu svetu v Ljubljani in pri nekaterih podjetjih. 

Razen tega je delovna skupina obiskala nekatere gospodarske organizacije 
oziroma področja in v neposrednih razgovorih ugotavljala probleme in izvore 
omejevanja mehanizma tržišča v blagovnem prometu. Pri svojem delu pa je 
uporabila tudi material, ki nam ga je posredovala komisija Zvezne skupščine 
za družbeno nadzorstvo. 

Konkretni primeri, ki jih v tem poročilu navajamo, so dokumentirani v 
poročilih tržne inšpekcije, gospodarskih sodišč, oziroma so bili ugotovljeni ob 
razgovorih skupine poslancev. 

Na osnovi zgoraj navedenih podatkov in razgovorov obravnava skupina v 
svojem poročilu predvsem naslednje oblike omejevanja tržnega mehanizma, ki 
prihajajo na našem področju največ do izraza: 

— omejevanje tržnega mehanizma v prometu z industrijskimi proizvodi; 
— zapiranje trgovinske mreže v občinske meje iz lokalnih interesov; 
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— omejevanje tržnega mehanizma pri odkupu kmetijskih pridelkov kot 
posledica obstoječih predpisov; 

— problematika zapiranja tržišča oziroma omejevanja tržnega mehanizma 
v preskrbovanju mest s posebnim oziram na ljubljansko tržišče s prehram- 
benimi proizvodi. 

IV. 

1. Omejevanje tržnega mehanizma v prometu z industrijskimi proizvodi 

Deformacije mehanizma tržišča v prometu industrijskih proizvodov so raz- 
lične, strnemo1 pa jih lahko v naslednje skupine pojavov: 

a) prodaja proizvodnje izključno ali v pretežni meri preko lokalnega trgo- 
vinskega podjetja; 

b) vezanje prodaje deficitarnega blaga na nakup drugega neidočega ali 
manj idočega blaga; 

c) prekvalifikacije izdelkov iz nižje v višjo kakovostno skupino, da bi se 
dosegle višje cene od določenih; 

d) zakup celotne proizvodnje deficitarnega blaga po enem trgovskem 
podjetju; 

e) monopolni položaj uvoznih podjetij; 
f) deformacije na trgu, ki jih ni mogoče opredeliti kot omejevanje tržnega 

mehanizma. 

a) Prodaja proizvodnje izključno ali v pretežni meri preko lokalnega 
trgovinskega podjetja 

Ta pojav zasledimo najbolj pogosto pri tistih proizvajalcih, ki razpolagajo 
z deficitarnim blagom, ki ga na trgu ni treba ponujati in tudi sicer niso potrebni 
nobeni stroški za to, da se poišče kupec blaga, V takem1 primeru navadno pro- 
izvajalci odbijajo neposredno prodajo svojega blaga tudi velikim potrošnikom, 
ki so nekateri tudi dolgoletni odjemalci, s tem da zahtevajo od njih, da to 
blago nabavijo pri lokalnem trgovskem! podjetju, ali pa pri trgovskem) podjetju, 
ki so ga določili kot izključnega prodajalca njihove proizvodnje. 

V Sloveniji smo imeli celo primer, ko je proizvajalec formiral v ta namen 
posebno trgovsko organizacijo' (Veletrg pri Rudniku lignita Velenje). Skoro 
v vseh teh primerih se takšno ravnanje podjetij izvaja z vednostjo lokalnih 
organov oblasti, marsikdaj pa celo na njihovo pobudo. Z vključitvijo še enega 
nepotrebnega posrednika ali pa z izključitvijo konkurence, uspevata tako oba, 
ali vsi trije partner ji izvleči neupravičene koristi, kar tretira zakon kot gospo- 
darski postopek. Gospodarske organizacije so dolžne upoštevati pri svojem 
poslovanju načelo, da v prometu z blagom sodeluje čim manj posrednikov 
oziroma, da se opravi promet z blagom ob čim manjših stroških. 

Imamo pa tudi takšne pojave, da proizvajalci zahtevajo od dobaviteljev 
reprodukcijskega materiala, da jim ta material dobavijo preko lokalnega trgov- 
skega podjetja. 

— Najbolj značilen primer je bil v Velenju, ko je rudnik lignita ustanovil 
novo trgovsko podjetje, preko katerega je prodajal vso svojo proizvodnjo, 
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— Podobno temu so- določen čas prodajale nekatere tovarne večino svoje 
proizvodnje preko lokalnega trgovskega podjetja, tako da so potrošniki iz 
ostalih delov države bili navezani izključno na trgovce v Sloveniji. 

— Lesni kombinat Vrhnika, ki je proizvajalec deficitarnega parketa, je 
svojo proizvodnjo prodajal izključno preko trgovskega podjetja »Grameks« 
Ljubljana. 

— Cinkarna Celje je prodajala žvepleno kislino le trgovskemu podjetju 
Kovinotehna Celje, s katerim je imela dogovor, da mu ta poleg uradno dolo- 
čene cene plača še 5 din po kg za najem cistern, ki so last Cinkarne. To najem- 
nino je trgovsko podjetje zaračunavalo kupcu, izkupiček pa sta si Cinkarna in 
Kovinotehna podelila (4 : 1 din za kg). 

V to kategorijo spada najbrž tudi dogovor med Cinkarno in Železarno 
Jesenice, s katerim se je Cinkarna Celje obvezala dobavljati Železarni cink za 
izdelavo pocinkane pločevine, katero je morala Železarna v pretežni meri 
dobaviti Cinkarni Celje za izdelavo odtočnih cevi. Te cevi pa Cinkarna prodaja 
Kovinotehni Celje, kot določenemu edinemu kupcu. 

b) Vezanje prodaje deficitarnega blaga na nakup drugega neidočega 
ali manj idočega blaga 

Ta pojav je zavzel mnogo širši obseg, kot je to v komercialni in poslovni 
praksi običaj. Kupcem deficitarnega blaga se vsiljuje nakup manj iskanega 
blaga, dostikrat celo* nekurantne stare zaloge, ki se potem odpisujejo- ali 
prodajajo za odpad. 

Razumljivo, da je tak način trgovanja škodljiv, ker podražuje bodočo 
proizvodnjo', kadar gre za reprodukcijski material, na drugi strani pa omogoča 
plasma1 tistih proizvodov, ki so slabe kvalitete, ali ki jo trg zavrača tudi zato, 
ker jo ne narekujejo potrebe. K takšnemu ravnanju se zatekajo podjetja tudi 
zaradi tega, da svoje težave z obratnima sredstvi preložijo na druge gospodarske 
organizacije. Takšne postopke tolerirajo tudi lokalni činitelji, ker s tem omo- 
gočajo proizvodnjo v lokalni skupnosti tudi tistim podjetjem, ki proizvajajo 
ekstenzivno in blago slabe kvalitete. 

Takih pojavov je zelo veliko v Jugoslaviji pa tudi v Sloveniji jih ne 
zmanjka, kot na primer: 

— Lesni kombinat Ljubljana veže rezan les s stavbnim pohištvom. 
— Trgovsko podjetje Elektrotehna Ljubljana veže prodajo na debelo avto- 

matskih pralnih strojev s televizorji in radioaparati. 
— Kovinotehna v Celju postavlja pogoj Merkurju v Kranju, da mu dobavi 

pocinkano pločevino, če bo prevzel tudi določeno količino infra grelnih peči. 
— Ko je gradbeno podjetje »Konstruktor« v Mariboru hotelo nabaviti 

betonsko železo- in parket pri trgovski agenciji »Novi Sad«, mu je bil postavljen 
pogoj, da mora kupiti tudi fasadne odre, hkrati pa dobaviti posredovalcu tudi 
eno tono pocinkane pločevine. 

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec skupno s trgovskim podjetjem »Žila« 
pa je prodajo lesa vezalo1 na večje količine cementa in betonskega železa. 

Poleg navedenih pojavov pa se pojavljajo še druge oblike zahtevanih po- 
gojev pri prodaji blaga, kot na primer: 
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— Blago se proda pod pogojem, da opravi prevoz prodajalec oziroma, da 
prevoz opravi transportna organizacija, ki jo prodajalec določi. Največkrat je 
to lokalno transportno podjetje. Ali, da se na prodanem blagu opravi določena 
faza »obdelave«, za katero mora kupec plačati nesorazmerno več, kot je ta 
obdelava vredna in se tako prekorači predpisana cena. 

c) Prekvalifikacija izdelkov iz nižje v višjo kakovostno skupino, 
da bi se dosegle višje cene od določenih 

Tudi te manipulacije lahko izvajajo predvsem monopolni proizvajalci, kot 
so' na primer gozdna gospodarstva in pa prodajalci deficitarnega reproduk- 
cijskega blaga (kože, opeka itd.). Logična posledica takšnega postopka je pove- 
čanje cene finalnim proizvodom'. Naša tržna inšpekcija je ugotovila takšno 
prekvalificiranje blaga pri prodajalcih kože in tudi pri usnjarnah, kadar pro- 
dajajo kože tovarnam za predelavo. Podobni takšni pojavi so bili ugotovljeni 
pri nekaterih opekarnah (Ljubljanske opekarne), ki so prodajale svoje izdelke 
slabše kvalitete za izdelke z višjo deklarirano kvaliteto. 

Gozdno- gospodarske organizacije, ki bodo posebno po končani realizaciji 
določil novega zakona o gozdovih imele v rokah pretežni del gozdne proiz- 
vodnje, lahko — tudi ob pogojih določenih ali kontroliranih cen — neopra- 
vičeno zvišujejo cene svojim proizvodom. To je možno zato, ker so edini pro^- 
izvajalci teh dobrin, po> katerih je hkrati povpraševanje večje od ponudbe. 
Doseganje neupravičenih višjih cen, kot so določene, je najobičajnejše preko 
prekvalifikacije. Kako se je ta proces vršil v zadnjih letih, je jasno razvidno iz 
naslednje tabele. (Pregled se nanaša na hlode iglavcev.) 

Območje Kvalitetni razred 1961 1954 l-VII/65 

SR Slovenija . hlodi za luščenje 2 3 7 
kladarke 4 9 20 
I 31 37 42 
II 33 37 18 
III 30 14 13 

100 100 100 

Točno se vidi, da je v kvalitetni strukturi udeležba tistih kvalitetnih raz- 
redov, ki imiajo višjo ceno naraščala, padala pa udeležba razredov z nižjo 
ceno, s čimer se je povečevala povprečna cena kubičnega metra lesa. 

Deformacije kvalitetne strukture pa niso pri vseh podjetjih enako velike, 
ponekod so večje, ponekod pa manjše od gornjega republiškega povprečja. Do 
podobnih deformacij je prišlo tudi pri hlodovini listavcev. 

d) Zakup celotne proizvodnje deficitarnega blaga po enem trgovskem podjetju 

Nekateri trgovci, večinoma grosisti, pokupijo celotno proizvodnjo deficitar- 
nega blaga od ene ali večih tovarn, da bi tako prišli na trgu v ugodnejši oziroma 
izjemen položaj. Večinoma se takšen odkup opravi po vnaprej sklenjeni pogodbi, 
oziroma dogovoru s prizadetimi proizvajaloi, ki na tak ali drug način partici- 
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pirajo na tako doseženem neupravičenem dohodku. Pogostoma takšni trgovci 
sploh ne opravijo fizičnega prometa s tem blagom, tega opravi slej ko prej 
proizvajalna organizacija s končnim kupcem., trgovec-grosist pa opravi samo 
tako imenovani knjižni promet in si zato' zaračuna določeno maržo. Tako je na 
primer trgovsko podjetje Metalka, Ljubljana zakupilo celotno proizvodnjo ko- 
vinskega podjetja Žalec »Kovo« Vransko' in »Totra« Ljubljana za vodovodne 
cevi ter instalacijski material Termike v Ljubljani. V vseh primerih prevze- 
majo veliki odjemalci blago> pri proizvajalnih podjetjih. 

e) Monopolni položaj uvoznih podjetij 

Naša zunanjetrgovinska praksa pri uvozu repromateriala, zlasti pa pri 
uvozu blaga za široko' potrošnjo, je takšna, da določa ekskluzivne nosilce uvoza 
za posamezne kontingente in za posamezna uvozna regionalna področja. Na 
ta način pridejo ta podjetja v izjemen položaj nasproti proizvajalcem, kadar 
gre za repromaterial in drugim trgovcem zlasti v maloprodaji, kadar gre za 
blago široke potrošnje. Kolikor je mogoče tak uvozni monopol zagovarjati 
nasproti inozemskim kupcem zaradi našega enotnega nastopa, pa ga vendar 
ni mogoče zagovarjati takrat, kadar gre za to, da se določi, kaj in koliko se 
bo uvozilo, po kakšni ceni in za katere nosilce proizvodnje in za katera malo- 
prodajna trgovska podjetja. 

Takšno poslovanje diktira zlasti direkcija za materialne rezerve pri nabavi 
raznega reprodukcijskega materiala (za bombaž, volno, kožo itd.) in pa direkcija 
za prehrano pri uvozu prehrambenih proizvodov. 

Tako na primer na deficitarnost domače proizvodnje pšenice uvažamo letno 
o-d 750 000 do 1 200 000 ton pšenice. Celotni uvoz opravlja na osnovi pooblastil 
Direkcija za prehrano. Pri tem direkcija najprej zajame del razlike med sve- 
tovno ceno pšenice, ki znaša cd 77,5 do< 82,25 SD za kg cif. Antwerpen (62 65 $ 
za tono) in enotno ceno< pšenice na jugoslovanskem trgu' — tako za domačo kot 
za uvoženo., ki znaša 90 SD za kg mehke in 100 SD za kg trde pšenice. 

V notranjem prevozu pšenice pa velja od leta 1950 predpis o obračunu pre- 
voznih stroškov po tako imenovani pariteti Nov Sad, tudi za v pristaniščih 
prevzeto pšenico. Torej plača reško podjetje, ko prevzame blago z ladje v reški 
luki, stroške prevoza od Novega Sada do Reke, obratno pa podjetje v Novem 
Sadu tudi, če prepelje blago iz reške luke do Novega Sada, ne plača nobenih 
prevoznih stroškov. Na osnovi tega predpisa izračunava direkcija za prehrano 
žitnim podjetjem za uvoženo pšenico prevozne stroške od Novega Sada do 
skladišča kupca, železnici pa plača samo dejanske stroške prevoza od uvoznega 
pristanišča do namembne postaje. Na ta način je cena uvožene pšenice v Novem 
Sadu nižja kot v uvoznih pristaniščih in potrošnih središčih v bližini teh pri- 
stanišč. Pozitivne razlike med' fiktivnimi in dejanskimi prevoznimi stroški, ki 
nastajajo zaradi obračuna na osnovi paritete Novi Sad, so se doslej gibale od 
1,34 do 8,13 SD pri kg. Na osnovi novih železniških tarif pa bodo od 1. 1. 1966 
razlike znašale cd 2,17 do* 11,57 SD pri kg. 

Ta razlika se steka v izravnalni fond direkcije za prehrano., ki iz njega 
najprej pokriva prevozne stroške uvožene pšenice žitnim podjetjem v žitorodnih 
področjih Jugoslavije (Vojvodina, Slavonija). Iz ostanka teh sredstev, ki znašajo 
letno od 5 do 15 milijard SD, pa daje direkcija namenske kredite za gradnjo 
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skladišč prehrambenih proizvodov. SR Slovenija je v obdobju od leta 1950 
do 1965 plačala v izravnalni sklad okoli 8 milijard SD, dobila pa je samo okoli 
900 milij. SD kreditov za gradnjo žitnih skladišč. 

Monopol pri uvozu pšenice skozi obračunavanje prevoza na osnovi paritete 
Novi Sad vnaša v poslovanje posameznih podjetij z žitom in mlevskimi izdelki 
neenake ekonomske pogoje in omogoča pretiran razvoj mlinske industrije 
v proizvodnih centrih, medtem ko so skladišča in predelovalne kapacitete v 
potrošnih središčih ponekod premajhne, -drugod pa nezadostno izkoriščene. 

Znani so tudi primeri, ko1 je trgovsko podjetje »Agrotehnika« v Ljubljani 
opravila sama neposredno prodajo čilskega solitra, ki ga je uvozila, na celotnem 
jugoslovanskem tržišču. 

— Proizvodno podjetje Steklarna Pančevo, ki je tudi izključni uvoznik 
ravnega stekla, prodaja to blago po istih cenah, ki so mu odobrene za diomačo 
proizvodnjo-, dasi je uvožena cena stekla cenejša. 

f) Deformacije na trgu, ki jih ni mogoče opredeliti kot omejevanje 
tržnega mehanizma 

Poleg navedenih in opisanih primerov imamo v prometu z industrijskim 
blagom še vrsto drugih deformacij na trgu, ki jih sicer ni mogoče kvalificirati 
kot direktno' omejevanje tržnega mehanizma, so pa bodisi plod tega omejevanja 
ali pa po svoje doprinašajo k škodljivemu zapiranju trga. 

— Pogodbe v našem gospodarskem življenju se v pretežni meri ne spo- 
štujejo. Za neizpolnitev prizadeti ne zahtevajo niti odškodnine niti sankcije, do 
katerih imajo- na osnovi pogodbe pravico-. 

— Izvajajo se najrazličnejše presije na naše organe za določanje cen, da bi 
popravili cene v prid podjetja, izkoriščajoč dejstvo, da nam primanjkuje deviznih 
sredstev za intervencijo. Tako se je na primer proizvodnja nekaterih važnih 
Zlitin držala na nizki ravni vse dotlej, dokler pristojni zvezni zavod ni zvišal 
cen itd. Mnogimi proizvodom se še vedno določajo cene administrativno. Takšne 
cene ne ustrezajo vedno proizvajalcem, ki zaradi tega najčešče prenehajo s pro- 
izvodnjo takšnega blaga. 

Izpad teh artiklov bi morali nadomestiti z uvozom, kar pa često zaradi 
pomanjkanja deviz ni mogoče. Uporabniki teh materialov so zato .prisiljeni 
nadomeščati opuščeni izdelek z drugim, ki pa ne ustreza standardom in je zato 
tudi dražji od opuščenega proizvoda. Tako se na primer uporablja namesto 
opuščenega betonskega železa, katerega cena je določena na 130 din za kg, 
mnogo dražja vlečna žica s ceno- 238 din za kg. Opušča se peka črnega kruha, 
ker je peka belega kruha rentabilnejša itd. 

Ovira za normalno trgovanje so tudi določeni togi predpisi o standardih, 
ki onemogočajo, da bi se proizvedeno blago- iz serije namenjene za izvoz, ki 
pa našim standardom ne ustreza, lahko prodajalo tudi na domačem trgu. Kon- 
kreten primer nam je.sporočila tovarna »Meblo« Nova Gorica. V takih primerih 
je treba dobiti posebno dovoljenje za prodajo- blaga od zveznega zavoda za 
standardizacijo. Ta zavod izdaja taka do-voljenja samo za tisto blago, ki ga 
inozemski kupec iz enih ali drugih razlogov ni prevzel. Mnogo večje težave 
za dosego takega dovoljenja pa nastanejo- takrat, ko podjetje izdela večjo 
serijo blaga od prodanih količin za izvoz, ker ga je na to silila ekonomska 
računica. 

\ 
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2. Zapiranje trgovske mreže v občinske meje zaradi lokalnih interesov 

Zapiranje tržišča v lokalne okvire je med drugim bilo pogojeno tudi s 
procesi integracije trgovske mreže. Ti procesi so se že pričeli leta 1956, nada- 
ljevali in široko razmahnili pa so se v obdobju 1961/64. Tako se je kot rezultat 
procesov integracije zmanjšalo število trgovinskih podjetij od 763 v letu 1963 
na 271 leta 1964 oziroma, na 65%. Integracijski procesi so bili zlasti z ekonom- 
skega vidika nujni in pozitivni, saj majhna in nerazvita podjetja niso imela 
pogojev za normalen ekonomski razvoj. 

Vendar združevanje trgovskih organizacij v mnogih primerih ni dalo že- 
lenih rezultatov zlasti takrat, ko, so se trgovska podjetja pod vplivom občinske 
politike združevala v okviru posameznih občin. Rezultati takega združevanja 
se kažejo v zapiranju tržišča v občinske ali celo ožje lokalne okvire. Te 
negativne forme združevanja trgovske mreže se odražajo V tem, da imamo danes 
na območju 8 občin (Sevnica, Hrastnik, Lenart, Šentjur, Laško, Cerknica, 
Vrhnika. Ilirska Bistrica) samo eno trgovsko podjetje, ki oskrbuje potrošnike 
z vsemi izdelki. Takšno lokalno zaprtost tržišča, ki ga prikrito ali odkrito pod- 
pirajo občinske skupščine, so uspele prebiti le prodajalne proizvajalnih orga- 
nizacij, kar pa glede na izdelke, ki jih prodajajo, ne vpliva bistveno na položaj 
edine trgovske organizacije v občini. 

Prav takšna zaprtost tržišča v občinske ali še ožje lokalne okvire obstoja 
v tistih občinah, kjer sicer poslujeta dve ali več trgovskih podjetij mešane 
stroke, a so podjetja locirana tako, da imajo prodajalne v občini teritorialno 
razdeljene tako, da ni medsebojnega prepletanja. Po nepopolnih podatkih je 
taka situacija v okoli 20 občinah. 

Razlogi za takšno politiko občinskih ljudskih odboro oziroma kasneje občin- 
skih skupščin, so naslednji: 

— takratni občinski ljudski odbori so gledali* v območju svoje občine za- 
okroženo teritorialno enoto, za katero so odgovorni glede preskrbe. Zato so se 
branili, da bi podjetja s sedežem izven njihove občine prevzemala ali ustanav- 
ljala poslovalnice na njihovem področju, posebno, ker so tuja podjetja želela 
imeti poslovalnice le v centrih in so se branila hkrati prevzeti tudi vaške pro- 
dajalne zaradi njihove manjše rentabilnosti; 

— občinski organi so bili in so še zainteresirani, da je sedež trgovskega 
podjetja na njihovem območju. Zlasti se je to odražalo pri sistemu delitve 
dohodka, ki ni tak, da bi se dohodek delil po ekonomskih enotah in da bi tako 
tudi občine participirale na delu dohodka ekonomske enote, prav tako je tudi 
občina lažje vplivala na poslovno in kadrovsko politiko občinskega trgovskega 
podjetja; 

— prav tako občine v primeru, da je bil sedež podjetja izven njihovega 
območja, niso imele garancije, da se bodo sredstva, ki so bila pri njih ustvar- 
jena, tudi tu investirala. Posledica take politike oziroma združevanja trgovskih 
podjetij v okviru občinskih meja je bila, da je prišlo do zapiranja tržišča; do 
despecializacije občinske trgovine in do koncentracije sredstev v občinskem 
merilu. Zaradi lokalne zaprtosti tržišča so potrošniki na območju posamezne 
občine v svojih dnevnih nakupih odvisni od poslovne politike enega trgovskega 
podjetja tako glede cen, kakor tudi glede kvalitete in izbire blaga. Trgovsko 
podjetje se v tem položaju ne bori v zadostni meri za znižanje stroškov in za 
dosego ugodnejših pogojev, kar vse gre v škodo potrošnika. Zlasti se to občuti 
pri blagu dnevne potrošnje, ker pri teh nakupih potrošnik nima druge izbire. 
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Po podatkih tržne inšpekcije se razlike v cenah v teh primerih gibljejo od 
4 °/o pa tudi do 10 '%> pri nekaterih proizvodih. Pri proizvodih trajnejše vred- 
nosti je stanje nekoliko drugačno, ker potrošnik išče širšo ponudbo, čeprav je 
to v nekoliko bolj oddaljenem, potrošniškem središču. 

Prepletanje prodajaln dveh ali več trgovskih podjetij na enem, potroš- 
niškem območju je možno predvsem v pogojih, ko obstajajo ekonomsko močna 
podjetja. Zato je glede tega najslabše stanje v strokah in podjetjih, kjer ta 
pogoj ni izpolnjen (zlasti pri živilski in mešani stroki trgovine). 

Hkrati pa je poslovanje dveh gospodarskih organizacij na enem potrošnem 
področju problematično v manjših potrošniških središčih. Majhen obseg pro- 
meta namreč vpliva na rentabilnost poslovanja, zato imamo primere, da se že 
obstoječe prodajalne ukinjajo. Druge oblike trgovanja, ki se šele uvajajo 
(potujoča trgovina, začasna prodajalna mesta, predlagana iniciativa zasebnega 
sektorja in podobno), bi zato ugodno vplivale na konkurenco in boljšo' preskrb- 
ljenost tržišča. 

3. Omejevanje mehanizma tržišča pri odkupu kmetijskih pridelkov 
kot posledica obstoječih predpisov 

Že v diskusiji okoli novega osnutka zakona o blagovnem prometu, posebno 
pa po uvedbi reforme vse bolj izstopajo zahteve, da se KZ odvzame monopol 
pri odkupu kmetijskih pridelkov od zasebnih kmetovalcev, ki ga imajo, na 
osnovi sedanjih predpisov v blagovnem prometu. Takšen privilegiran položaj 
je težko opravičiti v sedanjih pogojih gospodarjenja in v sistemu, ki ga vzpo^ 
stavljamo v skladu z gospodarsko reformo. 

Menimo, da je odveč predpisati monopol KZ pri odkupu prav vseh kme- 
tijskih proizvodov, zlasti še zato, ker je dejanska praksa v Sloveniji že dokaj 
drugačna. 

Iz teh nagibov, je skušala naša skupina z določenimi nalašč zbranimi podatki 
vnesti v ta problem več jasnosti. 

Tako* nam kažejoi podatki o tržnih presežkih in organiziranem odkupu 
od1 zasebnih proizvajalcev za nekatere izbrane proizvode, da je bilo v letu 1964 
stanje v SR Sloveniji naslednje: 

a) Tržni presežki: 

Proizvod Enota 
mere 

Skupni 
tržni 

presežki 
SRS 

(družb. + 
za s. sekt.) 

Tržni presežek zas. sektorja 

SR 
Slovenija 

Občina 
Grosuplje Nova Gorica Ormož 

Prašiči 
Govedo, teleta 
Perutnina 
Jajca 
Mleko 
Fižol 
Krompir 
Jabolka 
Hruške 
Češnje 
Breskve 
Grozdje 
Vino 

t 18166 
t 63 645 
t 8 500 

000 kos. 61 372 
1 126 000 
t 1 034 
t 108 176 
t 20 723 
t 4 671 
t 2 248 
t 4 262 
t 13 283 

0001 21 514 

11 154 570 
41 409 597 

363 6,3 
43 265 550 
86 812 1476 

1 027 21 
94 436 6556 
16 100 10 

2 803 1,3 
2 230 — 
2 225 — 
7 837 — 

11 063 7 

48 515 
1250 877 

— 3 
569 2531 
213 1700 

15 47 
1027 1220 
665 540 
— 26 

1249 — 
1923 — 
3807 — 
1842 918 

I 
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b) Organizirani odkup od zasebnega sektorja: 

Proizvod Enota SR 
mere Slovenija 

Občine 
Grosuplje Nova Gorica 

Prašiči 
Govedo, teleta 
Perutnina 
Jajca 
Mleko 
Fižol 
Krompir 
Jabolka 
Hruške 
Češnje 
Breskve 
Grozdje 
Vino 

t 
t 
t 

000 kos. 
000 1 

t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 

000 1 

8 154 
40 908 

42 
13 836 
40 793 

527 
55 936 
11 800 

1 169 
2 080 
1 575 
5 401 
6 563 

440 
567 

1276 

5856 

10 
1250 

19 
177 

10 
722 
515 

1194 
1173 
3757 
1392 

415 
869 

1331 
542 
47 

826 
486 

15 

1,3 
618 

c) Delež organiziranega odkupa v tržnih presežkih zasebnega sektorja v %: 

Proizvod 

Prašiči 
Govedo, teleta 
Perutnina 
Jajca 
Mleko 
Fižol 
Krompir 
Jabolka 
Hruške 
Češnje 
Breskve 
Grozdje 
Vino 

SR 
Slovenija 

73 
99 
11,8 
32 
47 
51 
59 
73 
40,4 
95 
71 
69 
59 

Odstotek organiz. odkupa od zas. proiz. 
Ormož 

80 
99 

51 
31 

100 
66 
91 
57 

100 
67 

Grosuplj e 

77 
95 

86 
40 
90 

3 
10 

Nova Gorica 

21 
100 

3,3 
84 
67 
68 
78 

90 
61 
99 
71 

Iz prednjih treh tabel se vidi, da imajo KZ in kombinati od obravnavanih 
proizvodov več ah manj popoln monopol le še pri odkupu govejega mesa in 
češenj, ker odkupijo' nad 90'°/o količin. To velja tudi za žita, ki jih tu nismo 
obravnavali. Takemu deležu organiziranega odkupa se približuje samo šle 
odkup prašičev z 78 °/o, jabolk s 73 %>, grozdja 76fl/<> in breskev z 71 "/o. Pri 
ostalih obravnavanih proizvodih odkupijo kmetijske zadruge in kmetijska po- 
sestva približno 60'% tržnih presežkov zasebnih kmetov, ostalih 40 °/o pa kmetje 
prodajo mimo zadrug oziroma drugih pooblaščenih odkupovalcev. 

Podatki nam tudi povedo, da je zasebni sektor tako rekoč edini tržni pro- 
izvajalec le še v krompirju, fižolu, jabolkih in češnjah. V ostalih obravnavanih 
artiklih je delež družbenega sektorja že pomemben, kar je treba upoštevati 
pri presoji vloge kmetijskih zadrug na delovanje tržišča (med tržne presežke 
zasebnega sektorja je pretežno všteti tu kooperacijsko proizvodnjo, ki bi pra- 
viloma tudi morala biti zajeta v proizvodnji družbenega sektorja). 

Iz primerjave tržnih presežkov in organiziranega odkupa v občinah Gro- 
suplje, Nova Gorica in Ormož z republiškimi povprečji je razvidno1, da pravilo 
o večjem odkupu zadruge na področju, ki je od tržišča oddaljeno, tudi ne drži 
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vedno. To nam dokazujejo- podatki, da v večini odkupljenih kmetijskih pro- 
izvodov ni pomembnejših odstopanj od republiških povprečij. Kmetje v občini 
Grosuplje prodajajo krompir in mleko zadrugi v znatno večjem odstotku, kot 
je povprečje v Sloveniji, čeravno bi glede na bližino ljubljanskega trga te 
pridelke lahko prodali v Ljubljani. Tudi zasebni proizvajalci iz območja Nove 
Gorice prodajajo večino proizvodov preko zadruge, čeravno imajo v soseščini 
italijansko tržišče. 

Da bi ugotovili, kako deluje »zadružni monopol« na oblikovanje cen posa- 
meznih artiklov, navajamo' pregled razlik v ceni. Podatki prikazujejo povprečno 
odkupno in prodajno ceno pridelkov, ki jih odkupujejo zadruge. 

Leto 1964 v dinarjih 

_ , . „ ,Razlika v ceni Odkupna Prodajna Razlika v 0/o na pro_ 
cena cena v ceni daj no ceno 

Bekon 334 3(47 13 3,1 
Mesnati prašiči 341 354 13 3,7 
Mastni prašiči 335 344 9 2,7 
Klavno govedo I in II 354 367 13 3,5 
Plemenska živina 413 443 30 6,8 
Teleta pitovna 414 427 13 3,1 
Teleta za zakol 417 436 19 4,3 
Piščanci brojlerji 591 669 78 11,7 
Jajca 19 22 3 13,6 
Mleko 45. 53 7 13,2 
Krompir 26 30 4 13,3 
Paradižnik 42 51 9 17,6 
Fižol 176 197 21 10,7 
Jabolka 52 73 21 27,8 
Hruške 51 67 16 24,0 
Češnje 72 88 16 17,2 
Vino 112 166 54 32,5 

Leto 1965 — julij 

Bekoni 385 407 22 5,4 
Mesnati prašiči 393 416 23 5,6 
Pitani prašiči 402 426 24 5,7 
Klavno govedo I in II 469 498 29 5,9 
Plemenska živina 564 613 54 8,8 
Teleta pitovna 54l 536 25 4,5 
Teleta za zakol 550 580 30 5,4 
Piščanci brojlerji 573 611 38 6,2 
Jajca 26 29 3 10,7 
Mleko 63 77 9 11,7 

■Fižol 179 188 9 4,8 
Krompir . 63 73 10 13,7 
Paradižnik 110 130 20 15,4 
Jabolka 101 109 8 7,4 
Hruške 143 167 24 14,2 
Češnje 111 138 27 19,6 
Vino 165 189 24 12,6 

Iz obeh gornjih prikazov razlik v ceni je razvidno, da se pri obravnavanih 
proizvodih oblikujejo v glavnem tri skupine artiklov s podobno razliko v ceni: 
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a) živina, kjer se razlika giblje od 3 do 5 %> prodajne cene. Upoštevati pa 
je treba, da se pri povprečni klavnosti (randman) 53 do 60%, ta razlika skoraj 
podvoji; 

b) brojlerji, jajca, mleko in vrtnine, kjer se razlike gibljejo na nekoliko 
višjem nivoju, in sicer od 10 do 20 '%>; 

c) sadje in vino., kjer ta razlika doseže tudi do 12 fl/o prodajne cene za kg 
oziroma liter. 

Navedene povprečne razlike v ceni odkupljenih pridelkov pa ne izključu- 
jejo, da se pri posameznih zadrugah občasno ne bi pojavljale ekstremne razlike 
v ceni. Te razlike presegajo navedeno povprečje včasih celo za 10 ali več 
odstotkov, kot npr. julija letos pri živini, ko so prenehale premije za pitano 
živino« Razlike so takrat znašale tudi do 100 dinarjev za kilogram oziroma do 
20'°/o prodajne cene za kg mesa. Podobni primeri so se dogajali tudi pri sadju 
in zelenjavi. 

V skupnem znesku dosežejo' te razlike na posameznem področju znatne 
vsote. Tako znaša znesek razlik v ceni za obravnavane proizvode v občini 
Nova Gorica približno 177 milijonov dinarjev, v občini Ormož približno 73 mili- 
jonov dinarjev in v občini Grosuplje okoli 43 milijonov dinarjev. Opravičenost 
večjih razlik v ceni, kot so običajne, je treba soditi po tem, koliko se ta razlika 
zares uporablja za pospeševanje proizvodnje, za kar pa ni zanesljivih podatkov. 

Na osnovi vseh gornjih pregledov in ugotovitev lahko zaključimo, da ima 
zadruga izključno pravico odkupa med važnejšimi artikli pravzaprav le še pri 
odkupu živine in žitaric. V vseh ostalih proizvodih pa ga v osnovi ni več. Do 
takšnega stanja je prišlo zaradi več razlogov: 

a) veljavni predpisi omogočajo velikim potrošnikom,, kot so predelovalna 
industrija, bolnice, hoteli, restavracije, gostilne itd., da odkupujejo pridelke 
neposredno odi kmetov na sedežih podjetja. Taka dovoljenja so dobili skoro 
vsi večji potrošniki. V praksi pa ti potrošniki kupujejo še neposredno pri 
kmetu; 

b) novejši predpisi so omogočili kmetijskim posestvom, kombinatom in 
predelovalni industriji, da odkupujejo neposredno od kmeta tisto proizvodnjo, 
ki jo kmet pridela v kooperaciji z njimi; 

c) vse večja motorizacija omogoča lastno preskrbovanje in neposredni stik 
kmet — potrošnik. To nam' nazorno kaže primer trgovskih podjetij v Ljubljani, 
ki so računala, da bodo za ozimnico potrebovala okoli 3 do 4 tisoč ton krompirja. 
Prodali pa so- ga le okoli 500 ton. 

To nam pove: 
— da so se prebivalci sami oskrbeli z velikimi količinami krompirja nepo- 

sredno pri kmetu, 
— do tega prihaja predvsem zaradi nezaupanja v trgovino, ki si ob zadruž- 

nem monopolu ne prizadeva preskrbeti potrošnika z vsemi potrebnim blagom, 
zlasti pa ne z ustrezno kvaliteto. 

4. Problematika zapiranja tržišča oziroma omejevanja mehanizma tržišča v 
preskrbovanju mest s posebnim oziroma na ljubljansko tržišče s prehrambenimi 

proizvodi 

Preskrba mestnega prebivalstva s prehrambenimi proizvodi je ostala v Slo- 
veniji- precej neurejena in je polna slabosti in anomalij, ki sp odraz tistih 
razmer, ki vladajo na našem trgu sploh in o katerih je bilo delno govora tudi 
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v tem materialu. Poleg tega pa ima ta problematika še svoje specifičnosti, ki 
so svoijevrstae tej stroki in ki se v naših neurejenih tržnih in proizvodnih 
razmerah še bolj zaostrujejo, ker so občani dnevno v stiku s trgovino, seveda 
vse te slabosti bolj občutijo in je zato tudi kritika toliko bolj ostra. 

Na splošno se meni, da večina težav izvira iz monopolnega položaja, ki ga 
imajo v naših mestih podjetja, ki se s to preskrbo ukvarjajo. Vzrok za nekatere 
slabosti in težave je gotovo iskati v monopolnem položaju teh podjetij, vseh 
pa gotovo ne. Prav zaradi tega se je hotelo pregledati, v kolikšni meri in kje 
lahko govorimo o slabostih, ki gredo na račun monopolnega položaja preskrbo-- 
valnih podjetij. V ta namen smo' zbrali nekaj podatkov iz mesta Ljubljane, ki 
bi nam naj pomagali na tej poti. 

Preskrba z mesom 

Preskrbo' z mesom opravlja v Ljubljani 12 podjetij, razen tega pa se potroš- 
niki s perutnino oskrbujejo tudi prek tržnice. Količine, ki jih posamezno' pod- 
jetje proda ljubljanskim potrošnikom, kakor tudi njegov delež v celotni orga- 
nizirani preskrbi Ljubljane z mesom, so razvidne iz nasledlnjega pregleda 
prodanih količin za leto 1964. 

v tonah 

Podjetje Goveje Telečje Svinjsko perutnino Drobo- Mesni 
meso meso meso vina izdelki 

Organizirana prodaja skupaj 3246 958 1501 1768 1826 4622 

Agrokombinat Emona 
udeležba v'/o 

TMI Lj. 
udeležba v "/o 

Prehrana Lj. 
udeležba v %> 

Merkator Lj. 
udeležba v "/o 

Delikatesa Lj. 
udeležba v'%> 

Perutnina Ptuj 
udeležba v%> 

Mesno podjetje Stična 
udeležba v"/® 

Mesarija Črnuče 
udeležba v "/a 

KZ Mokre 
udeležba v "/o 

KZ Skofja Loka 
udeležba v '"/o 

KZ Krmelj 
udeležba v®/o 

KZ G. Radgona 
udeležba v®/o 

Tržnica Lj. 
udeležba v'"/'o 

Lj. 1130 
35,0 

1009 
30,0 

277 
8,3 

317 
9,8 

22 
0,6 

85 
2,6 

39 
1,1 

20 
0,6 

255 
7,8 

17 
0,5 

85 
2 6 

276 
28,3 

306 
32,0 

156 
16,2 

101 
10,6 

23 
2.4 

17 
1,6 
1 

62 
6.5 
3 
0,3 

19 
1.6 

545 
23,0 

624 
41,6 

123 
8,2 

152 
10,2 

37 
2,4 

14 
0,9 

11 
0,7 

103 
6,9 
8 
0,5 

84 
5,6 

666 
37,8 
56 

3,2 
356 

20,2 
89 

5.2 
42 

2.3 
535 
30,5 

9 
0,5 

64 
3,5 

821 
45,0 

891 
49,0 
52 

2,8 
6 
0,3 

41 
2,2 

7 
0,3 

2470 
53,5 

923 
20,0 

377 
8,2 

83 
1,8 

8 5 
0,4 — 

607 
13,2 
14 
0,3 

152 
8,2 
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Iz tabele izhaja, da sta najmočnejši mesarski podjetji Agrokombinat Emona 
Ljubljana in Tovarna mesnih izdelkov Ljubljana, ki poslujeta v sklopu Trgo- 
hlad Ljubljana. Skupaj zajame njuna prodaja od najmanj 60 % pri teletini, do 
94 % pri prodaji drobovine. Pri prodaji perutnine pa sta vodilni Perutnina 
Ptuj in Agrokombinat Emona s skupno 68 % vse prodane perutnine v Ljubljani. 

Kot že omenjeno v preskrbi Ljubljane z mesom nastopa 12 podjetij. Pogla- 
vitna preskrbovalca pa sta Agrokombinat Emona in TMI, ki prodata od 60 
do 70% mesa in mesnih izdelkov. Oba imata najmočnejše predelovalne kapa- 
citete v Ljubljani, zasedata najboljše prodajalne, zato odločilno vplivata na 
ponudbo, kvaliteto in ceno mesa na ljubljanskem trgu. Takšen njihov položaj 
je ob določenih razmerah lahko tudi monopolen, kar podjetja najbrž tudi 
izkoristijo. 

Vendar ne bi bilo umestno obdolžiti samo in vedno-le ta dva proizvajalca 
za velikokrat neurejeno preskrbo Ljubljane z mesom, saj poleg njih nastopa 
na ljubljanskem trgu še 10 drugih podjetij, ki so udeležena v preskrbi s 30 
do 40%. Vzroke večkratne pomanjkljive preskrbe z mesom je treba poleg 
navedenega iskati tudi v močnem izvozu in občasnih oscilacijah v proizvodnji. 
Takšno stanje vpliva na desortiranost tržišča z mesom in s tem na slabo 
preskrbo. To ustvarja možnost za obstoj vseh (slabih in dobrih) proizvajalcev, 
ker lahko vse razpoložljive količine prodajo doma ali pa v izvoz ter zato 
konkurenca ne pride do izraza. 

Pod predpostavko, da bo v bodoče izvoz mesa bolj usklajen s proizvodnjo 
in potrebami domačega tržišča, lahko v perspektivi izboljša ponudbo in sorti- 
ment v prodaji mesa večja vloga samopostrežnih trgovin. Ta trgovska podjetja 
niso vezana na en sam vir mesa (klavnico) in nudijo zato potrošnikom večjo 
in boljšo kvaliteto. 

Preskrba s po vrtninami in sadjem 

Ljubljansko tržišče preskrbuje z zelenjavo, povrtninami in sadjem tri 
podjetja, in sicer: Sadje^zelenjava Ljubljana, Prehrana Ljubljana in Merkator 
Ljubljana, določene količine pa prodajajo tudi zasebni proizvajalci na tržnici. 
Občasno1 pa nastopajo na ljubljanskem trgu še druga podjetja, kot na primer 
Tikveš iz Makedonije in drugi. 

Količine vrtnin in sadja, ki jih je posamezno podjetje prodato v Ljubljani 
v letu 1964 kakor tudi njegov delež v preskrbi, so razvidne iz naslednje tabele: 

Vrtnine: v tonah 

Organiz. Sadje- 'Prehrana Merkator Tržnica 
prodaja zelenjava Ljubljana Ljubljana Ljubljana 

Krompir 4008 3179 402 190 229 
udeležba v '/o 79,0 10,0 4,7 5,7 

Zelje 1105 730 124 45 211 
udeležba v a/o 68,0 11,2 4,1 19,2 

Paradižnik 939 666 96 75 102 
udeležba v "/o 71,0 10,2 8,0 10,8 

Ostal, povrtnine 3653 3163 107 250 1128 
udeležba v '%> 59,0 2,9 6,8 31,0 

Solata 1343 856 46 85 356 
udeležba v °/o 63,5 3,6 6,4 26,5 
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Predmet 

Sadje: v tonah 

Organiz. Sadje- Prehrana Merkator Deli- Tržnica 
prodaja zelenjava Ljubljana Ljubljana katesa Ljubljana 

Jabolka 1636 1025* 192 295 — 134 
udeležba v '"/o 63,0 11,8 18,2 — 7,6 

Breskve 865 596 109 45 — 115 
udeležba v "/o 69,0 12,6 5,2 — 13,3 

Češnje 447 324 43 25 — 55 
udeležba v °/o 72,0 9,7 5,6 — 12,2 

Južno sadje 4492 3559 585 218 140 — 
udeležba v'"/o 79,0 13,0 3,9 3,1 — 

Normativne potrebe po posameznih proizvodih za ljubljansko tržišče zna- 
šajo: pri krompirju 12 600 ton, pri zelju 1600 ton, pri paradižniku 1500 ton, pri 
ostalih povrlninah in drobni zelenjavi pa približno 6000 ton. Če primerjamo 
te potrebe z organizirano prodajo, ugotovimo1, da se skoro 50 % vseh potreb 
krije mimo organizirane trgovine. Zlasti je močan izpad pri krompirju, kjer 
si potrošniki zagotovijo z direktnim nakupom pri proizvajalcih ali z lastno 
proizvodnjo nad 60'% potrebnih količin. To velja več ali manj tudi za ostale 
povrtnine in zelenjavo ter sadje. 

Najmočnejši preskrbovalec Ljubljane s povrtnino, zelenjavo in sadjem je 
podjetje Sadje-zelenjava-Trgohlad. Skupaj zajema njegov delež skoraj pri vseh 
proizvodih 70% organizirane preskrbe. To pomeni, da je ljubljanski potrošnik 
v glavnem odvisen od sortimenta, kvalitete in cen, ki mu jih nudi podjetje 
Sadje-zselenjava. V zadnjem času se sicer tudi na tem področju uveljavljata 
podjetji Prehrana in Merkator, vendar njun delež pri oskrbi ne presega 15 %>. 
Iz tega sledi, da v primeru Trgohlada lahko1 govorimo o monopolnem položaju 
tega podjetja na ljubljanskem trgu. 

Tržnica 

Iz pregleda je razvidno, da ima tržnica pomembno vlogo pri preskrbi z osta- 
limi vrtninami in zelenjavo. Zajema približno' 30 % preskrbe s fižolom, čebulo, 
cvetačo, kumarami, papriko, korenjem, peso in solato. Razmeroma majhen pa 
je delež tržnice v preskrbi z ostalimi proizvodi (krompir, paradižnik, češnje, 
breskve). To kaže na. to, da kmet s tržnice počasi odpada. Zato bi bilo treba 
usposabljati tržnico z večjimi pokritimi prostori (priročnimi skladišči in hla- 
dilnimi prostori), kar bi omogočilo, da bi na njej lahko prodajali večji proizva- 
jalci, predvsem zadruge in kombinati. Zlasti bi bilo* to angažiranje potrebno 
takrat, kadar je neke proizvodnje na pretek, .pa kljub temu drži visoke cene. 

Podoben namen je imel prvotno Trgohlad (tržnica na veliko). Ker pa je 
Trgohlad posloval kot trgovsko podjetje, ki mora predvsem skrbeti za renta- 
bilnost, je prišlo do tega, da ima dobršen del skladišč tržnice na veliko zasedenih 
z industrijskimi izdelki (štedilniki, kolesa itd.). 

Tudi sedanji že Obstoječi pokriti prostor na tržnici (arkade) je zelo nera- 
cionalno' izkoriščen. To velja za vse paviljone, v katerih prodajajo meso, povrt- 
nino in zelenjavo. Ti paviljoni so s stališča funkcionalnosti sicer zastareli, 
ker so' prilagojeni nekdanjim majhnim privatnim trgovcem in mesarjem, vendar 

t 
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pa je ta prostor tudi danes zelo dragocen in bi bilo možno z njihovo dodelitvijo 
večjemu številu podjetij izboljšati preskrbo in konkurenco. Paviljone zasedata 
danes dve podjetji, kar siromasi ponudbo (Trgohlad-TMI in Emona). Če bi 
prodajalo^ enako blago eden poleg drugega več podjetij, bi to gotovo privedlo do 
boljše postrežbe tako glede kvalitet, kvantitet, kulturne postrežbe in seveda 
tudi cen. 

Trgohlad (tržnica na veliko) 

Trgohlad je bil pred leti zgrajen (skladišča in hladilnice) kot komunalna 
tržnica na veliko, kamor naj bi dovažali blagom proizvajalci iz vse države in 
odtod oskrbovali maloprodajno mrežo. Kot že rečeno, pa so ga velike obveznosti 
prisilile, da se je reorganiziral v trgovsko1 podjetje tipa »sadje-zelenjava«. Prak- 
tično to podjetje v Ljubljani edino razpolaga s hladilnimi skladišči za sadje 
in povrtnino (če ne upoštevamo kapacitet podjetja Slovenija sadje, ki pa dela 
izključno za izvoz). Prav sedaj to podjetje gradi 2000 m2 novih hladilnih pro- 
storov, kar bo skupaj z obstoječimi kapacitetami za dalj časa zadostovalo za 
potrebe Ljubljane. To podjetje že danes odstopa pogodbeno za daljši čas proste 
hladilne površine drugim podjetjem. Pri pregledu, kaj vse je bilo v letu 1964 
uskladiščeno v hladilnicah podjetja »Trgohlad«, smo ugotovili, da so bile te 
kapacitete uporabljene izključno za hlajenje mesa, mesnih izdelkov, sadja in 
povrtnin. 

Čeprav v podjetju zatrjujejo, da SO' skladišče in hladilne kapacitete na 
razpolago tudi konkurenčnim podjetjem, pa praviloma prihajajo do težav 
takrat, kadar želijo druga podjetja začasno najeti ta prostor. Hladilnice so 
v okviru podjetja obrat s samostojnim obračunom in morajo poslovati renta- 
bilno. Zato za take primere ne morejo držati hladilnih prostorov v rezervi 
(poganski stroški so1 visoki). 

Pri presoji vseh teh problemov moramo upoštevati, da je Ljubljana rela- 
tivno majhno tržišče, kjer se mnogi problemi kažejo v drugačni luči kot v 
velikem pot rosnem središču. 

Preskrba z jajci in mlekom 

Preskrbo ljubljanskega trga z jajci zagotavlja 7 podjetij, okoli 9 °/o pa se 
proda preko tržnice. Zaradi sezonskih oscilacij v proizvodnji, ki povzročajo 
nezadostno ponudbo, prihaja večkrat na leto do motenj v preskrbi. 

Organizirano preskrbo z mlekom opravljajo tri podjetja, nekaj pa se proda 
tudi na tržnici. 

Količine in delež organizirane prodaje jajc in mleka posameznih trgovskih 
organizacij nam posreduje naslednji pregled (glej str. 570): 

Vir organizirane preskrbe z mlekom je podjetje Lju/bljanske mlekarne, ki 
je v Ljubljani edino opremljeno za odkup in predelavo mleka. V maloprodaji 
mleka sodelujeta še podjetji Prehrana in Merkator, ki jima tudi dobavlja mleko 
podjetje Ljubljanske mlekarne. Ljubljanski potrošnik je zato že glede količine, 
kvalitete in cene mleka izključno odvisen od Ljubljanskih mlekarn. Drugačen 
pa je položaj pri mlečnih izdelkih, kjer so v prodaji udeležena tudi druga 
podjetja. 
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Podjetje Jajca Mleko 
v 000 kos. v 000 1 

Organizirana prodaja skupaj 17 082 12 235 

Emona Ljubljana 1132 — 
udeležba v'°/o 12,^ — 

Sadje-zelenjava Ljubljana 1906 — 
udeležba v'%> 11,0 —- 

Prehrana Ljubljana 1411 2000 
udeležba v'"/o 8,2 15,4 

Merkator Ljubljana 2523 2132 
udeležba vVo 15,0 17,4 

Delikatesa Ljubljana 120 — 
udeležba v "/o 0,7 ■— 

Perutnina Ptuj 7220 — 
udeležba v'°/o, 42,5 —- 

Ljubljanske mlek. Ljubljana 180, 9103 
udeležba v'%> 1,6 66,3 

Tržnica Ljubljana 1561 — 
udeležba v %> 8,8 — 

Glede na položaj, ki ga imajo Ljubljanske mlekarne v oskrbi Ljubljane z 
mlekom, so torej podane možnosti za monopolizem, čeprav -moramo upoštevati, 
da je preskrba z mlekom po> mnogih mestih na svetu komunalna institucija 
in se pogosto ta mesta oskrbujejo iz ene mlekarne. 

Izboljšanja ljubljanskega' trga z mlekom zato verjetno ne moremo priča- 
kovati od podvojitve predelovalnih kapacitet, temveč v ponudbi mleka in mleč- 
nih izdelkov, s strani izvenljubljanskih podjetij. V ta namen bi lahko trg 
z mlekom popestrili trgovci detajlisti (Prehrana, Merkator), ki bi se pri dobavah 
vezali tudi na druge proizvajalce izven Ljubljane. Razmisliti bi bito treba tudi 
o možnostih, da mlekarne iz okolice Ljubljane, ki so v okviru zadrug ali 
kombinatov, odprejo v Ljubljani svojo> prodajalno. 

Prav tako kot pri drugih kmetijskih proizvodih, je treba tudi pri oskrbi 
z jajci in mlekom računati, da se ljubljanski potrošniki oskrbujejo neposredno 
pri kmetih. To nam nazorno pokaže že podatek, da na mestnem območju 
sploh ni evidentiran organiziran odkup mleka od zasebnih kmetov, čeprav je na 
tem območju okoli 2000 krav molzinic. To pomeni, da kmetje kljub prepovedi 
prodajajo mleko potrošnikom mimo trgovske mreže. 

Poslovni lokali za prehrambeno, stroko v Ljubljani 

Pomemben, če ne celo najpomembnejši faktor, ki opredeljuje delovanje 
tržnega mehanizma oziroma konkurence v preskrbi ljubljanskih potrošnikov, 
so. poslovni prostori. Poslovnih lokalov — prodajaln — prehrambene stroke je 
v Ljubljani 405, njihovo razdelitev pa po stanju konec leta 1965 kaže naslednji 
prikaz (podatki ljubljanskih občin): 
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Prodajalne Skupaj 
Občine 

Bežigrad Center Moste Šiška 

Prehrambene trgovine 
(špecerije) 178 38 59 11 56 24 
Mesnice 63 7 23 9 10 14 
Mlekarne 64 7 37 5 10 5 
Pekarne, slaščičarne 34 4 21 3 5 1 
Prodajalne sadja, zelenjave 52 6 30 4 9 3 
Prodajalne vina 14 2 10 1 1 — 

405 54 180 33 91 47 

Delež občine v°/o 100 13 45 8 22 12 

Glede novih lokalov za obravnavane trgovske stroke je stanje naslednje: 
v okviru ureditve stare Ljubljane Zavod za ureditev stare Ljubljane obnavlja 
stare in ureja nekatere nove lokale. Poglavitno vodilo pri tem je namembnost 
lokala, za katero so' pomembni naslednji kriteriji: 

a) preskrba prebivalcev tegai mestnega predela, 
b) turistični vidiki, 
c) proporc med posameznimi vrstami trgovin. 
Ko je določena namembnost lokala, pride do licitacije lokala. Podoben 

postopek —- licitacija lokala ob upoštevanju namembnosti, so uveljavili tudi 
bivši stanovanjski skladi, pri čemer je za izgradnjo oziroma ureditev lokalov 
bila zainteresirana občina, ki je pogosto prispevala tudi sredstva. Po podatkih 
ljubljanskih občin, je v letu 1964 in 1965 bilo pri njih vloženih skupno 21 vlog 
za dodelitev lokalov prehrambene stroke, od katerih je bilo 6 pozitivno' rešenih, 
ostale pa odklonjene, ker lokalov ni bilo. 

Podrobna analiza prodajnih mest samo za meso nam kaže, da imamo v 
Ljubljani 112 prodajalnih mest, pri čemer upoštevamo tudi samopostrežbe. 
Razdelitev teh poslovalnic po posameznih podjetjih in občina kaže naslednji 
pregled: 

.. Skup. štev. Občina Občine6 
Podjetje lokalov Lj.-Center v LjublJanl 

Emona Ljubljana 13 6 7 
TMI, Ljubljana 23 11 12 
Prehrana Ljubljana 23 13 10 
Merkator Ljubljana 20 1 19 
Delikatesa Ljubljana 9 8 1 
Perutnina Ptuj 7 4 3 
Mestno podjetje Stična 2 11 
Mesarija Črnuče 1 — 1 

KZ Mokre 3 1 3 
KP Skofja Loka 6 15 
KZ Krmelj 1 — 1 
KG Gornja Radgona 4 — 4 

112 45 67 

Iz pregleda je razvidno, da podjetji Emona Ljubljana in TMI Ljubljana 
imata polovico- svojih poslovalnic lociranih v občini Center (med temi tudi 
poslovalnice v arkadah, kar je bilo že omenjeno). Druga podjetja so- močneje 



572 Priloge 

udeležena v ostalih, bolj perifernih občinah. Ta podjetja tudi navajajo, da so 
v več primerih prevzela prodajalne, ki sta jih zaradi nerentabilnosti opustili 
omenjeni dve podjetji (Emona in TMI). 

V. 

Zaključki in predlogi 

1. Pojavi omejevanja tržnega mehanizma v blagovnem prometu so pred- 
vsem posledica in odraz našega dosedanjega gospodarskega razvoja v celoti. 
Karakteristika našega dosedanjega razvoja je pogosta neusklajenost med kup- 
nimi in blagovnimi fondi, kar je povzročalo, da je na tržišču primanjkovalo 
določenih vrst blaga. Pasivna plačilna bilanca ni omogočala uvoza deficitarnega 
blaga in blaga za intervencijo, zato je še v večji meri prihajalo do nestabilnega 
tržišča. Ozka in nerazvita mednarodna menjava, kot posledica avtarkične usmer- 
jenosti našega gospodarstva v preteklosti., je onemogočala konkurenco na našem 
trgu. Zaradi omenjenega smo se morali zatekati k vse preveč administrativnemu 
urejevanju tržišča s togim določanjem cen, deviznega režima, bančnega si- 
stema itd. 

V takem vzdušju in razmerah 'so> se lahko- postavljale najrazličnejše oblike 
delovanja omejevanja tržišča, ki so mnogim gospodarskim' organizacijam omo- 
gočale neupravičene koristi. 

Pojave omejevanja delovanja tržišča so velikokrat podpirali organi druž- 
beno-političnih skupnosti, včasih pa so jih celo sami spodbujali. Razloge za to 
je treba predvsem iskati v prejšnjem' načinu financiranja družbeno-političnih 
skupnosti, v neustreznem sistemu financiranja razširjene reprodukcije in v 
sistemu kreditiranja nasploh. 

Obravnavane pojave omejevanja tržišča lahko strnemo v naslednje: 
2. Na področju prometa z industrijskimi proizvodi: 
a) proizvajalci deficitarnega blaga prodajajo svoje izdelke preko trgovinske 

organizacije v domači občini. S takšno' prodajo se v blagovni promet vključuje 
še en posrednik — trgovsko podjetje iz matične občine ali pa izključujejo drugi 
posredniki, da bi se pridobile neupravičene koristi. Na takšni prodaji so zain- 
teresirani tako! prodajalec, grosist in matična občina; 

b) proizvajalna in trgovska podjetja, ki razpolagajo z deficitarnim blagom, 
prodajajo to blago pod pogojem, da kupec nabavi pri njih tudi najrazličnejše 
nekurantno ali manj iskano blago. K temu načinu prodajanja jih sili zlasti še 
pomanjkanje obratnih sredstev ter tako svoje težave z obratnimi sredstvi pre- 
ložijo na drugega; 

c) nekateri proizvajalci deficitarnega materiala (les, kože, opeka) prekva- 
lificirajo izdelke iz nižjih v višje kakovostne skupine in tako dosežejo višjo ceno; 

č) sistem, dodeljevanja kontingentov za uvoz nekaterih reprodukcijskih 
materialov, zlasti pa za uvoz blaga široke potrošnje omogoča ekskluzivnim 
uvoznikom' pridobivanje neupravičene koristi; 

d) nekateri grosisti zakupijo. od posameznih proizvajalcev celotno proiz- 
vodnjo deficitarnega blaga ter tako pridejo na trgu v izjemen položaj, ker 
izključijo' konkurenco. To jim omogoča pridobitev neupravičene koristi. Pogosto 
fizičnega prometa s. tem blagom sploh ne opravijo., ampak se opravi samo 
knjižna operacija; 
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e) nai trgu z industrijskimi proizvodi se poleg omenjenih pojavlja še vrsta 
drugih škodljivih pojavov, ki po svoje prispevajo ter krepijo tendence omeje- 
vanja tržišča kot so: 

— nespoštovanje in kršenje vseh dogovorov in pogodb, 
— pritisk na organe za določanje cen in standardov, 
— opušča se proizvodnja tistih proizvodov, ki zaradi določenih cen niso 

rentabilni ali pa so manj rentabilni. Posledica tega je, da nekaterih izdelkov 
na trgu sploh ni, ali pa se nadomeščajo z drugimi, katerih cena je višje določena. 
Zato se v potrošnji uporablja kvalitetnejši in dražji material kot bi bilo 
gospodarsko upravičeno. 

3. Zapiranje trgovske mreže v lokalne meje. Do tega je prišlo med drugim 
kot posledica združevanja manjših trgovin v večje trgovske organizacije. Širši 
vzroki pa so v nasledlnjem: 

— v trgovino se je investiralo pretežno iz lastnih lokalnih (občinskih 
investicijskih skladov). Zato so občine težile za tem, da vložena sredstva in 
bodoča akumulacija ostanejo1 na območju občine ter niso podpirale in omogočale 
ustanavljanja poslovalnic konkurenčnih podjetij; 

— občinski organi so morali zagotoviti preskrbo na celotnem, občinskem 
teritoriju. To so najlaže zagotovili prek enega 'trgovskega podjetja, ki je imelo 
svoje poslovalnice ne samo v potrošniškem centru, ampak tudi v manj pro- 
metnih krajih. Konkurenčna podjetja pa so želela odpraviti poslovalnice le v 
občinskih središčih, branile pa so se prevzeti manj rentabilne prodajalne, zato 
jih občine tudi niso podpirale; 

— tako stanje in politiko občin je ustrezala interesu že obstoječih trgovskih 
podjetij na območju občine, škodovala pa je interesom občanov — potrošnikov, 
ki so v mnogih primerih odvisni od1 samovolje lokalne trgovske mreže. 

4. Omejevanje tržnega mehanizma pri odkupu kmetijskih proizvodov. To 
je predvsem' posledica obstoječih predpisov, ki so bih sprejeti zaradi vloge, ki 
smo jo namenili kmetijskim zadrugami v socializaciji vasi in stabilizaciji tržišča 
s kmetijskimi proizvodi. 

Iz tega naslova je imela zadruga, izključno pravico odkupa kmetijskih 
proizvodov od zasebnih kmetovalcev. V zadnjih letih pa se je ta pravica znatno 
zmanjšala zaradi naslednjih dejstev: 

— novejši predpisi omogočajo predelovalni industriji, gostinstvu in ostalim 
velikimi potrošnikom' (bolnice, obrati družbene prehrane itd.) nakup kmetijskih 
proizvodov in zasebnih proizvajalcev na sedežu podjetja oz. ustanove; 

— podatki kažejo, da znatne količine pridelkov kljub izključni pravici 
zadruge pri odkupu gredo na trg mimo zadruge zaradi direktnega stika med 
potrošnikom in zasebnim: proizvajalcem; 

— omogočeno je, da proizvodne organizacije (kmetijska posestva, kom- 
binati in predelovalna industrija) lahko odkupujejo od zasebnih kmetovalcev 
kmetijske proizvode, ki so jih ti proizvedli v kooperacijskih odnosih z ome- 
njenimi proizvodnimi 'organizacijami. 

Proizvodnja družbenega sektorja kmetijstva ima v celotni kmetijski pro- 
izvodnji vse pomembnejši delež. Kmet ni več edini proizvajalec presežkov 
kmetijskih proizvodov, zato izključna pravica kmetijskih zadrug pri odkupu 
pridelkov od zasebnih proizvajalcev v praksi izgublja na teži. 

Kljub takšnemu stanju pri odkupu kmetijskih proizvodov pa še vedno 
prihaja do občasnih zlorab in deformacij, ki se kažejo v: 
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— ekstremnih razlikah v ceni, ki si jih zaračunavajo zadruge; 
— v zaviranju poti kmetijskim proizvodom na tržišče, kadar je proizvodov 

dovol j; 
— v slabem sortimentu in kvaliteti kmetijskega blaga. Zato je v bodoče 

nepotrebno predpisovati KZ izključno pravico odkupa za vse pridelke. 
5. Iz proučitev preskrbe Ljubljane s prehrambenimi proizvodi lahko za- 

ključimo nekatere pojave, ki verjetno- veljajo tudi za nekatera druga večja 
potrošniška središča v Sloveniji. 

Pojave slabe preskrbe Ljubljane z mesom v zadnjih letih je treba predvsem 
pripisati splošni nestabilnosti tržišča mesa v Jugoslaviji. Do te nestabilnosti 
je prišlo najbolj pogosto zaradi neusklajenega izvoza in razpoložljivih količin 
mesa, zaradi česar velikokrat v prodajalnah ni bilo na razpolago vseh mesnih 
sortimentov. Povpraševanje je torej čestokrat presegalo ponudbo, kar je omo- 
gočilo obstoj vsem^ proizvajalcem, ki jih je v Ljubljani 12, in ne glede na to 
ali poslujejo dobro aH slabo. 

Kljub gornjim' ugotovitvam pa je možno, določen del slabosti v preskrbi 
z mesom pripisati dejstvu, da dva proizvajalca držita v rokah 60 do 70 °/o 
prometa ter je torej od njihovega obnašanja odvisna preskrba ljubljanskega 
tržišča z mesom. 

Precej drugačno je stanje v preskrbi mesta s sadjem in zelenjavo'. Zlasti 
pade v oči dejstvo, da celoten trgovski promet s sadjem in zelenjavo predstvalja 
le približno 50'"/o količin, ki se porabijo1 v Ljubljani. To pomeni, da polovico 
potrebnih količin nabavi potrošnik sam mimo organizirane trgovine, kar kaže 
na nesolidinost naše trgovine, ki si ob zadružnem monopolu ne prizadeva kva- 
litetno oskrbeti potrošnika. V organizirani trgovini s temi proizvodi sodelujejo 
v Ljubljani tri podjetja. Toda podjetje Sadje-zelenjava-Trgohlad samo opravi 
70 °/o prometa. To podjetje razpolaga tudi z edinimi hladilnimi skladišči za 
potrebe tega: prometa ter -so vsi ostali odvisni od njega. 

Vir organizirane preskrbe z mlekom je podjetje Ljubljanske mlekarne, ki 
je edino opremljeno za odkup in predelavo mleka. V maloprodaji mleka pa 
sodelujeta še podjetji Prehrana in Mei<kator, ki jima tudi dobavlja mleko 
podjetje Ljubljanske mlekarne. Ljubljanski potrošnik j<e zato izključno odvisen 
od količin, kvalitete in cene mleka, ki mu jih nudijo- Ljubljanske mlekarne, 
razen mlečnih izdelkov, ki jih podjetja dobivajo tudi od drugod. 

Gleiie na položaj, ki ga imajo Ljubljanske mlekarne v oskrbi Ljubljane z 
mlekom, so podane možnosti monopolizma, čeprav moramo upoštevati, da je 
preskrba z mlekom po mnogih mestih v svetu komunalna institucija in se 
pogosto ta mesta oskrbujejo iz ene mlekarne. 

Preskrbo ljubljanskega trga z jajci zagotavlja 7 podjetij. Tudi v tej pre- 
skrbi prihaja do sezonskih oscilacij v proizvodnji, ki motijo redno preskrbo. 

Tržnica ima zlasti v prodaji drobne povrtnine in zelenjave pomembno mesto. 
Njen vpliv v nekaterih drugih važnih proizvodih pa ni zadosten. Razloge za to 
je treba iskati v dejstvu, da kmet s tržnice počasi odpada, trgovina pa ga ne 
nadomešča, velikim proizvajalcem pa glede na pomanjkanje pokritega pro- 
stora in pomanjkanje primernih skladišč tržnica ni dovolj prilagojena. 

Tudi obstoječi pokriti prostor, čeravno funkcionalno zastarel pa vendarle 
dragocen, ni glede na konkurenco primemo izkoriščen. Čeprav menimo, da v 
gradivu niso vsestransko proučeni problemi omejevanja tržnega mehanizma, 
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smo mnenja, da bi kljub temu to gradivo lahko služilo kot osnova za ustrezno 
razpravo in morebitno ukrepanje. Iz teg.a sledi: 

1. Z uveljavljanjem ciljev gospodarske reforme postopoma odpadajo osnovni 
razlogi, ki omogočajo pojave omejevanja tržnega mehanizma v prometu z in- 
dustrijskimi proizvodi. Zato bi bilo treba: 

•— dalje sproščati cene v proizvodnji in trgovini; 
— izpopolnjevati in izboljšati sistem vezave uvoza z izvozom in druge 

elemente režima zunanjetrgovinskega poslovanja nasploh, da bi dosegli na- 
daljnje rezultate v izboljšanju plačilne bilance in popolnejšo oskrbo z uvoženimi 
proizvodi; 

— eliminirati vplive izvengospođarskih činiteljev na dejavnost gospodar- 
skih organizacij in krepiti njihovo poslovno samostojnost. 

2. Se vedno' bo ostalo dovolj objektivnih razlogov, ki bodo spodbujali 
subjektivne faktorje na nadaljnje poskuse omejevanja tržišča, kar bo slabilo 
rezultate gospodarske reforme. Zato bo še nadalje nujna družbena intervencija 
v borbi za svobodno tržišče. V ta namen naj se hitreje in odločneje ukrepa 
proli kršilcem predpisov s strani inšpekcijskih služb, tožilstev in sodišč. 

3. V mefetih in potrošnih središčih naj bi občinske skupščine zlasti skrbele 
za neoviran nastop in poslovanje čim širšega kroga konkurenčnih podjetij, ne 
glede na domicil. 

Onemogočiti je treba vsakršni škodljiv neekonomski in lokalistioni vpliv 
na poslovne zadeve. 

4. Postopoma bi bilo treba odpraviti izključno pravico zadrug pri odkupu 
kmetijskih pridelkov od zasebnih kmetovalcev razen pri mesu, pa tudi pri 
nekaterih drugih produktih, katerih nakup je urejen s posebnimi predpisi. 

5. Za boljšo preskrbo mestnih središč s prehrambenimi proizvodi je treba 
razvijati večjoi konkurenco, zlasti pa krepiti vlogo samopostrežnih trgovin. 

Prav tako' je za izboljšanje oskrbe mest treba povečati vlogo tržnic in 
omogočiti na njih nastop velikimi prodajalcem (kmetijskim1 zadrugam in kme- 
tijskim posestvom). 

POROČILO 
o razpravi o problematiki raziskovalnega dela v SR Sloveniji 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora je na seji dne 29. 4. 1966 obravnaval problema^ 
tiko raziskovalnega dela v SR Sloveniji na podlagi gradiva, ki ga je pripravil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V razpravi so poslanci opozorili, da se na področju raziskovalnega dela 
še niso uveljavila načela gospodarske in družbene reforme. Stanje in problemi 
na področju raziskovalne idlejavnosti so še vedno enaki ali pa celo še bolj pereči 
kot pri stanju, ki s« ga ugotavljali skupščinski organi ob razpravi o razisko- 
valnem delu novembra 1964. Pomanjkljivo sodelovanje in povezava med soraz- 
merno velikim številom raziskovalnih ustanov in s tem povezana razdrobljenost 
in omejenost posameznih raziskav, neustrezna oprema raziskovalnih organizacij, 
premajhen pregled raziskovalnih organizacij nad potrebami gospodarstva in 
družbenih služb in nezadostna povezanost s temi potrebami ter neurejen način 
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financiranja in premalo sredstev so pomembni razlogi, ki zavirajo hitrejši 
razvoj raziskovalnega dela, ki glede na zmogljivosti raziskovalnih organizacij 
in glede na vložena sredstva ne daje optimalnih rezultatov. Po mnenju odbora 
je tako stanje predvsem posledica dveh činiteljev: neorganiziranosti razisko- 
valnega dela in neustreznega financiranja. 

Razvojne raziskave naj bi še naprej opravljale v okviru razvojnih oddelkov 
gospodarskih organizacij in samostojnih inštitutov, ki se pretežno ukvarjajo 
z razvojnimi raziskavami. Te raziskovalne institucije bi morale biti tesno po- 
vezane z gospodarskimi in operativnimi organizacijami. • 

Pri organiziranju zlasti bazičnega raziskovalnega dela je treba doseči večje 
sodelovanje in vpliv visokošolskih ustanov. Posebno pri osnovnih raziskavah 
je nujno potrebna tesna povezanost pedagoškega in raziskovalnega dela. 

V zvezi z velikim številom raziskovalnih institucij so poslanci opozorili, 
da so uvrščene med raziskovalne ustanove tudi organizacije, ki so po svoji 
vsebini raziskovalne organizacije samo nominalno ter so se kot take ustanovile 
le zaradi nekaterih ugodnosti, ki so jih uživale raziskovalne organizacije. Pa 
tudi sioer je ekstenzivno gospodarjenje povzročalo ustanovitev mnogih inšti- 
tutov, za katere pri intenzivnem gospodarjenju glede na realne možnosti ne 
bo več upravičen Obstoj. To še bolj povečuje razdrobljenost opreme, kadrov in 
sredstev, kar vse skupaj vpliva na majhne rezultate raziskovalnega dela. To- je 
posebno pomembno pri aplikativnem raziskovalnem delu, ki bi se moralo raz- 
vijati v primerno velikih raziskovalnih organizacijah, ki bi imele tako število 
sodelavcev, ob, katerem si je sploh mogoče zamisliti uspešno raziskavo pro- 
blemov določenega področja in ki bi bih primerno opremljeni in sposobni oprav- 
ljati ostale, z raziskovalnim delom povezane dejavnosti. 

Pri sedanjem velikem številu neustrezno1 opremljenih raziskovalnih orga- 
nizacij, katerih delo sploh ni medsebojno povezano in kjer se raziskovalne 
naloge ne opravljajo kompleksno' in 'dolgoročno, tudi financiranje ni ustrezno 
ter je razbito na veliko interesantov in v končni fazi neučinkovito. Posebno ob 
nastopu gospodarske reforme se je pri večini inštitutov pokazala posledica 
ekstenzivnosti celotnega gospodarstva, iz česar tudi izhaja pomanjikanje ko- 
ordinacije pri ustanavljanju in programiranju dela raziskovalnih organizacij 
ter pomanjkanje organizirane skrbi družbene skupnosti za razvoj raziskovalnega 
dela v celoti, posebej pa še osnovnih raziskav. Mnoge raziskovalne organizacije, 
posebno tiste, ki se ukvarjajo z osnovnimi in aplikativnimi raziskavami, se v 
sedanjih razmerah ukvarjajo s takim idielom, ki nima s sistematičnim razisko- 
valnim delom, za katere so bile ustanovljene, nobene zveze. 

Razdrobljenost raziskovalnih del se kaže v drobljenju in kratkoročnosti 
posameznih raziskovalnih nalog, ki jih je kljub prizadevanju sklada Borisa 
Kidriča večinoma le formalno uspek> vključiti v kompleksne dolgoročne raz- 
isikovalne projekte, ki bi morali imeti družbeno in gospodarsko1 bolj utemeljen 
značaj. Tudi nabava opreme je popolnoma nesistematična in nepovezana. 

Gospodarske organizacije se sicer pričenjajo zavedati pomena raziskoval- 
nega dlela, vendar je v sedanjem razdobju gospodarskega razvoja, posebno še, 
ko ni dosledno izpeljano načelo delitve dohodka po delu in tudi ne delujejo 
ostali ekonomski činitelji, nemogoče pričakovati in zahtevati od gospodarskih 
organizacij, da pavšalno podprejo- dejavnost in financiranje celotnega razisko- 
valnega dela. V obdobju, ko še same gospodarske organizacije nimajoi lastnega 
dolgoročnega koncepta razvoja, je iluzorno pričakovati, da bo gospodarstvo 
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prevzelo vso odgovornost za razvoj raziskovalnega dela. To posebej velja za 
vlaganja v bazične raziskave, kot tudi aplikativne. Zato je za razvoj razisko- 
valnega delo: nujno potrebna skrb širše družbene1 skupnosti. 

Poslanci so v razpravi poudarili, da je razvito* raziskovalno delo tako po- 
memben element uspešnega gospodarjenja, da je celotna družbena skupnost 
in ne samo gospodarstvo, zainteresirana za njegov nadaljnji razvoj. Pri delu 
in programiranju raziskovalnega dela sicer ni več administrativnih državnih 
vplivov, vendar pa vseeno raziskovalne organizacije ne morejo na svojem nivoju 
usklajevati in. programirati celotnega raziskovalnega dela. Raziskovalne insti- 
tucije bi morale biti povezane v nekem višje organiziranem telesu, ki bi pre- 
vzelo odgovornost za razvoj raziskovalnega dela kot celote. Takšno teto bi 
poleg koordinacije moralo skrbeti za sistematično programiranje raziskovalnega 
dela., pri čemer bi ustrezne odločitve morale temeljiti na ocenah razvoja pot- 
sameznih gospodarskih in družbenih področij, ki bi jih konkretno morala vse- 
bovati ocena družbenega razvoja SR Slovenije dO leta 1970. 

To telo bi pa moralo poleg naštetih naiog opravljati še eno izredno po- 
membno funkcijo: skrbeti bi motalo za taiste dolgoročne raziskave, ki imajo 
širši pomen za celotno1 družbeno1 skupnost. To področje raziskav je sedaj v 
glavnem popolnoma zanemarjeno. To telo bi moralo na tem področju nastopati 
ne samo kot pobudnik in koordinator, ampak tudi kot naročnik in financer. 
Za te vrste raziskave bi bilo treba zagotoviti stabilna družbena sredstva. 

Taka ureditev ibi nedvomno tudi bolj pripomogla k boljši ureditvi odnosa 
med družbo in raziskovalnim delom!, saj ima raziskovalno delo' veliko vlogo, pri 
programiranju, družbenega razvoja v celoti, in s tem tudi pri programiranju 
svoje lastne dejavnosti. Doslej so raziskovalci in raziskovalne organizacije igrale 
premajhno- vlogo pri začrtavanju našega, razvoja, posebno proizvodnje in druž- 
benih služb. K temu jih je tudi, družbena skupnost premalo spodbujala. 

Poslanci so tudi. poudarili, da je predloženo gradivo o problematiki razisko- 
valnega dela vse preveč deklarativno, ukvarja z vsemi problemi, ki obstajajo 
na področju raziskovalnega dela, obenem pa ne vsebuje konkretnega programa 
ukrepov, ki hi bili nujno potrebni, da se prično postopoma reševati pomanj- 
kljivosti pri raziskovalnem delu. Odlašanje z odto<6nim in konkretnim reše- 
vanjem pereče problematike raziskovalnega dela lahko samoi še poveča razkorak 
med dejanskimi stanjem raziskovalne dejavnosti in potrebami gospodarstva, ki 
se mora vključiti v intenzifikacijo gospodarstva in mednarodno delitev dela 
predvsem na osnovi lastnih raziskovalnih zmogljivosti. 

Ob zaključku razprave so člani odbora poudarili, da se ne more perečega 
in neurejenega stanja na področju raziskovalnega dela reševati le s splošnimi 
ugotovitvami o družbeni potrebnosti raziskovalnih dejavnosti, temveč je treba 
konkretnih in odtočnih družbenih ukrepov. Zato je odbor za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora soglasno sprejel nekatere 
konkretne predloge, ki naj bi prispevali k čimlboiljši' in hitrejši ureditvi teh 
vprašanj. Po> mnenju odbora je predvsem treba: 

— da se skrb za razvoj posameznih raziskovalnih dejavnosti, zlasti osnovnih 
in dolgoročnih, poveri družbenemu telesu, ki bi ustrezno programiralo' in ko- 
ordiniralo te dejavnosti, skrbelo za ustrezno organizacijsko. rast in utrditev 
raziskovalnih ustanov ter pripravljalo način financiranja, posebno dolgoročnih 
raziskovanj, ki imajo večji pomen za širšo družbeno skupnost; 
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— da Gospodarska zbornica v zvezi z raziskovalnim delom postane res- 
ničen pobudnik in koordinator vseh tistih razvojnih raziskav, za katere so 
gospodarske organizacije najbolj neposredno zainteresirane. Pri tem naj bi 
Go-spodiarska zbornica postala tudi pobudnik za združevanje finančnih sredstev, 
ki soi razdrobljena po gospodarskih organizacijah, namenjena so pa za raziskavo 
problemov, ki se pojavljajo na enak ali zelo podoben način v teh gospodarskih 
organizacijah; 

— da se z olajšavami glede družbenih dajatev stimulira gospodarske orga- 
nizacije, da namenijo večja sredstva za raziskovalno delo; 

— da naj sklad Borisa Kidriča predvsem financira dolgoročne raziskave. 
V ta namen je treba skladu zagotoviti večja in stabilnejša proračunska, sredstva. 

Odbor se je pa pri obravnavi problematike raziskovalnega dela kot tudi 
pri obravnavi konkretnih predlogov za izboljšanje stanja v celoti zavedal dej- 
stva, da pa je dokončna rešitev problematike raziskovalnega dela pri nas tesno 
povezana in odvisna od splošne stabilizacije celotnega gospodarstva in uspešne 
uveljavitve gospodarske reforme. 

Št.: 63-14/66 
Ljubljana, 11. 5. 1966 

Začasni odbor za raziskovalno delo in visoko šolstvo Prosvetno-kulturnega 
zbora je razpravam o raziskovalnem1 delu v Sloveniji posvetil posebno po- 
zornost, saj je to področje družbene dejavnosti obravnaval na sejah dne 
11. februarja,, 9. in 23. marca ter 15. aprila 1966, posredno pa o njem raz- 
pravljal tudi ob obravnavi statutov visokošolskih zavodov na sejah 22. oktobra 
in 3. novembra 1965. 

Gradivo, na čigar osnovi je tekla razprava, je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo' Izvršni svet hkrati z ugotovitvami in stališči, sprejetimi ob obravnavi 
predloženega gradiva na seji Izvršnega sveta. Gradivo daje pregled in podatke 

— o razvoju raziskovalnega dela na Slovenskem, 
— o vrednotenju raziskovalnega dela, 
— O1 organizaciji raziskovalnega dela na Univerzi, 
— o družbenih sredstvih v financiranju raziskovalnega- dela, 
— o, mreži raziskovalnih organizacij v Sloveniji ter 
— o njihovi' dejavnosti v letu 1964. 
V okviru razprav o raziskovalnem idlelu je odbor hkrati z omenjenim 

gradivom obravnaval tudi zaključni račun in poročilo o delu za leto 1965 ter 
finančni načrt za leto 1966 sklada Borisa Kidriča in razpravljal o osnutku re- 
publiškega zakona o organizaciji raziskovalne dejavnosti. 

V razpravah in pri formuliranju odborovih stališč so poleg članov začasnega 
odbora sodelovali tudi predstavniki SAZU, Univerje, Gospodarske zbornice 
SfLS, Republiškega sekretarita za prosveto in kulturo ter sklada Borisa Kidriča. 

V razpravah o položaju, problemih in nalogah na področju raziskovalnih 
dejavnosti je odbor še posebej upošteval na novo nastali položaj v zvezi z uve- 
ljavljanjem gospodarske reforme, ki terja večjo produktivnost in večji učinek 
tudi na področju raziskovalnega dela, hkrati pa sili delovne organizacije, da 
bolj kot doslej z izsledki raziskovalnega dela iščejo rešitev svojih tehnoloških, 
organizacijskih in drugih problemov. 
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Poleg navedenega; smotra je odbor pri svojem .delu sledil tudi namenu 
gradiva, da prikaže stanje in opozori na probleme celotnega področja razisko- 
valne dejavnosti v luči resolucije o. znanstvenem raziskovalnem delu, ki jo je 
v začetku leta 1965 sprejela Zvezna skupščina. 

In, ne nazadnje, naj bi vse predloženo gradivo ter v razpravi sprejete ugo- 
tovitve in stališča služili kot pomoč in napotilo pri pripravljanju besedila sred- 
njeročnega načrta razvoja SR Slovenije za področje raziskovalnega dela. 

Upoštevajoč gornje smotre razpravljanja o raziskovalnem delu so bile ob 
obravnavi predloženega gradiva poudarjene predvsem naslednje misli in ugo- 
tovitve: 

I. Močnejša usmeritev v povečano družbeno1 produktivnost na vseh pod- 
ročjih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti zahteva intenzivnejše, učin- 
kovitejše in bolj organizirano raziskovalno delo. Raziskovalno delo je eden 
od temeljev gospodarskega, tehničnega in kulturnega napredka in mora biti 
predmet posebne družbene skrbi. 

Temeljno raziskovalno deilo1 ima za nas poseben, pomen v prizadevanju za 
razširitev in poglobitev osnove, na kateri temelji naš duhovni in materialni 
razvoj, zlasti pa v tem, da je neločljiv del vsakega izobraževalnega procesa na 
najvišji ravni. Znanstvene objave predstavljajo prispevek obči zakladnici znanja 
in nam večajo- ugled v svetu. 

V aplikacijo usmerjeno raziskovalno dello uporablja splošna spoznanja in 
dognanja za reševanje določenih vprašanj, ki so v zvezi z razvojem posameznih 
gospodarskih panog in družbenih služb. Zato- ima neposreden pomen za smotrno 
razširitev in uspešno modernizacijo produkcije ter za povečanje učinkovitosti 
dela vseh vrst in oblik. 

II. Raziskovalno delo se je v Sloveniji zadnja leta sorazmerno hitro raz- 
vijalo in uveljavljalo1 kot činitelj, ki postaja nepogrešljiv v sleherni družbeni 
dejavnosti. V precejšnji meri je že vplivalo na raven produktivnosti in povi- 
ševalo raven intelektualnega življenja. Če izvzamemo zastoj, ki ga opažamo 
v zadnjem času, so se sredstva za raziskave povečevala iz vseh virov, skladno 
s tem pa tudi število raziskovalcev ter Obseg in kvaliteta njihovega dela. 
Doseženi uspehi ne pomenijo tudi, da ni bilo. neskladnosti in pomanjkljivosti, 
ki so izvirale deloma iz podedovane enostranosti v gospodarski, visokošolski 
in raziskovalni strukturi. 

Med naj resnejše probleme zadnjega obdobja gre šteti sorazmerno zaosta- 
janje 'znanstvenih raziskav na Univerzi in premajhno skrb za potrebno, raven 
pedagoško znanstvenega .kadra, dalje premajhno, povezanost raziskovalne te- 
matike s potrebami gospodarskega in družbenega razvoja, slabosti v mehanizmu 
prenosa spoznanj iz laboratorija v prakso, in v obratni smeri ter pretirano 
kratkoročne in začasne usmeritve nekaterih inštitutov. Dobršen del težav izvira 
iz neenakomerne in negotove oskrbe z materialnimi sredstvi, pa ,tudi iz pre- 
šibkih prizadevanj za. bolj izdelane programske usmeritve raziskovalnih orga- 
nizacij. 

III. Znanstvene raziskave, ki imajo le posreden učinek na razvoj gospo- 
darstva, so- pa pomembne za kvaliteto izobraževalnega procesa na najvišji ravni, 
je najbolj racionalno gojiti na fakultetah in visokih šolah. Zato je potrebno 
organizacije, ki se bavijo pretežno z znanstvenim raziskovalnim delom na pod- 
ročjih, ki se predavajo, s čim tesnejšimi vezami povezati z visokimi šolami. 
Mej. njimi gre samostojne inštitute ustanavljati in obdržati le, če so za to 

37* 
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posebni razlogi, ostale pa organizirati in razvijati kot enote, ki sestavljajo 
s fakultetami pedagoško in znanstveno raziskovalno organizacijo z enotnim 
nagrajevanjem za obe osnovi dejavnosti visokega šolstva. 

Znanstveno raziskovalno delo na področjih, ki so za poznavanje preteklosti 
in sedanjosti slovenskega naroda in zemlje, na kateri živi, pomembna, sodi 
med temeljne naloge Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Znanstvenega dela na akademiji in na visokih šolah ni mogoče podrobno 
programirati, vendar ga je treba v okviru možnosti usmerjati na aktualna in 
obetajoča področja, pri čemer je potrebno upoštevati razpoložljive znanstvene 
kadre, opremo in finančna sredstva. Akademija in Univerza naj usmerjata 
večje število raziskovalcev in, materialna sredstva zlasti okrog znanstvenikov, 
ki so si že pridobili uspeh in priznanje. S tem bosta postala tako znanstveno 
delo kot vzgoja mladih raziskovalcev še uspešnejša. 

Izsledke znanstvenega dela je treba objaviti in izpostaviti javni kritiki. 
IV. V aplikaciji usmerjeno raziskovalno delo ima težišče v raziskovalnih 

enotah delovnih organizacij in samostojnih inštitutih, orientiranih v reševanje 
problemov za potrebe večjega števila delovnih organizacij. Samostojni inštituti 
in raziskovalne enoite podjetij naj si v večji meri zagotovijo sodelovanje visokih 
šol pri svojih osnovnih in splošnih raziskavah, zlasti v okviru raznih oblik 
podiplomskega študija. 

Vsiaka delovna organizacija mora skrbeti za svoj razvoj, večje med njimi 
z ustanovitvijo' lastne r az voj no- r a z isko valne enote. Uspešno delo na zasnovi 
razvojnih koncepcij ter na njihovi obdelavi in realizaciji, ki zahteva ustrezno 
formulacijo problemov in njihovo rešitev z raziskavami raznih vrst in oblik, 
bodisi v lastnem okviru ali z pritegnitvijo drugih raziskovalnih inštitutov, je 
temeljna naloga teh enot. Obstoj in razvoj samostojnih raziskovalnih inštitutov 
je odvisen od tega, koliko bodo sposobni z delovnimi organizacijama skupaj 
opredeliti njihove razvojne probleme in rešitve teh problemov realizirati v 
praksi. Zato morajo inštituti rešitve svojih nalog formulirati tako, kot to za- 
hteva prenos laboratorijskih izsledkov v praktične pogoje in dimenzije, obenem 
pa sodelovati pri njihovi realizaciji. Nedvomno bo mogoče uspešno' delo1 take 
vrste le, če se bo inštitut v dokaj šn j i meri specializiral, naročnik pa orientiral 
na dolgoročnejše naloge v mejah razvojnega načrta svoje stroke, ob uporabi 
razpoložljive strokovne dokumentacije. 

V. Uspešnost raziskovalnega dela. je odvisna od dolgoročnih razvojnih 
načrtov. 

Izdelava dolgoročnih načrtov modernizacije in razvoja za posamezna pod- 
ročja gospodarskih in drugih družbenih dejavnosti je skupna naloga strokovnih 
kadrov s teh področij in iz raziskovalnih organizacij. Organizirati je 'treba v 
okviru gospodarske zbornice ali drugih poslovnih združenj ah strokovnih dru- 
štev, končni koordinator načrtov pa naj bo republiški zavod za planiranje. Raz- 
vojne načrte bo potrebno stalno aktualizirati in izpopolnjevati. 

Razvojne probleme, ki se pojavljajo1 v zvezi z realizacijo dolgoročnih na- 
črtov in iščejo rešitve, je potrebno' obdelati v raziskovalnih projektih, teme v 
okviru teh projektov pa programirati tem podobneje, čim bolj imajo razvojni 
značaj. Seveda se bo marsikje pokazalo, da zahteva rešitev aplikativnih pro- 
blemov sistematično preiskavo osnov odgovarjajočega naravnega ali družbenega 
procesa. Zaradi tega bodo raziskovalni projekti vključevali naloge vseh vrst: 
osnovne in razvojne. 
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Raziskovalni projekti so sestavni del dolgoročnega načrta raziskovalne de- 
javnosti, usmerjene v razvoj gospodarstva in družbenih služb. 

VI. Za financiranje raziskovalnega dela so potrebna splošna družbena sred- 
stva ter sredstva gospodarskih organizacij in družbenih služb. 

Splošna družbena sredstva se morajo ustvarjati s stabilnim virom, pro- 
gresivno s porastom narodnega dohodka in v okviru republike stekati v sklade. 

Temeljna znanstvena dejavnost Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
se financira: iz sklada akademije. 

Sklad Univerze financira znanstveno delo, ki ni vključeno v raziskovalne 
projekte in ki predstavlja temeljno dejavnost visokošolskih zavodov. Ustrezne 
postavke pokrivajo stroške za raziskovalno delo in stroške za opremljanje 
inštitutov. Treba je izdelati kriterije za dodelitev sredstev posameznim; nalogam. 

Sklad Borisa Kidriča financira raziskovalno delo, vključeno v projekte, 
ki so za republiko' pomembni, deloma ali v celoti, če ne najde interesentov 
v delovnih in družbenih organizacijah. Sklad krije stroške za raziskovalno delo, 
za opremljanje pa omogoča najemanje kreditov ob ugodnejših pogojih, kot 
jih ima gospodarstvo. 

Gospodarske in družbene organizacije ter njihova združenja financirajo 
raziskovalne projekte, ki so pomembni za njihov razvoj, neposredno po lastni 
presoji. Posebno, z zakonom predpisano izločevanje sredstev za raziskovalno 
delo v poseben sklad podjetij je bilo destirnulativno. Obenem bi odvzemalo 
gospodarskim organizacijami odgovornost za razvoj in ga je treba zato od- 
kloniti. 

Zvezni sklad za znanstveno< dete ima pomen le, če se odloči za financiranje 
ključnih raziskovalnih projektov. Ker ne moremo priznati delitve projektov 
po pomembnosti v zvezne in republiške, smatramo, da so ključni tisti projekti 
splošnega znapaja, ki zahtevajo koordinacijo v zveznem obsegu. 

Vsi skladi zai raziskovalno dete morajo dobiti primeren kontingent deviznih 
sredstev, sicer svoje prej opisane vloge ne bodo' mogli z uspehom vršiti. 

Družbena sredstva za financiranje raziskovalnih del je treba postopoma 
usmerjati bolj k osnovnim in splošnim raziskavam. 

VII. Znano je, da so1 velike gospodarske in družbene enote zmožne 'uspeš- 
neje organizirati raziskovalno delo in realizirati njegove izsledke, kot majhna 
in šibka podjetja in zavodi. To dejstvo opozarja, da je potrebno stremeti k tes- 
nejšemu sodelovanju in povezovanju manjših delovnih organizacij. 

Smatramo, da predstavljajo premišljeni in usklajeni razvojni načrti, zlasti 
pa razvojni projekti, ki so bili dobro formulirani, primerno raziskani in uspešno 
realizirani, osnovo za pristnejše integracijske procese, ne samo za gospodarske 
organizacije in družbene službe, ampak tudi za raziskovalne inštitute. 

VIII. Vzgoji znanstvenega naraščanja je treba posvetiti v raziskovalnih 
organizacijah, zlasti pa na visokih šolah, posebno pozornost. Izboljšati jo bo 
treba 

— s štipendiranjem najboljših študentov v času podiplomskega študija, 
— z uveljavitvijo strožjih norm' v podiplomskem študiju in s poudarkom 

na kvaliteto tega študija, 
— z zaostritvijo kriterijev pri elekciji in reelekciji v nazive fakultetnih 

učiteljev in znanstvenih delavcev, 
— z opremljanjem temeljnih visokoišolskih inštitutov s sodobno opremo, 
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— s poenostavitvijo administracije in organizacije znanstvenega in peda- 
goškega dela na visokih šolah in visokošolskih inštitutih, 

— z obvezovanjem visokih šol in njihovih združenj po periodičnem objav- 
ljanju znanstvene bibliografije, 

— z gojitvijo1 znanstvene kritike in mednarodnega sodelovanja na znan- 
stvenem področju. 

IX. Republiški, organi morajo spodbujati kvalitetno raziskovalno in znan- 
stveno delo 

— s povečanjem sredstev za raziskovalne in štipendijske sklade, 
— s kreditnimi, fiskalnimi in drugimi olajšavami, 
— s pritegnitvijo' znanstvenikov in raziskovalcev k strokovnemu sode^- 

lovanju pri pomembnejših odločitvah, 
— z vsemi drugimi ukrepi in oblikami pomoči, ki so potrebni za povečanje 

produktivnosti in učinkovitosti raziskovalnega dela. 
Glede obsega in poteka razprav o raziskovalnem delu v Skupščini je bila 

v začasnem odboru izražena pobuda, "naj bi po obravnavi v Prosvetno-kul- 
turnemi zboru, ki naj bi bila pretežno usmerjena na področju družboslovnih in 
temeljnih naravoslovnih raziskovalnih dejavnosti, o> raziskovalnem delu na Slo*- 
venskem razpravljala, vsak za svoje delovno področje, še Gospodarski in Soci- 
alno-zdravstveni zbor Skupščine SRS. Ugotovitve in stališča vseh treh zborov 
pa naj bi nato služila kot podlaga za izdelavo skupščinskega akta, ki naj bi 
ga o raziskovalnem delu sprejela Republiški in Prosvetno-kulturni zbor. 

Št.: 63-14/66 
Ljubljana, 20. aprila 1966 

POROČILO 
o obravnavi poročila o delu za leto 1965 in delovnega načrta za leto 1966 

Pedagoškega inštituta 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih p r e d 1 oi g o v 
P r osV e t n o - k u 11 ur n e g a zbora je na seji dne. 26. aprila 1966 obrav- 
naval poročilo o delu za leto 1965 in delovni načrt za leto 1966 Pedagoškega 
inštituta, ki ju je Skupščini predložil v obravnavo Pedagoški inštitut. 

Z icfleloim inštituta, ki se je začeto šele v maju preteklega, leta, je odbor 
soglašal, ne da bi se spuščal v strokovno oceno v poročilu navedenih nalog. 

Raziskave, 'obrazložene v delovnem načrtu za leto 1966, sa člani odbora 
ugodno ocenili, saj so naloge tehtno zastavljene. Po mnenju odbora je treba 
med nalogami dati prvo mesto raziskavi »Intenzifikacija pouka matematike, 
materinega jezika ter spoznavanja narave in družbe od prvega do tretjega raz- 
reda osnovne šole«, ker intenzifikacija osnovnošolskega pouka lahko občutno 
pripomore k uresničevanju nalog, ki jih ima osnovna šola v družbenem razvoju. 
Zato je odbor menil, idla je za realizacijo' te naloge potrebno zagotoviti sredstva. 

V zvezi z raziskavo »Vsebina in organizacija vzgojnega dela v podaljšanem 
in celodnevnem bivanju učencev v osnovni šoli« je bila izražena želja, naj bi 
v nalogi proučili tudi vpliv glasbene vzgoje na razvoj mladine. 

Po mnenju odbora bi Pedagoški inštitut moral upoštevati v svojem srednje- 
ročnem delovnem načrtu tudi raziskave na področju drugostopenjskih šol, pred- 
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vsem v zvezi s predVidenimi spremembami v sistemu vzgoje in izobraževanja 
na tej -stopnji. Za izdelavo teh nalog, predvsem v zvezi s strokovnimi šolami, 
bi moral inštitut pritegniti k sodelovanju potrebne strokovne kadre. 

Odbor je v celoti podprl težnjo1 Pedagoškega inštituta, da še nadalje raz- 
vija empirične delovne baze zunaj lastne ustanove, ki predstavljajo pogoj za 
realizacijo raziskovalnih nalog, še zlasti, ker je ukinjena mreža eksperimen- 
talnih šol. 

V razpravi je bilo! postavljeno vprašanje priključitve inštituta k filozofski 
fakulteti, predvsem zaradi maloštevilnega znanstvenega kadra na inštitutu in 
zaradi finančnih težav, ki preprečujejo' dokončanje nalog v predvidenem roku. 
Pojasnjeno1 je bilo, da združitev Pedagoškega inštituta s katedro za pedagogiko 
ne bi bitla smotrna, ker katedra nima raziskovalnih baz in zato ne more raz- 
vijati metodologije raziskav; sicer pa obe instituciji uspešno sodelujeta in ko- 
ordinirata svoje naloge. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Lojzko 
Goistenčnik-Zmavc. 

Št.: 022-132/66 
Ljubljana, 5. 5. 1966 

POROČILO 
o obravnavi poročil o delu Zavoda za napredek šolstva SRS in Zavoda SRS za 
strokovno izobraževanje za leto 1965 ter delovnega načrta Zavoda za šolstvo 

SRS za leto 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbo-ra je na seji dne 26. aprila 1966 obravnaval poročili o delu Zavoda za 
napredek šolstva SRS in Zavoda za strokovno izobraževanje za leto 1965 ter 
delovni načrt Zavoda za šolstvo SRS za leto 1966, ki jih je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Zavod za šolstvo SRS. 

Odbor se je seznanil z vsebino poročil Zavoda za napredek šolstva SRS in 
Zavoda SRS za strokovno izobraževanje o delu v letu 1965 ter z nalogami, ki 
sta jih zavoda opravila na posameznih učno-vzgojnih področjih, člani odbora 
k delu obeh zavodov v lanskem, letu niso imeli pripomb. V razpravi je bilo 
poudarjeno, da je združitev obeh zavodov bila vsekakor smotrna. 

Odbor je v načelu soglašal z delovnim načrtom Zavoda za šolstvo SRS za 
leto 1966, vendar pa je bil izražen pomislek nad obsežnostjo delovnega načrta 
zavoda, ker je vprašanje, če ga bo mogoče uresničiti, čeprav so v njem naštete 
naloge vsekakor potrebne. Strinjal se je predvsem z aplikativnimi nalogami, ki 
dajejo takoj uporabljive rezultate in ne zahtevajo daljših znanstvenih razi- 
skovanj. 

Odbor je v razpravi priporočil, naj bi zavod v zvezi z nameravano študijo 
o položaju družbenih ved v šolah prve in druge stopnje posvetil pozornost 
predvsem pouku družbenih ved na strokovnih šolah, kjer ta pouk zaradi po- 
manjkanja kadrov in drugih razlogov (pomanjkanje učbenikov in priročnikov) 
ni dovolj kvaliteten. 

Zavod za šolsttvo SRS naj bi posebej proučil tudi umestnost izobraževanja 
kadrov za glasbeno1 in telesno vzgojo na pedagoških akademijah; za slušatelje, 



584 Priloge 

ki poprej niso končali srednje strokovne šole ustrezne stroke, namreč dveletni 
štuidij ne zadostuje za temeljito poznavanje omenjenih področij. 

Odbor je opozoril, da je v delovnem načrtu zavoda premalo nalog v zvezi 
z usposabljanjem učiteljev na strokovnih šolah. Zaradi pomanjkljive prosve-tno- 
pedagtoiške službe na področju strokovnega šolstva naj bi zavod temu vprašanju 
posvetil več skrbi. 

Ob tem so člani odbora posebej poudarili pereče stanje prosvetno-peda- 
goške službe v celoti. Različna tolmačenja in pogledi v zvezi z nalogami te 
službe slabijo, učinkovitost njene dejavnosti in otežujejo pridobitev sposobnih 
pedagoških svetovalcev. Odbor je opozoril na preozko' delovno področje zaviodov 
za prosvetrno-pedagoško službo. Ti so se ukvarjali v glavnem le z osnovnimi 
Soilami in vzgojno varstvenimi ustanovami, medtem ko so ostala področja 
vzgojno-izobraže valne dejavnosti (strokovne šole, izobraževanje odraslih, delo 
posebnih šol, gimnazije) spremljali premalo načrtno in pomanjkljivo^. 

Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanca Dušana Šinigoja. 

Št.: 022-135/66 
Ljubljana, 5. 5. 1966 

POROČILO 
o obravnavi poročila Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR 

Slovenije za leto 1965 in poročila o delu Republiškega zavoda za socialno 
zavarovanje za leto 1965 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je na seji dne 5. maja 1966 obravnaval poročilo o poslovanju social- 
nega zavarovanja v letu 1965 in poročilo o delu republiškega zavoda za soci- 
alno' zavarovanje za leto 1965. 

Seje odbora so se udeležili in sodelovali v razpravi: dir. Jože Benigar, 
predsednik odbora za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora, Rado 
Miklič, pomočnik republiškega sekretarja za delo, Ignac Nagode, predsednik 
izvršilnega odbora Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev SR Slovenije in dr. Bojan Špicar, direktor Republiškega zavoda za 
socialno zavarovanje. 

Odbor je predloženi poročili sprejel in pozitivno ocenil delo samoupravnih 
organov republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in delo repu- 
bliškega zavoda za socialno zavarovanje. 

V razpravi so bila podrobneje obravnavana nekatera vprašanja iz področja 
posameznih panog socialnega zavarovanja. Iz razprave izhajajo naslednje ugo>- 
toviitve, mnenja in predlogi: 

Temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju ni zadovoljivo rešil dveh 
osnovnih ciljev: 

— uskladitev pokojnin z gibanjem osebnih dohodkov iin avtomatično uskla- 
jevanje pokojnin s spremembami v gospodarskem, dogajanju; 

— odprava neskladnosti med pokojninami, priznanimi v različnih časovnih 
obdobjih. 

Prevedba pokojnin na podlagi jugoslovanskega povprečja osebnega dohodka 
je zelo prizadela upokojence v naši republiki, ker je povprečni osebni dohodek 
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znatno nad jugoslovanskim povprečjem in je tako nastalo nevzdržno razmerje 
med pokojninami in osebnimi dohodki. Gmotni položaj upokojencev, upoko- 
jenih po splošnih predpisih, ki predstavljajo1 tri četrtine vseh upokojencev, se 
po prevedbi ni bistveno izboljšal. Njihove pokojnine se niso povečale v soraz- 
merju s porastom; osebnih dohodkov zaposlenih. Temeljni zakon pa dokaj zado- 
voljivo rešuje gmotni položaj upokojencev-borcev NOV, vojaških zavarovancev 
in uslužbencev organov za notranje zadeve. 

Prevedba ni odpravila velikih nesorazmerij medi pokojninami, priznanimi 
v različnih časovnih obdobjih. Ta problem je zelo pereč in terja čimprejšnjo 
rešitev. 

Kritično' je bilo ocenjeno dejstvo, da je določanje pokojninske osnove po 
enoletnem povprečju osebnega dohodka imelo za posledico1 negativne tendence 
v nekaterih delovnih organizacijah. Delovne organizacije so namreč mimo 
načela delitve dohodka po 'delu izplačevale delavcem, ki so bili pred upoko- 
jitvijo, sorazmerno visoke osebne dohodke oziroma fiktivno prikazovale višje 
osebne dohodke z namenom, da bi delavci pridobili čim večjo pokojnino. Komu- 
nalni zavodi za socialno zavarovanje bi bili morah glede na te negativne pojave 
z večjo odgovornostjo reševati take pokojninske zahtevke. Pravočasno bi bili 
morali seznanjati pristojne organe o ugotovljenih nepravilnostih, da bi se lahko 
ustrezno ukrepalo. Revizija izdanih odločb, ki je v teku, namreč ne more dati 
takih učinkov, kot jih lahko da skrbno opravljen postopek za upokojitev. Na- 
sploh je določanje pokojninske osnove pereč problem, ker obstajajo v delovnih 
organizacijah različni sistemi deliitve dohodka. Ta problem bi bilo potrebno 
temeljito proučiti. 

Problem nelikvidnosti sklada in v alidsko-pokoj ninsk e g a zavarovanja terja 
vso pozornost. Ker je treba, tudi v bodoče računati v pokojninskem zavarovanju 
z absolutnim: in relativnim naraščanjem izdatkov, je treba ta problem vse- 
stransko1 proučiti in poiskati ustrezne rešitve še pred izčrpanjem obstoječih 
rezervnih sredstev. 

Kritično je bilo ocenjeno, neizpolnjevanje obveznosti federacije in republike 
do invadidsko-pokojninskega sklada in prenašanje teh obveznosti na socialno 
zavarovanje. Neizpolnjevanje obveznosti otežkoča normalno finančno poslo- 
vanje sklada, Federacija in republika bi morali dosledno izpolnjevati svoje 
obveznosti, ki izhajajo iz zakonitih predpisov. 

Pozitivno je bila ocenjena politika Skupščine republiške skupnosti social- 
nega zavarovanja glede povečanja pokojnin v zvezi z gospodarsko reformo. 

Ker je podražitev mnogo bolj prizadela upokojence z nizkimi pokojninami, 
je bil na mestu degresivni način povečanja pokojnin. 

Osnovnih pomanjkljivosti temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju 
tli mogoče rešiti le s spremembami oziroma dopolnitvami nekaterih določb, 
temrveč je neobhodno potrebno pristopiti k sistemskim rešitvam. Temeljni 
zakon bi moral dati še več pristojnosti republikam in samoupravnimi organom 
na področju socialnega zavarovanja, ki bi lahko pri svojih odločitvah upoštevali 
specifičnosti po posameznih republikah. Samoupravni organi republiške skup- 
nosti socialnega zavarovanja delavcev naj se tudi v bodoče še v večji meri 
zavzemajo za izgrajevanje sistema pokojninskega zavarovanja. 

Na področju invalidskega zavarovanja je zaskrbljujoče dejstvo, da je 
vedno več mlajših invalidskih upokojencev. Vse bolj namreč raste število inva- 
lidnih primerov zaradi slalbega zdravstvenega stanja delavcev in nesreč izven 
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dela. Zato bi bilo treba posvetiti večjo skrb splošnemu zdravstvenemu stanju 
delavcev in preprečevanju nesreč pri in predvsem izven dela. 

Pozitivno^ so- bili ocenjeni dosedanje delo in uspehi na področju rehabili- 
tacije invalidov. Zato bi bilo treba v prihodnje v vse večji meri usmerjati 
delavce na poklicno rehabilitacijo'. Da bi lahko uspešneje programirali delo na 
področju rehabilitacije, bi bilo potrebno izdelati podrobnejše analize o uspehih 
medicinske in poklicne rehabilitacije ter o njenih ekonomskih učinkih. 

Posebno pereč je problem- habilitacije invalidne mladine. Kljub temu, da 
je veliko število otrok, ki potrebuje poklicno habilitacijo, pa se na habilitaciji 
nahaja le majhno* število prizadete mladine. Vzrok je v pomanjkljivih, in nejas- 
nih predpisih, ki urejajO' habilitacijo otrok zavarovancev, ter v nekoordini- 
ranem delu invalidskih komisij in komisij za kategorizacijo otrok. Da bi lahko 
čimveč otrok uveljavilo pravico do poklicne habilitacije, je potrebno' omiliti 
kriterije za pridobitev pravice do* habilitacije in poenostaviti postopek za pri- 
dobitev te pravice. Pravice do habilitacije je treba dati tudii predšolskim, otro- 
kom zavarovancev in kmečkim otrokom. 

V poročilu so premalo obdelani vzroki za nastanek invalidnosti, delo in 
problemi invalidskih komisij ter ukrepi za znižanje števila invalidnih primerov 
in za povečanje zaposlovanja invalidov. 

Na področju otroškega dodatka v preteklem letu nismo dosegli tako rekoč 
nobenega napredka. Kljub temu, da problem otroškega dodatka že dalj časa 
proučujemo, ga še nismo zadovoljivo rešili. Ker sedanji sistem otroškega do- 
datka zaostaja za dejanskimi potrebami po otroškem in družinskem varstvu, je 
treba od proučevanja preiti h konkretnim rešitvam in oblikovanju novega 
sistema. 

Zdravstveno zavarovanje je treba obravnavati ločeno od dolgoročnega za- 
varovanja, ker ni neposredne funkcionalne povezanosti teh dveh vrst zava- 
rovanja. Sedanje limitiranje stopenj prispevkov socialnega zavarovanja je 
vedno prizadelo financiranje zdravstvenega zavarovanja in s tem financiranje 
zdravstvenega, varstva. 

Kritično je bilo1 ocenjeno dejstvo, da problem zdravstvenega poza varovanj a 
še nismo rešili, kljub temu, da so Skupščina SRS oziroma njeni odbori že več- 
krat opozorili na pomanjkljivosti obstoječega sistema. Ta problem je treba 
rešiti še v tem letu, pri čemer je treba upoštevati novo organizacijo komu- 
nalnih skupnosti socialnega1 zavarovanja. 

Samoupravni organi zdravstvenih zavodov in skupnosti socialnega zava- 
rovanja ter zavodov za socialno zavarovanje si morajo tudi v bodoče priza- 
devati, da se bo potrošnja na področju zdravstvenega zavarovanja gibala v 
mejah materialnih zmogljivosti idiružbe. Zato je treba vso skrb posvetiti funk- 
cionalni integraciji zdravstvenih zavodov in izpopolnjevanju organizacije zdrav- 
stvene službe in socialnega zavarovanja. 

Ker se v zadnjem času pojavljajo' različna stališča glede sistema obliko- 
vanja in delitve dohodka, je potrebno čimprej načelno rešiti, kakšen sistem 
naj se osvoji. Po mnenju odbora je treba še naprej izpopolnjevati sistem 
oblikovanja dohodka po storitvah, sočasno pa rešiti vprašanje normativov in 
standardov, ki so osnova za oblikovanje dohodka po storitvah. Ostro je bilo 
kritizirano idejstvo, da republiški zdravstveni center kljub večkratnim opozo- 
rilom po nujnosti izdelave standardov in normativov ter opredelitve zdrav- 
stvene storitve te naloge doslej še ni opravil. 
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Financiranje zdravstvene preventive je zelo pereče. Občine namreč ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti glede plačevanja preventive. Te obveznosti po- 
nekod delno prevzemajo skladi zdravstvenega zavarovanja. Ker pa se skladi 
nahajajo v izredno težavni situaciji, je ponekod ogroženo financiranje in izva- 
janje preventivne dejavnosti. Občine morajo izpolnjevati zakonske obveznosti 
glede financiranja zdravstvene preventive. 

Poročilo o poslovanju socialnega zavarovanja bi moralo prikazati tudi 
ukrepe v zvezi s porastom bolniškega staleža in ukrepe, ki so bili sprejeti na 
področju kopališko-klimatskega zdravljenja. Nadalje bi moralo poročilo osvet- 
liti investicijska gibanja na področju zdravstva in opozoriti na posledice inve- 
sticijskih vlaganj v zdravstvu. 

Republiški zavod za socialno zavarovanje posveča vso pozornost strokovni 
izobrazbi zaposlenih. V tem pogledu je bil dosežen določen, napredek, vendar 
kvalifikacijska struktura zaposlenih še ni povsem zadovoljiva. 

Republiški zavod za socialno zavarovanje naj bi ukrenil vse potrebno za 
mehanografsko obdelavo številnih podatkov, kar bi omogočilo ažurnejše pre- 
zentiranje ustreznih analiz. 

Za poročevalca na seji zibora je odbor določil poslanca DoAfeta Vojska, 

Št.: 022-139/66 
022-138/66 

Ljubljana, 11. 5. 1966 

POROČILO 

o problematiki komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji 

(Pripravil začasni odbor za proučitev problematike komunalnih služb OPZ) 

Močan proces urbanizacije, ki se je začel hitro po drugi svetovni vojni, 
kot posledica naglega družbenoekonomskega razvoja, se najbolj odraža v pre- 
seljevanju ljudi v mesta in industrijska središča ter njihovem razvoju. Ta 
proces ima za posledico globoke spremembe v vsem družbenoekonomskem 
življenju, še posebno pa na področju urbanizma ter v stanovanjskem in komu- 
nalnem gospodarstvu. Nasprotno' pa ni, šla v korak z razvojem tudi organizacija 
komunalnega gospodarstva in danes lahko trdimo, da v obstoječi organizaciji 
in v odnosih v komunalnem gospodarstvu v večini občin .ni pravega reda. Prav 
zaradi tega je začasni odbor za proučitev problematike komunalnih služb o teh 
vprašanjih razpravljal in tudi zavzel nekatera stališča za njihovo rešitev. 

Koit osnovai za razpravo so odboru služila gradiva, ki so jih predložili 
sekretariat za zakonodajo v Izvršnem svetu, Republiški sekretariat za urba- 
nizem, Gospodarska zbornica SRS in Republiški svet zveze sindikatov Slovenije. 
Poleg tega pa so poslanske skupine obiskale Mestni svet v Mariboru ter skup- 
ščine občin Celje, Koper, Jesenice in Radovljica. Z namenom, da se seznanijo 
z nekaterimi problemi komunalnih služb, so se poslanci pogovarjali s predstav- 
niki Občinskih skupščin, upravnimi organi, ki se ukvarjajo s komunalo, pred- 
stavniki svetov pristojnih za komunalne zadeve in s predstavniki večjih komu- 
nalnih organizacij. Poslanske skupine so ugotovile naslednje: 

Komunalno politiko na področju mesta Maribora izvaja poseben zavod za 
komunalo. Zavadi ni le posrednik, temveč ima predvsem usklajevalno in koordi- 
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nacijsko nalogo pri urejanju komunalnih vprašanj. Sprva je bilo mišljeno, da 
bi zavod skrbel tudi za koncentracijo' sredstev, vendar do tega ni prišlo. Zavod 
opravlja tudi vso tehnično1 službo- in nadzor nad izvršenimi deli. Upravni odbor 
zavoda sprejme letne plane dela za posamezne komunalne potrebe, te načrte 
potrdijo mestne občine, nato jih obravnava in sprejme mestni svet. Na poidlagi 
tako sprejetih načrtov sklepa zavod pogodbe za izvršitev posameznih del. 

Financiranje komunalnih potreb je urejeno preko komunalnega sklada, ki 
je bil ustanovljen leta 1963. V ta sklad se stekajo vsa sredstva za komunalne 
dejavnosti (pavšali delovnih organizacij, kanalščina, cestni prispevek itd.). Na 
ta način se nabere približno 778 mio S din letno. Sklad ima dva samostojna 
računa, enega za investicije in enega za urejanje mestnega zemljišča. Sklad 
vo:di upravni odbor. 

Kot problem' je bilo postavljeno vprašanje statusa delovne organizacije 
komunalnega značaja. Sedaj so to povsem gospodarske organizacije, obre- 
menjene z vsemi dajatvami gospodarskih organizacij. Dejstvo pa je, da oprav- 
ljajo te organizacije javno- službo, ne glede na to, kako so organizirane in imajo 
spričo- tega posebne dolžnosti, morale pa. bi imeti tudi posebne pravice. Pred- 
stavniki komunalnega sklada so bih mnenja, da bi bilo treba tarifo za komu- 
nalne storitve eko-nomizirati, ker bi se le tako lahko zagotovila sredstva komu- 
nalnim delovnimi organizacijam, d'a bi lahko sodelovala tudi pri investicijah, 
česar sedaj zaradi premajhnih sredstev ne morejo-. Po-sebno težaven je položaj 
zato, ker komunalna podjetja tudi ne morejo dobiti kreditov. Enotno- mnenje 
vseh prisotnih je bilo-, da je potrebno sprejeti republiški zakon, ki bi urejal 
posamezna konkretna vprašanja, ki so sedaj nejasna. 

Za zadovoljitev ko-munalnih potreb mesta Maribora skrbe tri komunalna 
podjetja: Nigrad, Vrtnarstvo' in Snaga. Čeprav imajo vsa tri po-djetja status 
komunalnih podjetij, je dejanska razlika med njimi precejšnja. Značilno je, da 
se vsa podjetja ukvarjajo, razen s komunalno dejavnostjo, še z drugimi, pri- 
dobitnej širni posli. 

Podjetje Nigrad je gradbeno- podjetje za nizke gradnje s ko-munalnim sta- 
tusom. Skribi za vzdrževanje in tudi za: gradnj-o cest. Pavšalne pogodbe z 
zavod-om za komunalo nima, temveč zavod naroča vsa dela posebej. Približno 
54 ®/o dela gre za komunalo, ostalo pa predstavlja delo na drugih področjih, ki 
niso komunalna. 

Vrtnarstvo uživa poseben status, ker je registrirano kot kmetijska orga- 
nizacija in j-e na ta način deležna vseh ugodnosti, ki gredo kmetijcem. Urejanje 
mestnih parkov in zelenic predstavlja približno 25% dela te organizacije. Pre- 
takanje sredstev gre v tem podjetju v nasprotni smeri kot v gradbeništvu, ker 
gredo kmetijski regresi v prid komunalnim službami. Glavna slabost je po 
mnenju direktorja tega podjetja v tem, da je še tisto- malo sredstev, ki so na 
razpolago-, razbitih na več občin in tako niso najbolje izkoriščena. Podjetje 
ima v svojem sklopu še cvetličarne in drevesnico, s čimer se dejansko tudi 
vzdržuje. 

Snaga je edino tipično komunalno po-dje-tje, ki se z drugimi komercialnimi 
dejavnostmi, razen s pobiranjem sm-eti, ne more ukvarjati, zaradi česar je tudi 
finančno najšibkejša. 

Posebej j-e bil-o opozorjeno- n-a pereče vprašanje mestnih ulic in cest, kajti 
le-te so dejansko- brez pravnega statusa. Zakon ureja le vprašanje cest izven 
mest, za katere skrbijo cestna podjetja. Značilen je prim-er, da gre ob zapadlem 
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snegu buldožer in garaže, ki je v centru mesta, z dvignjenim plugom preko 
vsega mesta do mestne meje, kjer šele prične čistiti cesto. 

V Celju so štiri komunalne organizacije, in sicer: Ceste in kanalizacija, Pli- 
narna-vodov od, Elektro Celje, Javne naprave. Tudi tukaj se vsai komunalna 
podjetja ukvarjajo še z, drugimi deli. Značilno za Celje pa je dejstvo-, da v 
občinski upravi ni nikogar, ki bi se ukvarjal s komunalno problematiko. Vpra- 
šanja se rešujejo izven uprave, bodisi v zavodu .za napredek gospodarstva, v 
stanovanjskih podjetjih in podobno. V okviru občinske uprave je do- leta 1961 
deloval oddelek za komunalne in gradbene zadeve, nato pa je bil razformiran, 
pristojnosti pa razdeljene med druge oddelke s tem, da se ,s komunalo' dejansko 
ne ukvarja nihče. Pri vseh komunalnih napravah je čutiti velik zaostanek v 
investicijah, predvsem kar zadeva ceste. Skrb za ceste je praktično odpadla 
celo podjetju Ceste in kanalizacija, ker skrbe zanje krajevne skupnosti. Le-te 
oskrbujejo vse ceste četrtega reda in "tudi mestne ulice, če so makedamske. Za 
vzdrževanje kanalizacije se pobira kanalščina v znesku 10'°/o od vrednosti 
porabljene vode. Sicer pa je tudi vzdrževanje kanalizacije slabo in bi bilo 
treba za saniranje vložiti znatna finančna sredstva. 

Podjetje Plinarna-vodo vod je v boljšem, položaju, saj je vodovodu s se- 
danjo tarifo za vodo omogočena celo razširjena reprodukcija, čeprav ne v ena- 
kem obsegu kot se razvija industrija. Na slabšem je plinarna, ki dela z izgubo. 
Stara je skoraj 100 let, potrošniki so večinoma zasebniki, zaradi česar je cena 
plinu nizka, poslovanje pa nerentabilno. Do rekonstrukcije ni prišlo, ker je 
bil v načrtu priključek na EKK, sedaj pa je aktualen plinovod Koper-Avstrija. 

Podjetje Javne naprave ima na skrbi snago, parkirne prostore, sejmišče, 
tržno upravo' in kumulativne usluge (odvoz fekalij, javna stranišča ipd.). Stro- 
ški za kumulativne usluge se krijejo iz proračuna, ostalo se zaračunava po 
tarifi. Posebne težave predstavlja čiščenje mestnih ulic, ker so proračunska 
sredstva majhna. Prav zaradi tega v preteklem letu mestnih ulic sploh niso 
čistili. Predstavniki tega podjetja so po udarih, da niso v enakem položaju do 
drugih gospodarskih organizacij, ker morajo zadostiti ekonomskim dajatvam, 
ekonomskih cen pa ne smejo uveljaviti. Po njihovem minenju bi bilo potrebno 
ukiniti zvezno uredbo o omejitvi cen za te storitve, financiranje pa urediti 
z občino- na podlagi pogodbe, sredstva pa namensko vlagati. Stopnjo amor- 
tizacije naj bi -določala občinska skupščina v soglasju s komunalno organizacijo. 

Elektro Celje predstavlja komunalno podjetje le v toliko, kolikor skrbi 
na javno razsvetljavo. Prav v tej dejavnosti pa je povsem deficitarna. Ta 
dejavnost se vodi povsem ločeno- od distribucije električne energije. Stroške za 
javno razsvetljavo plačuje občina iz proračuna. 

Na Jesenicah so tri komunalne organizacije, in sicer: Komunalno podjetje, 
Vodovod in Komunalni servis. 

Komunalno1 podjetje ima na skrbi kanalizacijo, urejevanje parkov, snago 
in pogrebe. Ukvarja pa se tudi z drugimi dejavnostmi kot so vrtnarstvo, mizar- 
stvo, gradbeništvo in podobno, vendar kot gospodarskimi dejavnostmi. Zaradi 
tega tudi nima v celoti status komunalnega podjetja. Komunalne storitve obra- 
čunava ločeno. 

Vodovod je bili do 1962. leta v skupnem' komunalnem podjetju. Odtlej ima 
v upravi 14 vodovodov. Skrbi za razširjeno reprodukcijo vodovodnih naprav 
in za preskrbo z vodo. Težava je v tem, ker so cevovodi dotrajani (1896), raz- 
mah potrošnje pa je prav v zadnjih letih silen. Poseben problem je mesto 
Jesenice, kjer zajetja- zelo nihajo-. Zaradi tega so v -teku dela za priključek 
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vodovoda na Peričnik. Investitor je Vodovod, sredstva pa zagotavlja v glavnem 
občina, nekaj tudi republika. Vodarina pokrije redno vzdrževanje, razširjene 
reprodukcije pa ne. 

Za ceste IV. reda in za vaške poti skrbe krajevne skupnosti, ki jih je 11. 
Opravljena: dela nadzoruje referent za komunalo v odseku za gospodarstvo. 
O razširjeni reprodukciji odloča občina. Osnovna sredstva so prenesena v 
upravo komunalnim organizacijam, kar je rodilo dobre posledice. Imajo uveden 
prispevek za uporabo mestnega zemljišča, vendar samo za gospodarske orga- 
nizacije in za zavode. Kanalizacijske stroške, stroške za smetarino in pogrebnih 
stroškov proračun ne pokrije v celoti. Deficit, ki pri tem nastane, krije komu- 
nalno podjetje, ki se ukvarja tudi z gradbeno* operativo, s prelivanjem iz te 
dejavnosti. 

Komunalni servis je popolnoma samostojna gospodarska organizacija za 
pomoč občanom in ima obrate za čiščenje, pranje, likanje, frizerje in brivce 
ter javno kopališče. Posluje po ekonomskem izračunu. 

Na področju občine Radovljica so tri komunalna podjetja, ki pa se ne 
ločijo po1 dejavnosti, temveč po,področju. Posebnost te občine je namreč njena 
razsežnost, saj se razteza v obsegu 55 km, poleg tega ima tri izrazitejše centre 
(Radovljica, Bled, Bohinj), ki imajo še svoje posebnosti (turizem). 

Komunalno podjetje v Radovljici skrbi le za potrebe mesta, sicer pa je 
skrb za komunalne dejavnosti prenesena na krajevne skupnosti. Za vse komu- 
nalne potrebe je eno! komunalno podjetje, le vodovod je v Radovljici, na Bledu 
in v Bohinju izločen. Občina nima ingerence nad komunalnimi gospodarskimi 
organizacijami, ker so le^te povsem samostojne gospodarske organizacije, ki se 
v pretežni meri tudi ukvarjajo z nekomunialnimi posli. Občina se le pogodbeno 
veže z njimi v okviru razpoložljivih finančnih možnosti za izvedbo posameznih 
komunalnih del. 

Obiski v vseh navedenih občinah so pokazali, da je vprašanje komunalnih 
dejavnosti pereče in odprto in da so marsikje razmere isila neurejene. Resna 
so bila opozorila na, posledice, ki se bodo slej ali prej pokazale, kot odraz 
sedanjega zapostavljanja teh služb. Splošno mnenje je, da bi balo treba to 
področje urediti z republiškim zakonom, ki bi moral predvsem zagotavljati 
občinam dbločeme pravice nasproti komunalnim gospodarskim organizacijam v 
pogledu izvrševanja komunalnih del. Prav tako bi moralo biti z zakonom dolo- 
čeno, kako se bodo te službe financirale. 

Razprava o komunalnem gospodarstvu v Kopru je pokazala, da je obalno 
območje izrazito' povezano ter tvori naravno celoto, ki omogoča, da se komu- 
nalne službe prav zaradi tega, modernizirajo, racionalizirajo in specializirajo 
za vse tri obalne občine (Koper, Izola, Piran). Sedanje stanje povzroča, da se 
tipična komunalna dejavnost krni, razvijajo pa se v teh podjetjih konjukturne 
gospodarske panoge. Komunalno1 podjetje v Kopru, ki opravlja 14 služb, od 
pogrebov, vrtnarstva, javnih parkov, tržnic itd. zaradi tako številne dejavnosti 
svoje naloge ne more zelo- dobro opravljati. Poseben problem v obalnem 
območju predstavlja vodovod, ki zaradi dejstva dragih začetnih investicij s 
cenami porabljene vode ne more ustvariti sredstev za enostavno in razširjeno 
reprodukcijo. Pri razvijanju svoje mreže oziroma planiranju, podjetje, ki ima 
v celoti statut delovne organizacije, čuti potrebo neposrednega sodelovanja z 
občinsko' skupščino. Ob tej priliki je bilo tudi poudarjeno, da, je potreben večji 
vpliv družbeno-političnih skupnosti pri programiranju vodovodnega omrežja, 
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kakor itudi pri koordinaciji vseh del, ki naj bi se na določenem območju vršila 
(vodovod, kanalizacija, razsvetljava, elektrika, telefon). 

Podjetje za PTT promet ima v lokalnem prometu deficit, katerega pokriva 
plačilo storitev medkrajevnega omrežja. Cestno podjetje je v izrednih težavah. 

Predstavniki navedenih podjetij so se zavzemali za popolno* samostojnost 
delovnih organizacij, tako kot je ta stvar urejena v ostalih delovnih organi- 
zacijah s področja gospodarstva. Po njihovem mnenju predstavniki javnosti ne 
morejo vplivati na izboljšanje deila delovne organizacije ali racionalno' gospo- 
darjenje, ker so glede tega nezainteresirani, odgovornost za poslovanje pa bi se 
zaradi take oblike upravljanja iz dejanske odgovornosti v delovni organizaciji 
prenašala na druge, s čimer bi se slabilo. So pa proti kontroli cen, kajti plafo- 
nirane cene mnogokrat kompromitirajo razvoj določene komunalne dejavnosti, 
istočasno pa ne omogočajo1 vpliv na potrošnjo. Razširjena reprodukcija naj bi 
se financirala preko bančnih sredstev, ki bi jih zbirale, oziroma vročile delovne 
organizacije, ki so potrošniki komunalnih uslug. Nekateri prisotni so bili mne- 
nja, da je potrebno, dla se komunalno- gospodarstvo v celoti financira preko 
cen storitev, in sicer naj bi cene pokrivale stroške enostavne reprodukcije, 
dočim naj bi se razširjena reprodukcija financirala mimo cen. Kolikor bi se 
vztrajalo na kontroli cen, potem je potrebno preko proračuna zagotoviti regres 
in regresiranje razlik enostavne reprodukcije in proračunskega investiranja. 
Tretja možnost pa je, da se izpelje mehanizem financiranja preko namenskih 
skladov, ki bi zbiral sredstva pri potrošniku glede na količino uslug, ki jih je 
koristil. Nekateri razpravljajoči so bili mnenja, da naj komunalne organizacije 
ne bodo> izvajalci investicij, temveč le programerji in vršilci nadzora nad inve- 
sticijami. 

Glede prispevka za uporabo mestnega zemljišča, ki ga je skupščina občine 
Koper že uvedla, je bilo ugotovljeno, da bi zbrali 30 milijonov dinarjev tega 
prispevka za uporabo mestnega zemljišča, da pa bi stroški zbiranja znašali prvo 
leto 14 milijonov dinarjev, vsako naslednje leto pa 7 milijonov dinarjev. 

Glede individualne stanovanjske gradnje, oziroma gradnje vikend naselij 
so bili razpravljajoči mnenja, da naj vse stroške komunalne izgradnje krijejo 
investitorji sami. 

Predstavniki občinske skupščine Koper ,so bili mnenja, da bi bilo pri 
obravnavanju >dtelovnih organizacij s področja komunalnega gospodarstva upo- 
števati različno obravnavo za tiste delovne organizacije, ki lahko delujejo po 
zakonitostih ostalega gospodarstva in tiste delovne organizacije, pri katerih 
zakon tržišča ne pride v poštev in je potreben poseben položaj. 

Povsem neenotno pa je bilo stališče, kakšen vpliv naj ima občinska skup- 
ščina na delovne organizacije s področja komunalnega gospodarstva, kakšen 
vpliv naj imajo zainteresirani občani, ali naj se vpliva na delitev dohodka v 
teh delovnih organizacijah, ali ne, in prav tako glede predpisovanja splošnih 
pogojev giospoidlarjenja. 

Iz navedenih ugotovitev, do katerih so prišle poslanske skupine v ome- 
njenih občinah, izhaja, da je vrsta vprašanj na področju komunalnega gospo- 
darstva, ki so neusklajena ali pa sploh niso* rešena. 

Osrednja vprašanja, glede katerih so si posamezna mnenja najbolj deljena, 
so predvsem: 

— status komunalnih organizacij, 
— financiranje komunalnih organizacij, 
— oblikovanje cen komunalnih storitev, 
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— nomenklatura komunalne dejavnosti, 
— zakonodaja za področje komunalnih dejavnosti. 
Glede statusa komunalnih organizacij so mnenja najbolj deljena. Po eni 

strani obstoja mnenje, ida bi morale biti komunalne delovne organizacije čiste 
gospodarske organizacije z enakimi dolžnostmi in pravicami kot delovne orga^- 

■nizacije drugih področij. Po' tem mnenju obstoja v sleherni družbeno-politični 
skupnosti že vrsta organov družbenega upravijanja, ki so edini pristojni za 
zaščito interesov skupnosti in tedaj ni nobene ekonomske ali politične potrebe 
za uvajanjem novih organov družbenega upravljanja v komunalnih delovnih 
organizacijah ali izven njih. 

Temu nasprotno mnenje pa je tisto, ki meni, da je komunalna služba javna 
služba, na katero mora imeti družbam>-političn& skupnost vpliv, ki ga je treba 
zagotoviti z zakonom. 

Končno je tu še kompromisno stališče, ki zagovarja vmesno stopnjo, po 
kateri je sicer potrebno razširjati samoupravne oblike, obenem pa zahtevajo 
značilnosti, ki jo imajo po svoji vsebini komunalni proizvo'di in usluge, ude- 
ležbo družbene skupnosti pri upravljanju s komunalnimi delovnimi organi- 
zacijami. 

Različna gledišča so tudi glede financiranja komunalnih organizacij. Tako 
imamo povsem nasprotujoči si stališči, od katerih zagovarja prvo popolno samo- 
stojnost komunalne organizacije, ki mora sama skrbeti tako za enostavno kot 
tudi za razširjeno' reprodukcijo, dirugoi mnenje pa zastopa stališče, po katerem 
je družbenio-politična skupnost dolžna skrbeti za financiranje komunalnih 
dejavnosti. 

S predhoidtnim vprašanjem je tesno povezano vprašanje oblikovanja cen 
komunalnih storitev. Tudi tu si stališča niso enotna. Močnejše je sicer stališče, 
da morajo biti cene dostopne vsem prebivalcem, zaradi česar je treba druž- 
beno-političnim skupnostim zagotoviti ustrezno kontrolo, če pa kupna moč 
določenega dela prebivalstva predvidenih cen ne bi zmogla, se mora družbeno- 
politična skupnost dogovoriti za ceno, ustrezno kupni moči prebivalcev ter kriti 
razliko med dejansko ceno. 

Komunalnim organizacijam ni mogoče zagotoviti tistega položaja kot dru- 
gim gospodarskim organizacijam, zato tudi svobodno formiranje cen ni mogoče. 
Veljati mora pravilo, ki velja že za vse moderne države, da morajo biti storitve 
teh dejavnosti dostopne vsem prebivalcem mesta oziroma naselja. 

Nasprotno je mnenje, po katerem pokrivanje razlik med stroškovno ceno 
in tarifo ni vzdržno, -ker zamegljuje gospodarski položaj komunalnih dejavnosti, 
zaradi česar bi bilo treba, postopno odpraviti diferencirane tarife. 

Vprašanje nomenklature komunalne dejavnosti pa je sploh še nerešeno. 
Le-ta se je od leta 1955 pa naprej čestokrat spreminjala, zadnja, ki je še v 
veljavi, je iz leta 1962. Pravilnik, ki to ureja, uvršča med komunalne organizacije 
posameznih področij tiste, ki opravljajo več dejavnosti določenega področja. 
Poleg te nomenklature pa je v veljavi tudi nomenklatura, ki, jo določa zakon 
o obrestih od gospodarskih skladov. Posamezne nomenklature odstopajo druga 
od druge, dopuščajo pa tudi prosto presojo posameznim občinam. Vzroki razlik 
pri opredelitvi, pojma, komunalne dejavnosti izvirajo iz družbeno-gospodarskega 
presojanja in nalog, ki jih imajo posamezne občine. 

Kar zadeva komunalno zakonodajo1, je mnenje, po katerem republiška zako- 
nodaja lahko obravnava problematiko komunalnega gospodarstva samo s sta- 
lišča splošnih načel in toliko okvirno., da bo zagotovljen občinskim skupščinam 
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in komunalnim1 delovnim- organizacijam zadosten prostor za realizacijo njihovih 
samoupravnih pravic, nasprotno mnenju, po katerem bi moral republiški zakon 
rešiti vsa konkretna vprašanja. 

Ob teh osrednjih vprašanjih pa se pojavlja še vrsta drugih vprašanj, ki so 
s temi bolj ali manj povezana. Posebno vprašanje statusa komunalnih orga- 
nizacij veže nase številna vprašanja. Tu gre predvsem za vprašanje soglasij, ki 
naj bi jih dajala družbeno-političnai skupnost komunalni organizaciji pri delitvi 
skupnega dohodka na osebne dohodke in sklade, določanju stopnje investicij- 
skega vzdrževanja komunalnih naprav in pri uporabi sredstev amortizacije 
komunalnih naprav. Vprašanje je tudi ali mora biti statut komunalne orga- 
nizacije podvržen soglasju občinske skupščine. Razmisliti je treba tudi o pri- 
stojnosti za imenovanje direktorja komunalne organizacije. Po ustavi je mogoče 
z zakonom: določiti poseben način imenovanja direktorja v delovnih organi- 
zacijah, ki opravljajo zadeve posebnega družbenega pomena. 

Temeljni zakon o podjetjih predvideva, da se z republiškim zakonom ali 
z občinskim odlokom določi, katere komunalne dejavnosti so posebnega druž- 
benega pomena. To ima za posledico posebno ureditev drugih statusnih vpra- 
šanj: pri upravljanju takih organizacij lahko sodelujejo zainteresirani občani, 
organizacije in predstavniki družbenih skupnosti; organizirajo se lahko sveti 
kupcev, oziroma svet uporabnikov storitev; določijo se lahko posebne pravice 
ustanovitelja do take organizacije. 

Končno' je potrebno rešiti status sredstev komunalnih organizacij, ki je 
specifičen kot status sredstev drugih organizacij javne službe. Dejansko gre 
pri komunalnih dejavnostih za tri vrste sredstev in sicer delovna sredstva (npr. 
prevozna sredstva, oprema itd.), komunalne naprave (npr. vodovodne nape- 
ljave itd.) in sredstva splošne ralbe (npr. ulice, parki. itd.). 

Odbor je mnenja, da bi bilo treba glede navedenih neusklajenih vprašanj 
zavzeti enotna stališča, ker je le tako možno uspešno rešiti in pravilno usmeriti 
bodoči razvoj komunalnega gospodarstva v naši republiki. Zaradi tega je odbor 
na podlagi mnenj in, pripomb vseh zainteresiranih, ki so sodelovali v dose- 
danjih razpravah, pripravil predlog stališč glede posameznih vprašanj s pod- 
ročja komunalnega gospodarstva, ki je priložen temu poročilu. 
Št: 352-4/66 
Ljubljana, 10. 5. 1966 

PREDLOG SKLEPOV 
za ureditev komunalne dejavnosti 

Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. 5. 1966 razpravljal o problematiki komunalnih dejavnosti v SR Sloveniji 
ter na podlagi razprave in poročil Republiškega sekretariata za urbanizem, 
sekretariata za zakonodajo, začasnega odbora za proučitev problematike komu- 
nalnih služb ter stališč Republiške gospodarske zbornice ter Republiškega 
odbora sindikatov delavcev storitvene dejavnosti 

ugotovil : 

Stanje komunalnih dejavnosti v SR Sloveniji je na splošno zaostalo, mar- 
sikje v urbaniziranih naseljih pa celo1 tako pereče, da niso zagotovljeni niti 

38 
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najosnovnejši higienski in drugi pogoji za živčen je in delo ljudi. Podedovana 
zaostalost na tem področju, zlasti pa hiter povojni razvoj številnih naselij z 
veliko koncentracijo prebivalstva in intenzivno stanovanjsko graditvijo sta 
postavljala izredne potrebe oziroma zahteve tudi glede komunalne opremlje- 
nosti teh naselij. Vendar pa se komunalne dejavnosti niso mogle razvijati vzpo- 
redno in skladno z rastočimi potrebami, ker je vseskozi primanjkovalo sredstev 
za vlaganje v te dejavnosti. Primanjkovalo pa je vseskozi tudi ustreznega 
sistema financiranja teh dejavnosti. Komunalne organizacije same niso- mogle 
reševati težavne problematike, ker pri obstoječi politiki cen, ki jo glede na 
naravo komunalne dejavnosti pogojujejo določeni socialno-politični elementi, 
niso mogle zagotavljati niti svojega normalnega razvoja, zlasti pa niso mogle 
akumulirati sredstev za razširjeno reprodukcijo v ustrezni dejavnosti. Poldrugi 
strani pa tudi 'skupnost ni uspela zagotavljati zadostnih sredstev, ki bi bila ob 
ustreznih pogojih na razpolago za tekoče poslovanje, zlasti pa za investicije 
v te dejavnosti. To vprašanje se je še poslabšalo z odpravo stanovanjskih 
skladov. Tako so komunalne organizacije na splošno1 slabo opremljene in kre- 
ditno nesposobne, delovni kolektivi teh organizacij pa gospodarijo v mnogo 
težjih pogojih kot v drugih gospodarskih organizacijah. Mnoge komunalne 
organizacije se zaradi takih razmer na komunalnem področju v čedalje večji 
meri ukvarjajo1 z drugimi — stranskimi dejavnostmi, in iz teh dejavnosti kri- 
jejo tudi del stroškov za komunalne potrebe. Vendar pa taka orientacija komu- 
nalnih organizacij po' drugi strani odteguje te organizacije od njihovih pravih 
nalog in vodi do zanemarjanja komunalnih dejavnosti. 

Pereča problematika komunalnih dejavnosti pa se ne kaže zgolj v mate- 
rialnih in finančnih težavah, ampak izvira deloma tudi iz nerešenih sistemskih 
vprašanj, zlasti pa iz nerešenih odnosov med komunalnimi organizacijami in 
občino oziroma njenimi organi. Temeljni zakon o podjetjih, ki je bil uveljavljen 
v preteklem letu, je razveljavil prejšnjo posebno ureditev teh odnosov, ki je 
bila predpisana z uredbo iz leta 1954. Tako velja do nadaljnjega za komunalne 
organizacije isti splošni pravni režim, ki velja za vsa podjetja; to pomeni, da 
dosedanje posebne pravice in dolžnosti občine do komunalnih organizacij nimajo 
več potrebne pravne osnove, s tem pa tudi komunalne organizacije nimajo 
jasno opredeljenih pravic in dolžnosti do občine oziroma občanov. To vodi 
v praksi do številnih nejasnosti in nepravilnosti v medsebojnih odnosih, do 
kršitev samo-upravnih pravic komunalnih organizacij, pO' drugi strani pa otež- 
koča občinam izvrševanje obveznosti, ki jih imajo na tem področju nasproti 
občanom. Tako nastajajo- v praksa težavni problemi tudi v primerih, ko> ne 
gre za težave finančnega in materialnega značaja; gre pa za vprašanje neure- 
jenih odnosov. 

Splošni pravni režim, ki velja za podjetja, ne rešuje vseh specifičnih pro- 
blemov, ki nastajajo na področju komunalnih dejavnosti glede na to>, da so to 
dejavnosti posebnega družbenega pomena in ima njihovo delovanje v urbanizi- 
ranih naseljih značaj obveznih javnih nalog. Komunalne storitve morajo biti 
stalno na razpolago občanom, in sicer ob ugodnih pogojih, da jih lahko uživa 
vsak občan ne glede na svoje gmotno stanje. Pred občani je odgovorna za delo- 
vanje komunalnih dejavnosti tudi občina oziroma njena skupščina, čeprav te 
dejavnosti neposredno opravljajo komunalne delovne organizacije. Komunalne 
organizacije pravzaprav opravljajo naloge občine. Komunalne delovne grga- 
nizacije delujejo v posebnih pogojih, katerih bistvo je v tem, da imajo mono- 
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polni položaj na svojem območju, ki jim. je določeno in da njihove usluge ne 
gredo na trg, ampak so namenjene neposredno občanom; na tem področju 
torej ne delujejo tržne zakonitosti, kot na področju ostalega gospodarstva. 

To je realna osnova posebne pravne ureditve, ki je veljala doslej in po 
kateri je imela občina nasproti komunalnim organizacijam nekatere posebne 
pravice in dolžnosti, zlasti glede politike cen oziroma tarif, glede progra- 
miranja in financiranja razširjene reprodukcije, glede uporabe sredstev, glede 
statusa osnovnih sredstev, glede poslovnega predmeta komunalnih organizacij 
itd. Tuidi novi (temeljni zakon o podjetjih ni imel namena izenačiti ureditve, 
ki naj velja za komunalne organizacije, z ureditvijo, ki velja za druga podjetja, 
pač pa je le prepustil zakonsko ureditev republikam, ker spada- to področje 
v sfero- republiške zakonodaje. 

Na podlagi navedenih ugotovitev sprejema zbor naslednje 

sklepe: 

1. Specifična vprašanja komunalnih delovnih organizacij je potrebno- pravno 
urediti s posebnim, republiškim zakonom. 

2. Glede vsebine republiškega zakona je zbor mnenja, da bi se morala 
omejiti le na nekatera ključna vprašanja; zakon bi moral omogočiti občinam, 
da po- svoje urejajo posamezna vprašanja v skladu s konkretnimi razmerami, 
ki so v posameznih občinah različne. Zbor meni, da bi moral republiški zakon 
predvsem določiti nomenklaturo komunalnih dejavnosti, za katere naj bi veljal 
predpisani pravni režim. Zakon bi moral uveljaviti nekatere najneobhodnejše 
pravice in -dolžnosti občine na tem področju, zlasti pri oblikovanju cen oziroma 
-tarif za individualne komunalne storitve, -pri programiranju enostavne in raz- 
širjenje reprodukcije komunalnih naprav, pri uporabi sredstev za redno in 
investicijsko- vzdrževanje komunalnih naprav te-r za razširj-eno reprodukcijo; 
zagotovljen mora biti usklajen razvoj komunalnih dejavnosti z urbanističnim 
razvojem in -regionalnim planiranjem. Občina mo-ra imeti pravico soodločati o 
poslovnem predmetu komunalnih d-elovnih organizacij in — ob zagotovitvi 
ustreznih sredstev — tudi pravico naročati komunalni organizaciji izvršitev posa- 
meznih del njenega delovnega področja. Neogibno je treba zagotoviti občini 
tudi pravico- soodločanja o statusnih spremembah v komunalni organizaciji 
(npr. o združitvi z drugO' organizacijo- ali osamosvojitvi posamezne enote v samo- 
stojno organizacijO'). Zakon naj bi dal občini tudi pravico, da po-trjuje statute 
komunalnih delovnih organizacij. 

Posebej naj se prouči vprašanje ali naj bi zakon omogočil občinam, da 
lahko s svojimi akti določijo, da pri upravljanju komunalnih delovnih organi- 
zacij sodelujejo tuidii predstavniki javnosti oziroma zainteresirani občani. 

Vprašanja ekonomske narave, predvsem problematika- financiranja kolek- 
tivne komunalne potrošnje in financiranje razširjene reprodukcije komunalnih 
naprav pa predstavljajo del posebne komunalno-urbanistične problematike, 
o kateri bo Skupščina SRS posebej razpravljala. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v skladu s temi stališči pripravi 
predlog zakona o komunalnih delovnih organizacijah in ga pr-edloži Skupščini 
SR Slovenije v drugem polletju 1966. 

St.: 352-4/66 
38« 
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POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. maja 1966 obravnavala predloge sklepov o vprašanjih komunalnih delovnih 
organizacij z dne 20. 5. 1966. 

Komisija je obravnavala predlagane sklepe predvsem z vidika njihove 
skladnosti z ustavo in s pravnim sistemom. V tem pogledu komisija k predla- 
ganim sklepom ni imela pripomb. 

Pri obravnavi v podrobnostih je bila komisija mnenja, da morajo; birti 
sklepi čimbolj konkretni in jasni ter je treba izločiti iz njihovega besedila vse 
sestavine, ki imajo značaj utemeljitve oziroma obrazložitve, kar spada na 
ustrezna mesta v prvem delu predloženega akta (ugotovitve). Tako naj se iz 
besedila sklepov izloči v celoti 2. odstavek 1. točke, iz besedila 2. točke 
sklepov pa stavek »To so vprašanja, na katerih imajo interes vsi občani, ker 
se neposredno tičejo njihovega standarda in urbanistične izgradnje mesta 
nasploh.« 

Tudi 1. stavek v 2. odstavku 2. točke predvseim obrazlaga in ute- 
meljuje sklep, ki izhaja iz 2. stavka tega odstavka, zaradi česar nagi bi se 
besedilo odstavka ustrezno preuredilo. Glede na to, da se v tem odstavku kot 
tudi v zadtnjem delu 1. odstavka 2. točke obravnavajo naloge občine, naj bi se 
oba odstavka združila. 

V zvezi z vsebino 2. točke sklepov je komisija predlagala tudi dopol- 
nitev besedila. Doda naj se misel, da bi občine ob programiranjui raz- 
voja komunalnih dejavnosti skrbele za njegovo skladnost z urbanističnim pro- 
gramom in regionalnim planom. Glede na javni značaj dejavnosti komunalnih 
delovnih organizacij naj se doda še sklep, da je treba posebej proučiti vpra- 
šanje ali naj bi zakon omogočil občinam, da lahko s svojimi akti določijo, da 
pri upravljanju komunalnih delovnih organizacij sodelujejo predstavniki jav- 
nosti oziroma zainteresirani občani. 

Po mnenju komisije bi bilo treba besedilo 3. točke sklepov precizirati 
v tem smislu, da se le Izvršnemu svetu ne pa neposredno tudi republiškim 
upravnim organom naloži, da v skladu s sprejetimi stališči pripravi predlog 
zakona- o komunalnih delovnih organizacijah in ga predloži Skupščini SR Slo- 
venije v 2. polletju 1966. 

Besedilo 4. točke je pretežno informativnega značaja in na tem mestu 
kot sklep ne ustreza. Širše pojasnilo1 o tem, da bodo vprašanja ekonomske 
narave obravnavana posebej, sodi v prvi del predloženega akta, medtem ko naj 
bi bil konkreten sklep v tej zvezi uvrščen kot nov 2. odstavek 2. točke sklepov, 
pri čemer pa komisija meni, da tudi sedanje besedilo ni dovolj precizno, ker 
le z zakonom o prispevku za uporabo mesitnega zemljišča in zakonom o ure- 
janju in oddajanju stavbnega zemljišča še ne bo v celoti rešena problematika 
financiranja kolektivne komunalne potrošnje in razširjene reprodukcije komu- 
nalnih naprav. 
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PREDLOG SKLEPA 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Gorici 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter v zvezi s 17. členom: zakona o sodiščih splošne pristoj- 
nosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Republiški zbor Skupščine SR Slovenije 
na seji dne 20. aprila 1966 sprejel 

SKLEP 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Gorici 

I. 

Okrožno sodišče v Gorioi ima 80 sodnikov porotnikov. 

II. 
Za sodnike porotnike se izvolijo: 

1. Besednjak Benjamin, direktor, podjetje za predelavo1 plastičnih mas »Poli- 
gaiant«, Volčja draga; 

2. Bizalj Zdlravko, zasebni kmetovalec, Modrejce št. 35, p. Most na Sod1; 
3. Boltar Ivanka, delavka, Tovarna cementa, Anhovo; 
4. Boškin Danica, administratorka, Podjetje za popravilo' voz in strojev J2, 

Nova Gorica; 
5. Boštjančič Mara, predmetna učiteljica, Ekonomska srednja1 šola, Ajdovščina; 
6. Božič Franc, sekretar, trgovsko podjetje »Mlinotest«, Ajdovščina; 
7. Brajniik-fSartori Nada, upokojenka, Nova Gorica, Ulica 15. septembra št. 1; 
8. Bratuž Marija, profesor, Osnovna šola, Šempeter; 
9. Brešan Franc, šef skladišča gotovih proizvodov, tovarna čevljev »Jelen«, 

Tolmin; 
10. Brezavšček Fani, gospodinja, Ročinj št. 7; 
11. Bric Marjan, revirni vodja, Soškoi gozdno. gospodarstvo, Tolmin; 
12. Cimprič Vera, pointerka, tovarna pletenin »Angora« Ljubljana, obrat 

Kobarid; 
13. Čar Štefanija, skladiščnik, trgovsko podjetje »Univerzal«, Idrija; 
14. Čičigoj Milka, referent prodaje, »Jugotehnika« Ljubljana, enota Nova 

Gorica; 
15. Čopi Mira, finančni knjigovodja, industrijsko podjetje čipk in posteljne 

konfekcije »ČIB«, Bovec; 
16. Čuifer Pavla, pregledovalka blaga., Tovarna volnenih izdelkov, Bača, 

Podbrdo; 
17. Čuk David, referent za ugotavljanje delovne dobe, Skupščina občine Nova 

Gorica; 
18. Dolenc Anton, šef urada za plan in analize, Skupščina občine Tolmin; 
19. Eržen Albert, zasebni kmetovalec, Jazne št. 14, p. Cerkno; 
20. Eržen Vinko, normirec, Tovarna igel in kovinskih izdelkov, Kobarid; 
21. Ferjančič Vera, administatorka, Tekstilna tovarna, Ajdovščina; 
22. Gabrijelčič Alfonz, delovodja mehanične delavnice, Tovarna cementa, 

Anhovo; 
23. Gerbec Ivan, ižmenovodja v kamnolomu. Tovarna cementa, Anhovo; 
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24. Golja Irma, učiteljica, Posebni vzgojno-izo)braževalmi center, Tolmin; 
25. Golob Janez, zasebni kmetovalec, Šebrelje št. 13, p.''Cerkno; 
26. Gorenšček Metod, vodja tekoče proizvodnje, Združeno podjetje »Iskra« 

Kranj, tovarna avtoelektričnih izdelkov, Šempeter; 
27. Gruden Alfred, revirni vodja, Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, gozdni 

obrat Trnovo. pri Gorici; 
28. Gruden Ida, referent za personalno' evidenco, PTT, Nova Gorica; 
29. Harej Oskar, poslovodja trgovske poslovalnice, trgovsko' podjetje »Hubelj«, 

Ajdovščina; 
30. Honn Vida, knjigotržec, Časopisno založniško podjetje »Soča«, poslovalnica 

»Naša knjiga«, Nova Gorica; 
31. Hvala Bogomil, upokojenec, Tolmin, Bazoviška št. 17; 
32. Jelerčič Vanda, gospodinja, Nova Gorica, Kidričeva ul. št. 30; 
33. Jereb Vojko, delovodja, Gradbeno podjetje »Zidgrad«, Idrija; 
34. Jug Alojz, upokojenec, Šempas št. 12; 
35. Jug Bruno, vodja izmene, tovarna pohištva »Meblo«, Nova Gorica; 
36. Keber Štefan, visoko kvalificirani električar, Tovarna cementa, Anhovo; 
37. Košir Leopold, logar, Soško gozdno gospodarstvo, Tolmin; 
38. Krajnik Štefan, 'elektrostikalec, Soške elektrarne, Nova Gorica; 
39. Kralj Janko, upokojenec, Morsko št. 25, p. Kanal; 
40. Kranjc Anton, tehnolog razvojnega oddelka, Tovarna igel in kovinskih 

izdelkov, Kobarid; 
41. Krapenc Milica, v. d. šefa odseka za narodno obrambo, Skupščina občine 

Ajdovščina; 
42. Križnič Rozalija, predmetna učiteljica, Osnovna šola, Kanal; 
43. Lampič Franc, profesor, Gimnazija, Nova Gorica; 
44. Ločniškar Marija, preddelavka na prstančnih strojih, Tekstilna tovarna, 

Ajdovščina; 
45. Loredan Angel, kvalificirani Žagar, Lesno- industrijsko podjetje, Ajdovščina; 
46. Loze j Albert, strojevodja, Železniško transportno podjetje, Postojna; 
47. Maikovec Stojan, zasebni kmetovalec, Brje št. 79; 
48. Marega Aldo, poslovodja mizarjev in kleparjev, Podjetje za popravilo voz 

in strojev, Nova Gorica; 
49. Marinič Angel, vodja komerciale, Obrtno kovinsko podjetje »Žica«, Kanal; 
50. Martinuč Ivan, vodja servisne službe in investicij, »Elektro Gorica«, Nova 

Gorica; 
51. Mikuž Savo, direktor, Goriška zavarovalnica, Nova Gorica; 
52. Močnik Andrej, delovodja dodelave plošč, Tovarna cementa, Anhovo; 
53. Novak Mira, profesor, Osnovna šola, Ajdovščina; 
54. Oblak Maks, revirni vodja, Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, gozdni 

obrat Gorica; 
55. Pavlica Andrej, zasebni kmetovalec, Dornberk, Draga št. 5; 
56. Pervanja Pavla, zasebna gostilni čarka, Stopnilk št. 18, p. Cerkno; 
57. Petrič Mirko-, skladiščnik pri izdaji lesa, Lesna industrija »22. julij«, Idrija; 
58. Pižmoht Ivan, učitelj, Osnovna šola, Sp. Idrija; 
59. Plesničar Ana, izdelovalka krojev, Oblačila-Ideal, Nova Gorica; 
60. Prezelj Maks, komandir, Postaja milice, Idlrija; 
61. Prezelj Viktor, zasebni krojač, Cerkno 127; 
62. Reya Ivan, tajnik, Turistično društvo, Dobrovo v Brdih; 
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63. Sirk Ivan, zasebni kmetovalec, Višnjevi/k št. 20, p. Dobrovo; 
64. Sivec Franc, zasebni kmetovalec, Smast št. 31, p. Koibarid; 
65. Sovdat Janko, vodja oddelka injekcijskih igel, Tovarna igel in kovinskih 

izdelkov, Kobarid; 
66. Stakolič Jože, zasebni' kmetovalec, Hum št. 25, p. Kojsko; 
67. Sulic Vlado., upokojenec, Nova Gorica, Delpinova ul. št. 36; 
68. Savli Marija), upokojenka, Nova Gorica, Kidričeva ul. št. 31/B; 
69. Škvarč Janez, šef računovodstva, Tekstilna tovarna Ajdovščina; 
70. Sorli Vladimir, šef železniške postaje Most na Soči; 
71. Špacal Ivan, zasebni kmetovalec,- Vojščica št. 57, p. Kostanjevica na 

Krasu; 
72. Štih Ema, predmetna učiteljica, Osnovna šola, Tolmdin; 
73. Šuler Pavlina, blagajničarka v delavski okrepčevalnici, Tovarna cementa, 

Anhovo; 
74. Šuligoj Ema, gospodinja, Volče št. 64; 
75. Uršič Alojz, referent, Skupščina občine Nova Gorica; 
76. Uršič Hinko, profesor, Gimnazija, Tolmin; 
77. Uršič Ljudmila, konstruktor, Tovarna igel in kovinskih izdelkov, Kobarid; 
78. Vehovar Janko, vodja kmetijske enote, Kmetijsko veterinarska zadruga, 

Vipava; 
79. Vidmar Angela, gospodinja, Cekovnik št. 8, p. Idrija; 
80. Vules Marija, šef odlseka za ad minis t r a ti vn o-t e hnično službo-, Skupščina 

občine Nova Gorica. 

PREDLOG SKLEPA 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega 

sodišča v Mariboru 

Na1 podlagi 16i. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter v zvezi s 6. in 10. členom zakona o gospodarskih sodiščih 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) in s 45. členom zakona o gospo- 
darskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je Republiški zbor Skupščine 
SR Slovenije na seji dne 20. aprila 1966 sprejel 

SKLEP 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega 

sodišča v Mariboru 

I. 

Okrožno' gospodarsko sodišče v Mariboru ima 101 sodnika porotnika. 

II. 
Za sGliinilke porotnike se izvolijo: 

1. Bafoič Netko, pomočnik glavnega direktorja, Kmetijski kombinat, Ptuj; 
2. Berden Milan, načelnik oddelka za plan in finance, Skupščina občine 

Lenidava; 
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3. Berglez Bela, ipomiočnik direktorja, Časopisno-založniško podjetje »Po- 
murski tisk«, Murska Sobota; 

4. Berič Franc, pravni referent, PTT Maribor; 
5. Bolkavič Anton, vodja oddelka mehanične delavnice, Cegtno podjetje, 

Maribor; 
6. Breg Lojze, šef komercialnega sektorja, veletrgovina »Prehrana«, Maribor; 
7. Buidja Pavel, referent pravne službe,, Komunalna banka, Ptuj; 
8. Čabrijan Krešimir, sekretar, obrtno podjetje »Elektrokovinar«, Ptuj; 
9. Čanžek Franc, direktor proizvodnje, Časopisno podjetje »Mariborski tisk«, 

Maribor; 
10. Černelič Branko, glavni knjigovodja, tovarna alkoholnih pijač »Tališ«, 

Maribor; 
11. Dečman ing. Štefan, vodja projektivno'-konstrukcijiskega biroja, montažno 

podjetje »Cevovod«, Maribor; 
12. DernO'VŠek Marica, šef analitsko-planskega oddelka, živilski kombinat 

»Inteis«, Maribor; 
13. Esih! Štefan, načelnik oddelka za finance, Skuipščina občine Maribor- 

Tabor; 
14. Faninger Rihand, tajnik, Mestni svet Maribor; 
15. Fekonja Stanko, trgovski poslovodja, veletrgovine »Koloniale«, Maribor; 
16. Ferletič Marija, referent nabave, Založba »Obzorja«, Maribor; 
17. Flisar Franc, sekretar, trgovsko podjetje »Merkur«, Murska Sobota; 
18. Flisar LulcCvik, vodja gospodarsko-računskega sektorja, tovarna »Svila«, 

Maribor; 
19. Fugina Dušan, pravni referent, Tovarna avtomobilov in motorjev, Maribor; 
20. Golja Marjian, sekretar, Opekarne Maribor-Košaki; 
21. Goričan Jože, upravnik obrata slikopleskarske delavnice, obrtno grad- 

beno podjetje »Gradles«, Maribor; 
22. Greblahner Božidar, upravitelj, Zdravstveni dom, Maribor; 
23. Grienik Henrik, centralni izdajatelj blaga, trgovsko podjetje »Jeklotehna«, 

Maribor; 
24. Grmek Milan, poslo-vodja prodajalne, trgovsko podjetje »Veletkanina«, 

Maribor; 
25. Gyorfi Franc, vodja računovodstva, Komunalno poidjetje, Murska Sobota; 
26. Hefler Baltezar, knjigovodja-planer, analitik, Gozdno gospodarstvo, Slovenj 

Gradec; 
27. Hlupič Alojz, vodja analitsko-planske službe, trgovsko podjetje »Merkur«, 

Ptuj; 
28. Hrastnik Franc, komercialni vodja, trgovsko podjetje »Zarja«, Maribor; 
29. Hrastnik Ivan, urar-prodajalec, obrtno^ podjetje »Urarstvo Matica«, Ma- 

ribor; 
30. Ivančič Cveto, kontrolor, veletrgovina »Prehrana«, Maribor; 
31. Jamnikar Ivan, direktor, veletrgovina »Tanin«, Maribor; 
32. Karba Karel, direktor sektorja prodaje, tovarna perila »Mura«, Murska 

Sobota-; 
33. Kerin Milan, vodja enote, Komunalni zavod za socialno zavarovanje, Ma- 

ribor; 
34. Kiralj Ludvik, tehnični vodja, gradbeno podjetje »Gradbenik«, Lendava; 
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35. Klančnik Frido, načelnik oddelka za inšpekcijske službe, Skupščina občine 
Ptuj; 

36. Klinar Vladimir, pravnik, PTT Maribor; 
37. Kolar Ivo>, vodja prodaje, tovarna alkoholnih pijiač »Tališ«, Maribor; 
38. Kolmanič Drago, skladiščnik, trgovskega podjetja »Potrošnik«, Murska 

Sobota; 
39. Rois Alojz, analitik, Splošno gradbeno1 podjetje »Pomurje«, Murska Sobota; 
40. Kotnjek Ivam, tajnik, tovarna pletenin in dežnikov »INDIP«, Lendava; 
41. Ko u s Anton, poslovodja restavracije, gostinskega podjetja »Majolika«, 

Maribor; 
42. Kožuh Janez, šef uprave za dohodke, Skupščina občine Slovenj Gradec; 
43. Krajne Ivan, referent za delovna razmerja, Kmetijski kombinat, Ptuj; 
44. Krajne Janez, računovodja kmetijskega sektorja, »Agrokombinat«, Ma- 

ribor ; 
45. Kramberger Milena, računovodja, trgovsko podjetje »Zarja«, Maribor; 
46. Leskovar Branko, v. d. direktorja, podjetje za visoke gradnje »Stavbar«, 

Maribor; 
47. Lesko'var Stanislava, kreditni referent, Komunalna banka Celje, podružnica 

Slovenj Gradec; 
48. Lihteneger Ada, računovodja, trgovsko podjetje »Merkur«, Maribor; 
49. Lorbek Franc, strokovni sodelavec za raziskavo tržišča, Zavod za eko- 

nomiko, Maribor; 
50. Lukeš Boško, vodja oddelka za obračun osebnih 'dohodkov, Splošno grad- 

beno podjetje »Konstruktor«, Maribor; 
51. Maroh Ivan, finančni knjigovodja, trgovsko podjetje »Kurivo«, Maribor; 
52. Meško Alojzija, mezdni knjigovodja, »Leslik«, Maribor; 
53. Mlakar Anton, pomočnik direktorja, Komunalni zavod za socialno zavaron 

vanje, Ptuj; 
54. Modic Ludvik, višji bančni svetnik, Komunalna; banka, Maribor; 
55. Moran Ljubo, načelnik oddelka za gospodarstvo, Skupščina občine Maribor- 

Tafoor; 
56. Muraus Alojz, analitik, veletrgovina »Prehrana«, Maribor, 
57. Nemec dr. Janez, profesor, Višja ekonomjs,ko-komercialna šola, Maribor; 
58. Nikolič Aleksander, vodja biroja za propagando, Elektroindustrija in 

splošna montaža, Maribor; 
59. Njeral Vjekoslav, vodja priprave del, podjetje za nizke gradinje »Nigrad«, 

Maribor; 
60. Novak Ciril, tekstilni tehnik, tovarne perila in konfekcije »Pik«, Maribor; 
61. Novak Dragica, direktor gospodarsko-računskega sektorja, tovarna perila 

»Delta«, Ptuj; 
62. Orel Marija, šef odseka za finančno revizijo, Komunalni zavod za socialno 

zavarovanje, Maribor; 
63. Ori Janez, komercialni direktor, Kmetijsko-industrijski kombinat »Po- 

murka«, Murska Sobota; 
64. Pajnkiher Jože, glavni računovodja, gostinsko podjetje »Hotel Orel«, 

Maribor; 
65. Pauko Franc, pomočnik direktorja, trgovsko podjetje »Univerzal«, Maribor; 
66. Pernek Franc, vodja kadrovske službe-^sekretar, Splošno gradbeno pod- 

jetje »Gradnje«, Maribor; 
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67. Pintarič Jože, sekretar, PTT Murska Sobota; 
68. Pirš Eliea, šef sektorja zavarovanja transportov, Zavarovalnica, Maribor; 
69. Planine Vinko, poslovodja, gostinsko podjetje »Turist«, Maribor; 
70. Polanie Slavko, šef računovodstva, industrija kovinskih izdelkov »Pano- 

nija«, Murska Sobota; 
71. Potušek Avgust, nabavni referent, Tovarna usnja, Slovenj Gradec; 
72. Požar dr. Danilo, profesor, Višja ekonomsko-komercialna šola, Maribor; 
73. Primec Dorka, finančni knjigovodja, Zavod za zdravstveno varstvo, Ma- 

ribor; 
74. Badovič ing. Peter, tehnični vodja, Splošno gradbeno podjetje; »Gradnje«, 

Maribor; 
75. Recelj Ciril, šef komercialnega oddelka, Lesno1 industrijsko^ podjetje, Slo- 

venj Gradec; 
76. Rečnik Bogdan, pomočnik idiirektorja, Služba družbenega knjigovodstva, 

Maribor; 
77. Ribarič Ivo, šef nabave, tovarna obutve »Lilet«, Maribor; 
78. Rižner Ivan, vodja obratnega knjigovodstva, Mariborska tekstilna tovarna, 

Maribor; 
79. Simonie Stane, sekretar, tovarna perila in konfekcije »Pik«, Maribor; 
80. Skačej Franc, računovodja, Splošno gradbeno podjetje »Stavbar«, Maribor; 
81. Sobočan Jože, tajnik, Obrtno komunalno podjetje, Lendava; 
82. Stadlar Drago-, vodja šifoko-točnega oddelka, elektrotehnično podjetje 

»Elekitra«, Maribor; 
83. Strnad Mirko, dežurni proizvodnje, Dravske elektrarne, Maribor; 
84. Šešlar Jože, šef komerciale, živilski kombinat »Intes«, Maribor; 
85. Šiftar Ida, računovodja, Zavarovalnica, Murska Sobota; 
86. Šinko Štefan, direktor, industrija oblačil in prešitih odej »Indopol«, Lju- 

tomer; 
87. Tcmaižič Sonja, gostinski poslovodja, gostinsko podjetje »Novi svet«, 

Maribor; 
88. Tomažič Tomaž, šef konjukturne službe, grosistično trgovsko podjetje »Fer- 

romoto«, Maribor; 
89. Trkulja Slavko«, major JLA, Vojna pošta 7964, Maribor; 
90. Urarikar Ciril, šef analitsko-planskega oddelka, trgovsko podjetje »Vele- 

tkanina«, Maribor; 
91. Valenčič Slavko, direktor, industrijsko podjetje »Mehanika«, Lendava; 
92. Vidic Boris, referent prodaje, tovarna »Zlatorog«, Maribor; 
93. Vizjak Leopold, strojni tehnik, podjetje za nizke gradnje »Nigrad«, Maribor; 
94. Vratu'ša Franc, referent, Skupščina občine Murska Sobota; 
95. Vute Miloš, sekretar, veletrgovina »Prehrana«, Maribor; 
96. Weingerl Alojz, računovodja, restavracija »Center«, Maribor; 
97. Zalokar Franc, strojni tehnik/ tovarna železniških vozil »Boris Kidrič«, 

Maribor; 
98. Zrim Zoltan, računovodja, trgovsko1 podjetje »Prekmurski magazin«, Mur- 

ska Sobota; 
99. Zupan Herta, finančni knjigovodja, gostinsko podjetje »Hotel Orel«, 

Maribor; 
100. Zivko Dušan, referent za prodajo, »Elektro«, Maribor; 
101. Zlebnik Mara, strokovni sodelavec za- znanstvene raziskave, Zavod za 

ekonomiko, Maribor. 
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PREDLOG SKLEPA 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Celju 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter v zvezi s 17. členom zakona o sodiščih splošne pristoj- 
nosti (Uradni list SRS št. 20-220/65) je Republiški, zbor Skupščine SR Slovenije 
na seji dne 27. maja, 1966 sprejel 

SKLEP 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Celju 

I. 

Okrožno sodišče v Celju ima 120 sodnikov porotnikov. 

II. 
Za sodnike porotnike se izvolijo: 

1. Arnšek Otman, vodja nabavnega oddelka, Za'bukovški rudniki rjavega 
premoga in nekovin »Montana«,, Žalec; 

2. Blatnik Ivain, kvalificirani strugar, Keramična industrija, Liboje; 
3. Blazinšek Rudi, logar, Gozdno gospodarstvo, Celje; 
4. Bratuša Vlado, uslužbenec, Skupščina občine Šmarje pri Jelšah; 
5. Bremec Ana, uslužbenka, Komunalni zavod za socialno zavarovanje, Celje; 
6. Budna Jože, zasebni kmetovalec, Primož pri Ljubnem; 
7. But Alojz, zasebni kmetovalec, Kostrivnica št. 7, p. Podplat; 
8. But Mira, personalni referent, Zdraviliško gostinslko' podjetje, Rogaška 

Slatina; 
9. Cimerman Jože, tehnični vodja, splošno obrtno podjetje »Obnova«, Celje; 

10. Cofcan Ivan, uslužbenec, Občinski sindikalni svet, Celje; 
11. Cvek Marija, klasifikatorka, industrija volnenih izdelkov »Volna«, Laško; 
12. Celan Angelai, kuharica, Dom »Dušana Finžgarja«, Celje; 
13. Cremožnik Fani, delavka, emajllirniaa, metalna industrija, orodjarna 

»EMO«, Celje; 
14. Crtane Milena, knjigovodja, Termoelektrarna, Šoštanj; 
15. Čuk Anton, uslužbenec, Skupščina' občine Celje; 
16. Denžič Peter, tržni inšpektor, Skupščina občine Šentjur pri Celju; 
17. Deželak Vlado, upravitelj, Osnovna šola, Vinski vrh; 
18. Dežnak Marjeta, višja medicinska sestra, Splošna bolnišnica, Cćlje; 
19. Dicmec Tončka, gospodinja, Šmartno v Rožni dolini št, 9; 
20. Dobnik Franc, visoko kvalificirani delavec, tovarne aluminijaste opreme 

»Alpos«, Šentjur pri Celju; 
21. Doiejši Štefan, obratovodja, tovarna pohištvenega okovja, guirtibov in pi- 

sarniškega pribora iz plastičnih mas. »Galanterija«, Šoštanj; 
22. Došler Ivan, visoko kvalificirani ključavničar, Steklarski šolski center, Ro- 

gaška Slatina; 
23. Dovnik Ivan, vodja vratarske službe, usnjarski kombinat »Konus«, Slo- 

venske Konjice; 
24. Drča Nada, vodja knjigovodstva, Tovarna nogavic »Polzela«, Polzela 
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25. Erjavec Ferdo, tehnik, Metalurško kemična industrija Cinkarna, Celje, 
obrat Ljubija; 

26. Erajman Božo, sekretar, Zdravilišče Rogaška Slatina; 
27. Friškovič Žarko, kvalificirani mehanik, Kmetijska zadruga Šmarje, obrat 

Kozje; 
28. Gomzej Milka, delavka, tovarna aluminijaste opreme »Alpas«, Šentjur 

pri Celju; 
29. Goropevšek Karel, zasebni kmetovalec, Prekopa 32, p. Vransko; 
30. Goršek Jože, tehnik, Metalurško* kemična industrija Cinkarna, Celje; 
31. Gregi Anica, uslužbenka, industrija finomehaničnih aparatov »IFA«, Celje; 
32. Herič Danica, predmetna učiteljica, Osnovna šola, Šentjur pri Celju; 
33. Ivančič Ivan, upravnik, Kmetijski kombinat Žalec, obrat Vojnik; 
34. Jenšterle Vinko, vodja splošnega sektorja, trgovsko podjetje »Tehno-Mer- 

eator«, Celje; 
35. Jugovar Hilda, obratni (knjigovodja, Steklarna »Boris Kidrič«, Rogaška 

Slatina; 
36. Karče Darinka, predmetna učiteljica, Osnovna šola, Mozirje; 
37. Kincl Jože, visoko kvalificirani avtomehanik-obratovodja, Kmetijski kom- 

binat, Šentjur pri Celju; 
38. Kincl Zofija, gospodinja, Šentjur pri Celju št. 5; 
39. Kobe Anica, gospodinja, Celje, Trg oktobrske .revolucije št. 3; 
40. Kol ari č Božo, kontrolor izdelkov, Lesno industrijsko podjetje, Slovenske 

Konjice; 
41. Komparn Vinko, vodja higiensko^epidemiološke službe, Zdravstveni dom 

»dr. Jožeta Potrate«, Žalec; 
42. Kopše Heri, revirni gozdar, Gozdho gospodarstvo' Celje, gozdni obrat, Šem- 

peter v Savinjski dolini; 
43. Koren Marija, medicinska sestra, Zdravstveni dom, Celje; 
44. Kos Mara, referent za socialno varstvo, Skupščina občine Šmarje pri Jelšah; 
45. Košar Marija, tehnični sekretar, Občinski odbor Zveze združenj borcev 

NOV, Laško; 
46. Košutar Milan, sklaidiščndk, Industrija aerotermičnih naprav, Celje; 
47. Kovačič Ivanka, gospodinja, Celje, Zvezna c. št. 4; 
48. Krajne Srečko,! elektrotehnik, Železarna, Štore; 
49. Krofi dr. Marta, zdravnica, Splošna bolnica, Celje; 
50. Kuder Ivan, zasebni kmetovalec, Pongrac št. 10, p. Griže; 
51. Kvas Anton, upokojenec, Trnovlje št. 249, p. Cdje; 
52. Lah Milena, učiteljica, IV. osnovna šola, Celje; 
53. Lako-vič Alojz, delavec, industrijsko gradbeno- podjetje »Ingrad«, Celje; 
54. Larigerholc Vinko, upravnik, Delavska univerza, Slovenske Konjice; 
55. Lasnik Milka, učitelj telesne vzgoje, Osnovna šola, Žalec; 
56. Leskovšek Marjan, strojni ključavničar, Tovarna usnja, Šoštanj; 
57. Lipičnik Alojz, kvalificirani kopač, Rudnik lignita Velenje; 
58. Logar Ivan, v. d. mojstra tehničnih delavnic, Vojno klimatsko kopališko 

zdravilišče, Rimske Toplice; 
59. Majcen Jakob, učitelj, Gostinska šola, Celje; 
60. Marovt Franc, logar, Gozdno gospodarstvo, Nazarje; 
61. Mihelčič Slavko, upokojenec, Celje, Cankarjeva št. 7; 
62. Mikuž Cveta, gospodinja, Žalec št. 149; 
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63. Mravljak Jože, mizarski delovodja, lesno industrijski kombinat »LIK«, 
Šoštanj; 

64. Mraz Polde, referent za izobraževanje, Delavska univerza, Celje; 
65. Napret Franc, sekretar, Rudnik rjavega premoga, Laško; 
66. Novinšek Marjan, električar, Rudnik lignita Velenje; 
67. Oglajner Franc, livarski miojster, livarna sive litine in barvastih kovin, 

armature, mehanska obdelava »Ferralit«, Žalec; 
68. Omerza Pavel, vodja vegetabil. strojarne, usnjarski kombinat »Konus«, 

Slovenske Konjice; 
69. Omladič Milica, uslužbenka, tekstilna tovarna in konfekcija »Metka«, Celje; 
70. Pavlic Zofija, kontrolor kontinuirane inventure, Kovaška industrija, Zreče; 
71. Pečnik Angela, predmetna učiteljica, Rudarski šolski center, Velenje; 
72. Peperko' Marija, učiteljica,, Osnovna šola, Rogaška Slatina; 
73. Pešec Janez, profesor, Osnovna šola, Radeče; 
74. Petelinek Jože, zasebni kmetovalec, Konjiška vas št. 10, p. Slovenske 

Konjice; 
75. Petrovec Vinko, bolničar, Reševalna postaja, Celje; 
76. Pocarjrt Radivoj, pekovski obratovodja, trgovsko proizvodnjo podjetje »Ve- 

ležitar«, Celje; 
77. Podlesnik Maks, načelnik oddelka za splošne zadeve, Skupščina občine 

Velenje; 
78. Polanc Adolf, učitelj, Osnovna šola, Polzela; 
79. Poropat Amlbrož, upokojenec, Celje, Trg oktobrske revolucije št. 3; 
80. Potočnik Tomo, kontrolor kvalldtete, Tekstilna tovarna, Prebold; 
81. Požun Silva, tajnica, tekstilna tovarna in konfekcija »Metka«, Celje; 
82. Preščak Tatjana, vodja plansko-analitskega sektorja, Pivovarna, Laško; 
83. Prorazil Melanija, upokojenka, Slovenške Konjice, Prečna ul. št. 3; 
84. Pukl Martin, zasebni kmetovalec, Zreče št. 9; 
85. Rataj Mirko, računovodja, Zdravilišče, Laško; 
86. Rebernjak Ivo, kvalificirani pleskar, Splošno gradbeno podjetje, Rogaška 

Slatina; 
87. Reberšak Ferdo, skupinovodja, emajlirnica, metalna industrija, orodjarna 

»EMO«, Celje; 
88. Rovan Pavla, upokojenka, Debro št. 52/b, p. Laško; 
89. Rozman Franc, strojni ključavničar, Železarna, Štore; 
90. Rozman Anton, kemijski tehnik, tovarna eteričnih olj »Etol«, Celje; 
91. Rupnik inž. Ivan, metalurški svetnik, Železarna, Štore; 
92. Sokolec Ivan, visoko kvalificirani vodovodni instalater-mojster, Železarna, 

štore; 
93. Senica Alojz, zasebni kmetovalec, Ponkvica, p. Ponikva; 
94. Serafini Franc, kontrolor proizvodnje, tovarna usnjarskih in čevljarskih 

strojev »Kostroj«, Slovenske Konjice; 
95. Skrt Adi, strojni tehnik, tovarna tehtnic, »Libela«, Celje; 
96. Slokan Ivan, zasebni kmetovalec, Lava št. 23, p. Celje; 
97. Smodiš Franc, uslužbenec, Krajevna skupnost Hudinja-Gaiberje, Celje; 
98. Sredenšek Franc, zasebni kmetovalec, Arnače št. 5, p. Velenje; 
99. Strašek Vlado, visoko kvalificirani steklobrusilec, Steklarna »Boris Kidrič-«, 

Rogaška Slatina; 
100. Šepec Milan, upravnik enote, Pošta, Velenje; 
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101. Tajnikar Kristina, tehnični sekretar, Občinski komite ZK, Slovenske Ko- 
njice; 

102. Tratnik Radmila, profesor, Gimnazija, Celje; 
103. Tratnik Stane, obrato voidja-tehnični svetovalec, Plinarna-vodovod, Celje; 
104. Udrih Vanja, socialna delavka, Center za socialno^ delo, Celje; 
105. Unetič Rok, valjar, Metalurško kemična industrija Cinkarna, Celje; 
106. Vehovar Alojz, kvalificirani mizar, Lesno industrijsko podjetje »Bohor«, 

Šentjur, obrat Mestinje; 
107. Venek Anton, agronom, Zgornjesavinjska kmetijska zadruga, Mozirje; 
103. Vimmer Vida, finančni knjigovodja, industrija volnenih izdelkov »Voilna«, 

Laško; 
109. Vodeb Anton, delavec, Lesno industrijsko' podjetje »Bohor«, Šentjur pri 

Celju; 
110. Vrbnjak Franc, kvalificirani dielavec, industrijsko gradbeno podjetje 

»Ingrad«, Celje; 
111. Zakšek Pavla, gospodinja, Velenje, Bračičeva št. 3; 
112. Zalesnik Franc, zasebni kmetovalec, Florijan, p. Gornji grad; 
113. Zidarn inž. Ivan, šef gozdne uprave, Gozdno gospodarstvo, Nazarje; 
114. Zuanič Ante, uslužbenec, Splošna bolnišnica, Celje; 
115. Zupane Darinka, uslužbenka, Skupščina občine Celje; 
116. Žagar Milica, knjigovodja, tovarna žičnih izdelkov »Žičnica«, Celje; 
117. Zmavc Janez, gledališki lektor, Slovensko ljudsko gledališče, Celje; 
118. Žnidaršič Franc, gradbeni tehnik, Komunalno' podjetje ceste-kanallizacije, 

Celje; 
119. Žogan Ivan, zasebni kmetovalec, BoiJrišna vas št. 7, p. Grofoelno; 
120. Zvipelj Stanko, ključavničar, Lesna industrija, Nazarje, 

POROČILA 
o izidu nadomestnih volitev 

Mandatno- imunitetna komisija Gospodarskega; zbora 
Skupščine SR Slovenije je na podlagi 16. člena začasnega poslovnika Gospodar- 
skega zbora Skupščine SR Slovenije na seji dne 11. aprila 1966 obravnavala 
poročilo republiške volilne komisije z dne 14. marca 1966, pregledala potrdilo 
o- izvolitvi ter volilne spise in ugotovila: 

Na podlagi odloka predsednika Skupščine SR Slovenije z dne 17. januarja 
1966 (Ur. list SRS, št. 1-1/66), so bile razpisane nadomestne volitve za poslanca 
Gospodarskega zbora SRS v 19. volilni enoti Piran-Izola. 

Potrjena je bila kandidatura zborov delovnih ljudi v tej volilni enoti za 
kandidata Mauerja Maksa iz Lucije, Blok 1 ter kandidata Senica Jožo iz Por- 
toroža št. 137. 

Nadomestne volitve so bile dne 10. marca 1966. 
Občinska: volilna komisija v Piranu je ugotovila, da je od 86 članov volil- 

nega telesa, tj. odbornikov občinske skupščine v Piranu in občinske skupščine 
v Izoli bilo. navzočih pri glasovanju 58 članov. 

Za kandidata Mauerja Maksa je bilo oldldanih 48 glasov; za kandidata Senica 
Jožo pa 10 glasov. Neveljavnih glasovnic ni bilo. 
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Občinska volilna komisija v Piranu je na podlagi tega ugotovila, da je bil 
za poslancai Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije v 19. volilni enoti 
Piran-Izola izvoljen na nadomestnih volitvah dne 10. 3. 1966 Mauer Maks. 

Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je na 
opravljenih nadomestnih volitvah, ki jih je prevzela od pristojne občinske 
volilne komisije v Piranu, preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da so bili 
postopek za določitev kandidatov in volitve v skladu z zakonitimi predpisi in 
da pri tem ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na kandidaturo ali na 
volilni izid'. 

Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imunitetna komisija predlaga, 
da Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije sprejme njeno poročilo in veri- 
ficira mandat Mauerja Maksa iz Lucije, Blok 1 kot poslanca Gospodarskega 
zbora Skupščine SR Slovenije v 19. volilni enoti Piran-Izola. 

Mandatno-imunitetna komisija Prosvetno-kultur- 
n e g a zbora. Skupščine SR Slovenije je na podlagi 16. člena začasnega poislov- 
nika Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije na seji dne 13. maja 
1966 obravnavala poročilo republiške volilne komisije z dne 4. maja 1966, pregle- 
dala potrdilo O' izvolitvi in volilne spise ter ugotovila: 

Na podlagi odloka predsednika Skupščine SR Slovenije z dne 25. februarja 
1966 (Uradni list SRS št. 5-44/66) so bile razpisane nadomestne volitve za po- 
slanca Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije v 64. volilni enoti 
Ptuj I. 

Potrjena je bila kandidatura zborov delovnih ljudi v tej volilni enoti za 
kandidata Rojic Vido iz Ptuja, Cesta dr. Jožeta Potrča 19. 

Nadomestne volitve so bile 25. aprila 1966. Občinska volilna komisija Ptuj 
je ugotovila, da je od 71 članov volilnega telesa, to je odbornikov občinske 
Skupščine Ptuj, bilo navzočih pri glasovanju 48 članov; za kandidata je bilo 
oddanih 46i glasov, 2 glasovnici sta bili neveljavni. 

Občanska volilna komisija Ptuj je na podlagi tega ugotovila, da je bila za 
poslanca Prosvetno-kuilturnegai zbora Skupščine SR Slovenije v 64. volilni enoti 
Ptujj I. izvoljena na naidlomestnih volitvah 'dne 25. aprila 1966 Rojic Vida. 

Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po 
opravljenih nadomestnih volitvah prevzela od pristojne občinske volilne komi- 
sije Ptuj, preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da so bili postopek za 
določitev kandidata in volitve v skladu z zakonitimi predpisi in da pri. tem 
ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na kandidaturo oziroma na volilni izid. 

Na podlagi navedenih ugotovitev manidlatnonimunitetna komisija predlaga, 
da Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije sprejme njeno poročilo in 
verificira mandat Rojic Vide iz Ptuja, Cesta dr. Jožeta Potrča 19 kot poslanca 
Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije v 64. volilni enoti Ptuj. 

Št.: 0204-7/66 
Ljubljana, 13. maja 19661 
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PREDLOG SKLEPA 
o ustanovitvi začasnih odborov Socialno-zdravstvenega zbora 

Na podlagi 173. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 8. člena 
začasnega poslovnika Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije je Socialno-zdravstvend zbor Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 15. aprila 1966 sprejel 

sklep 

I. 

Ustanovijo se naislednji začasni odbori Socialno-zdravstvenega zbora: 
1. za proučitev oblikovanja in delitve dohodka v zdravstvu; 
2. za proučitev predšolskega varstva. 

• 
II. 

1. V -začasni odbor za proučitev oblikovanja in delitve dohodka v zdravstvu 
se izvolijo: 

za predsednika: Doilfe Vojsk 
za podpredsednika: Matija Nadižar 
za člane: Stane Drobnič 

dr. Mitja Mrgole 
Saša Plevelj-Tešenjii 
Marija Rudolf 
Jože Štelol 
dr. Boris Šušteršič 
mr. ph. Albin Žumer 

2. V začasni odbor za proučitev predšolskega varstva se izvolijo: 

za predsednika: Srečko Rot 
za podpredsednika: Karmen Langus 
za člane: dr. Dragica Grčar 

Anica Manfred'o 
Milka Pogačar 
Božo Robida 
Ludvik Simonič 

Št.: 0205-1/66 



Priloge 609 

SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški zbor 

Arzenšek inž. Ivan: 75 
Barle inž. Matevž: 90 
B u d i h n a Karmelo: 71 
Brecelj dr. Marijan: 108 
Ča čin o vič Rudi: 4, 11 
Dolenc Stane: 82 
Grilc Elka: 107 
G u š t i n Božidar: 31 
Ivkovič Marija: 24 
J apel j Janez: 114 
Jonak Radoslav: 114, 115 
Jurančič inž. Zdenka: 118 
Kadunec Vladimir: 28 
K a m b i č Mirko: 63, 118 
Klenovšek inž. Srečko: 106 
K o b a 1 Sveto: 112 
K o b e inž. Miloš: 62 
Kočar Magda: 40 
K o 1 e n c Riko : 110 
Kosovel inž. Janko: 70 
K o š m e 1 j Miran: 44 
Kristan Milan: 9, 87 
Križnik inž. Veljko: 10, 41, 65, 116 
Kržičnik Ermin: 39, 115, 116 

Kutin France: 27 
Leben France: 104 
Lovrenčič Kristina: 98 
L u ž o v e c Ivan: 30, 33 
Marine Andrej: 102 
M a u er Maks: 94 
M i k o š Boris: 13 
Podbregar Erna: 113 
Pušenjak Rado: 79, 113 
R a vb ar Milan: 7 
Remec Mirko: 21 
R e m š k a r Tine: 26 
S e 1 i g e r Drago: 18 
Simon i č Franc: 38, 73, 109, 110 
S k o b r n e Franc: 34 
Smole Jože: 53 
Stanonik Jože: 94 
S z a b o inž. Jože: 40 
Š t e r Janez: 41 
Šubic inž. Stojan: 40 
Vižintin Milan: 95 
Vojsk Dolfe: 58 
-Zaje Janez: 60 

Gospodarski zbor 

Arzenšek inž. Ivan: 180 
Benedejčič Miro: 158 
G e r 1 Friderik: 131 
G e r ž i n i č dr. Lev: 147 
Grilc Elka: 180 
G u š t i n inž. Božidar: 139 
Jurkovič Danica: 150 
Kajzersberger inž. Jelka: 164 
Kavtičnik Matko: 175 
K 1 a v s inž. Vladimir: 177, 186 
K ob al Sveto: 155, 186 
K obe inž. Miloš: 120 
Kočevar Ivan: 185 
Kolar dr. Drago: 128 

Krese Leopold: 154, 182 
Kržičnik Ermin: 188 
Lesar Jože: 166 
Osredkar inž. Milan: 136 
Pere Drago: 161 
R i t o n j a Milan: 169 
R i ž n a r Riko: 188 
SI o kan inž. Milan: 153 
S o r 1 i Rado: 164 
Tesovnik inž. Franc: 188 
T u r n š e k inž. Viktor: 123 
V u p e c Peter: 171 
Zaje Ludvik: 144 

Pro s vetno - ku 11urni zbor 

B e m Ferdo: 298 
Bertoncelj Ivan: 194 
Bizjak Franc: 213 
Bule Marko: 278 
Cvetko Vladimir: 301 
Čačinovič Rudi: 248 
Faganeli Marija: 290 
F e 1 e Stane: 221, 227 
Filipčič Milan: 235, 285 
Gabrovšek Ludvik: 218 
Geržinič dr. Lev: 266 

Golob Vlado: 196, 234, 238, 244, 293, 302 
G o r i č a r dr. Jože: 263 
Gostenčnik Lojzka: 214, 296 
Hrast Silvo: 282 
Jelen k o Dora: 194 
Jelovšek Ciril: 205 
Kambič Janez: 211, 236, 249, 295, 303 
K odri č Zofka: 208 
Kornhauser dr. Aleksandra: 207, 

208, 211, 280, 300 
Lah dr. Avguštin: 257 

39 
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Lipužič Boris: 201 
Martelanc Tomo: 190, 191, 192, 196, 

216, 307 
M i k o š Boris: 229 
M o d i c dr. Roman: 284 
Mrak Zoran: 210 
Mušič inž. Braco: 269 
Moschl Breda: 197 
Osredkar dr. Milan: 273 
P e r n u š Jože: 239 
Rožman Marko: 246 
Smole Jože: 304 
Šegula dr. Iva: 295 
Š t i g 1 i c France: 224, 288 
Šušteršič Darinka: 207 
Svajncer Janez: 233 

Tavčar Ivo: 219, 227, 236, 249, 277, 
290, 304 

T e p i n a Jože: 195 
T r o h a Veljko: 297 
T r o j a r Štefan: 224 
Turnšek inž. Viktor: 260, 279, 289 
U 1 a g a prof. Drago: 245 
Urbančič Marija: 195 
V i d o v i č Francka: 212 
Vižintin Avgust: 232 
Vodopivec dr. Katja: 265 
Vodopivec Milenko: 210 
V u t e Miroslav: 299 
Zupančič Beno: 253, 290 
2 o h e r Truda: 200 

S o c i a 1 n o - z d r a v s t v e n i zbor 

Bar le dr. Marjan: 315 
Beltram Julij: 333 
B e n i g a r dr. Jože: 311 
Bunta dr. Stjepan: 327, 345, 368 
D r o b n i č Stane: 324 
Gaspari Majda: 328 
Globočnik Rok: 355 
Gruden Zdravko: 361 
Kranj c Lidunka: 348 
Majcen Nada: 366 
N a d i ž a r Matija: 343 
Oblak Jože: 322 
Ocvirk Stane: 368, 369 
Plešivčnik dr. Drago: 353 
Pogačar Milka: 348 

Primožič dr. Erna: 310 
Rot Srečko: 319 
Rudolf Marija: 350 
Slokan dr. Zmago: 365, 369 
S r e š Štefan: 362 
Segedin dr. Ruža: 319, 331, 365 
Sel i h Stane: 337 
Stelcl Jože: 325 
S t r a u s Zinka: 314 
Šušteršič dr. Boris: 310 
Vargazon dr. Bogomil: 317 
Vari Janez: 353 
Vesel Miro: 341 
Vojsk' Dolfe: 318, 335, 339, 349, 350, 383 

Org ani z ac i j s k o - p o 1 i t i čni zbor 

Barbič Dušan: 374, 402, 413, 424 
B i r s a Vladimir: 417 
Ćačinovič Rudi: 385, 388 
Divjak Stane: 388, 389, 392, 401 
Florjančič Tone: 376, 397 
H 1 a s t e c Vera: 416 
Hočevar Janez: 399 
Jesenšek Albin: 388, 390, 402 
Jovan Milka: 376 
K a mb i č Ciril: 397, 424 
Klanšek Maks: 379 
Korber inž. Branko: 406 
Kržičnik Ermin: 422, 424 
Kos Jolanda: 394, 405 

Kutin France: 373, 377, 382 
Lokovšek Tatjana: 373, 395 
Majcen Nada: 395 
Mali inž. Ludvik: 404 
Oprešnik Miloš: 373 
P r e m r o u dr. Branko: 420 
R a u Ivan: 379 
Svetina France: 387, 392 
S e 1 i h Stane: 390 
Šiftar Vanek: 380, 383 
S u b i c inž. Stojan: 374 
Tomažič Franc: 403 
Tribušon inž. Tone: 407 
Vičar Marjja: 372 
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VSEBINA 

Republiški zbor 

33. seja — 20. aprila 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 3 

2. Določitev dnevnega reda 3 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 32. seje Republiškega zbora 4 

2. Obravnava in sklepanje o predlogih odlokov o finančnih programih: 
— za financiranje nadaljevanja graditve Infekcijske klinike v Ljubljani; 
— za financiranje dograditve Zdravstvenega doma »dr. Petra Držaja«; 
— za financiranje nadaljevanja rekonstrukcij Inštituta za tuberkulozo 

na Golniku; 
— za financiranje nadaljevanja graditve študentskega stanovanjskega 

stolpiča E-l v študentskem naselju v Ljubljani; 
— za financiranje nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narodnega 

gledališča v Ljubljani; 
— za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra v Nu- 

klearnem inštitutu Jožef Štefan; 
— za financiranje nadaljevanja graditve veslaškega centra na Bledu; 
— za financiranje nadaljevanja graditve objektov Zavoda za slepo 

mladino v Ljubljani; 
— za financiranje nadaljevanja graditve Višje šole za zdravstvene 

delavce v Ljubljani; 
— za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske aka- 

demije znanosti in umetnosti  4 

Govorniki : 
Rudi Cačinovič  4, 11 
Milan Ravbar  7 
Milan Kristan  9 
Inž. Veljko Križnik  10 

3. Razprava o stanju in problemih razvoja RTV  13 

Govornika: 
Boris Mikoš  13 
Drago Seliger  18 

39« -I 



4. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o financiranju investicij 
Zavoda RTV Ljubljana   21 

5. Razprava o izvajanju ukrepov za izboljšanje materialnega položaja 
borcev NOV  21 

Govorniki : 
Mirko Remec   21 
Marija Ivkovič  24 
Tine Remškar  26 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organih za kaznovanje 
prekrškov       26 

Govornika: 
France Kutin   27 
Vladimir Kadunec  28 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o povračilu stroškov pri- 
čam, izvedencem in tolmačem ter o nagradah izvedencem in tolmačem 
v upravnem postopku  28 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uskladitvi republiških 
aktov o ustanovitvi znanstvenih zavodov z zakonom o znanstvenih 
zavodih  29 

9. Razprava o statutu Republiškega zavoda za socialno zavarovanje ... 29 

10. Razprava o zaključnih računih za leto 1965 in o finančnih načrtih za 
leto 1966: sklada Borisa Kidriča, sklada SR Slovenije za pospeševanje 
proizvodnje in predvajanja filmov, sklada SR Slovenije za pospeševanje 
založništva in Prešernovega sklada  29 

Govorniki: 
Ivan Lužovec 30, 33 
Božidar Guštin   31 

Franc Skobrne  34 

11. Razprava in sklepanja o zaključnih računih odpravljenih republiških 
skladov: 
— sklada SR Slovenije za negospodarske investicije; 
— sklada SR Slovenije za socialne zavode; 
— sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva    36 

12. Volitve in imenovanja: 
— obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi števila in izvo- 

litvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Gorici  36 

Govornik: 
Franc Simonič  37 

— obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi števila in 
o izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Mariboru  37 

Govornik: 
Franc Simonič  37 

— obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi i-i imenova- 
nju članov upravnega odbora sklada SR Slovenije za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti    37 



Govornik: 
Franc Simonič 38 

13. Poslanska vprašanja  38 

Govorniki : 
Ermin Kržičnik   39 
Magda Kočar   40 
Inž. Stojan Subic   40 
Inž. Jože Szabo  40 
Inž. Veljko Križnik  41 
Janez Šter   41 

34. seja — 27. maja 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  43 

2. Določitev dnevnega reda  43 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 33. seje Republiškega zbora  43 

2. Razprava o osnovnih načelih in smernicah za družbeno-gospodarski 
razvoj SR Slovenije v razdobju do leta 1970 (skupno z Gospodarskim 
zborom)  43 

Govorniki : 
Miran Košmelj   44 
Jože Smole   53 
Dolfe Vojsk  58 
Janez Zaje  60 
Inž. Miloš Kobe  62 
Mirko Kambič  63 
Inž. Veljko Križnik  65 
Inž. Janko Kosovel  70 
Inž. Karmelo Budihna  71 
Inž. Ivan Arzenšek   75 
Rado Pušenjak   79 
Stane Dolenc   82 
Milan Kristan  87 
Inž. Matevž Barle  90 
Jože Stanonik  94 
Maks Mauer  94 
Milan Vižintin  95 
Kristina Lovrenčič  98 
Andrej Marine 102 
France Leben  104 
Inž. Srečko Klenovšek 106 
Elka Grilc 107 
Dr. Marijan Brecelj 108 

3. Volitve: 
— obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi števila in izvo- 

litvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Celju 109 
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Govornik: 
Franc Simonič 109 

— obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi sodnikov za 
prekrške v republiškem senatu za prekrške  no 

Govornik: 
Franc Simonič 110 

4. Poslanska vprašanja . . .   110 

Govorniki : 
Riko Kolenc 110 
Sveto Kobal 112 
Rado Pušenjak 113 
Erna Podbregar 113 
Radoslav Jonak 114, 115 
Janez Japelj 114 
Ermin Kržičnik   115, 116 
Inž. Veljko Križnik  116 
Miroslav Kambič 118 
Inž. Zdenka Jurančič 118 

Gospodarski zbor 

32. seja — 26. in 27. maja 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 119 

2. Določitev dnevnega reda 119 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 31. seje Gospodarskega zbora 119 

2. Razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije in sklepanje o 
verifikaciji mandata na nadomestnih volitvah izvoljenega poslanca . . 119 

3. Razprava o raziskovalnem delu v Sloveniji 120 

Govorniki : 
Inž. Miloš Kobe 120 
Inž. Viktor Turnšek 123 
Dr. Drago Kolar , 128 
Friderik Gerl  131 
Dr. inž. Milan Osredkar 136 
Inž. Božidar Guštin 139 
Ludvik Zaje 144 
Dr. Lev Geržinič  147 
Danica Jurkovič 150 
Inž. Milan Slokan 153 
Leopold Krese 154 

IV 



4. Razprava o problematiki v gospodarstvu s posebnim ozirom na re- 
formo  155 

Govorniki : 
Sveto Kobal 155 
Miro Benedejčič 158 
Drago Pere  161 
Inž. Jelka Kajzersberger 164 
Rado Sorli 164 
Jože Lesar 166 
Milan Ritonja 169 
Peter Vujec 171 
Matko Kavtičnik   175 
Inž. Vladimir Klaus    177 
Elka Grilc 180 
Inž. Ivan Arzenšek 180 
Leopold Krese ■ 182 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega 
računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva za leto 1965 184 

6. Poslanska vprašanja 185 

Govorniki : 
Ivan Kočevar 185 
Inž. Vladimir Klaus 186 
Sveto. Kobal 186 
Inž. Franc Tesovnik 188 
Riko Rižnar 188 
Ermin Kržičnik 188 

Prosvetno-kulturni zbor 

28. seja — 12. aprila 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 189 

2. Določitev dnevnega reda 189 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 27. seje Prosvetno-kulturnega zbora 190 

2. Poslanska vprašanja 190 

Govorniki : 
Tomo Martelanc  190—196 
Dora Jelenko 194 
Ivan Bertoncelj 194 
Jože Tepina 195 
Marija Urbančič 195 
Vlado Golob 196 

V 



3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uskladitvi republiških 
aktov o ustanovitvi znanstvenih zavodov z zakonom o znanstvenih 
zavodih  196 

Govornik: 
Vlado Golob 196 

4. Obravnava predloga za spremembo predmetnika in učnega načrta 
osnovne šole 197 

Govorniki : 
Breda Moschl 197 
Truda Zoher 200 
Boris Lipužič  201 
Ciril Jelovšek 205 
Darinka Šušteršič . 207 
Dr. Aleksandra Kornhauser  207—211 
Zofka Kodrič  208 
Milenko Vodopivec  210 
Zoran Mrak 210 
Janez Kambič 211 
Francka Vidovič 212 
Franc Bizjak   213 
Lojzka Gostenčnik 214 
Tomo Martelanc 216 
Ludvik Gabrovšek 218 
Ivo Tavčar   219 

5. Obravnava zaključnega računa za leto 1965 in finančnega načrta za 
leto 1966 sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predva- 
janja filmov 221 

Govorniki : 
Stane Fele  221, 227 
Štefan Trojar 224 
France Stiglic  224 
Ivo Tavčar 227 

6. Obravnava zaključnega računa za leto 1965 in finančnega načrta za 
leto 1966 Prešernovega sklada  228 

7. Razprava o položaju in nadaljnjem razvoju radia in televizije v SR 
Sloveniji  228 

Govorniki: 
Boris Mikoš 229 
Avgust Vižintin 232 
Janez Svajncer 233 
Vlado Golob  234, 238' 
Milan Filipčič 235 
Janez Kambič 236 
Ivo Tavčar 236 

8. Razprava o perečih vprašanjih telesne kulture in njenem nadaljnjem 
razvoju v SR Sloveniji 239 

Govorniki : 
Jože Pernuš 239 
Vlado Golob 244 
Prof. Drago Ulaga 245 
Marko Rožman 246 



Rudi čačinovič 248 
Janez Kambič  249 
Ivo Tavčar 249 

9. Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi in sestavi za- 
časnega odbora za varstvo predšolskih otrok 250 

29. seja — 24. maja 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 252 
4 

2. Določitev dnevnega reda 252 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 28. seje Prosvetno-kulturnega zbora 252 

2. Razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije in sklepanje o veri- 
fikaciji mandata na nadomestnih volitvah izvoljene poslanke 252 

3. Razprava o raziskovalnem delu v Sloveniji 253 

Govorniki: 
Beno Zupančič 253 
Dr. Avguštin Lah  257 
Inž. Viktor Turnšek*  260, 279 
Dr. Jože Goričar 263 
Dr. Katja Vodopivec 265 
Dr. Lev Geržinič 266 
Inž. Braco Mušič   269 
Dr. Milan Osredkar 273 
Ivo Tavčar  277 
Marko Bule   •   278 
Dr. Aleksandra Kornhauser .' 280 

4. Obravnava, zaključnega računa sklada Borisa Kidriča za leto 1965 in 
finančnega načrta za leto 1966   282 

Govornika: 
Silvo Hrast   282 
Dr. Roman Modic 284 

5. Razprava o osnovnih načelih in smernicah za družbeno-gospodarski 
razvoj SR Slovenije v razdobju do leta 1970   284 

Govorniki : 
Milan Filipčič 285 
France Stiglic 288 
Inž. Viktor Turnšek 289 
Beno Zupančič 290 
Marija Faganeli 290 
Ivo Tavčar 290 
Vlado Golob 293 

VII 



6. Obravnava poročila o delu Pedagoškega inštituta v letu 1965 in delov- 
nega načrta za leto 1966   294 

Govorniki : 
Dr. Iva Segula 295 
Janez Kambič 295 
Lojzka Gostenčnik 296 
Veljko Troha 297 

7. Obravnava poročil Zavoda za napredek šolstva SR Slovenije in Zavoda 
SRS za strokovno izobraževanje v letu 1965 ter delovnega načrta Za- 
voda za šolstvo SR Slovenije za leto 1966   297 

Govorniki : 
Ferdo Bem  298 
Miroslav Vute 299 
Prof. Aleksandra Kornhauser 300 
Vladimir Cvetko 301 
Vlado Golob 302 
Janez Kambič  303 
Ivo Tavčar 304 
Jože Smole 304 

8. Poslanska vprašanja 307 

Govornik: 
Tomo Martelanc 307 

S oci a 1no - z dra v st veni zbor 

23. seja — 15. aprila 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 309 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 309 

3. Določitev dnevnega reda 309 

Govornik: 
Dr. Boris Sušteršič   . 310 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 22. seje Socialno-zdravstvenega zbora 310 

2. Razprava o pomenu kopališkega in klimatskega zdravljenja v okviru 
celotnega zdravstvenega varstva in razprava o stališčih 310 

Govorniki : 
Dr. Erna Primožič 310 
Dr. Jože Benigar 311 
Zinka Straus 314 
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Dr. Marjan Barle 315 
Dr. Bogomil Vargazon 317 
Dolfe Vojsk 318 
Srečko Rot 319 
Dr. Ruža Segedin  319 

3. Razprava o izvajanju ukrepov za izboljšanje materialnega položaja 
borcev NOV 322 

Govorniki : 
Jože Oblak 322 
Stane Drobnič 323 
Jože Stelcl 325 
Dr. Stjepan Bunta 327 
Majda Gaspari   328 
Dr. Ruža Šegedin 331 
Julij Beltram 333 

4. Obravnava statuta Republiškega zavoda za socialno zavarovanje . . . 335 

Govornik: 
Dolfe Vojsk 335 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega ra- 
čuna sklada SRS za socialne zavode za leto 1965 ter obravnava poročila 
o poslovanju sklada 336 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnih od- 
borov Socialno-zdravstvenega zbora 336 

7. Poslansko vprašanje 336 
I 

Govornik: 
Stane Šelih 337 

24. seja — 24. maja 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 338 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 338 

3. Določitev dnevnega reda   338 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 23. seje Socialno-zdravstvenega zbora 338 

2. Razprava o osnovnih načelih in smernicah za družbeno-gospodarski 
razvoj SR Slovenije v razdobju do leta 1970 . .     338 

Govorniki : 
Dolfe Vojsk  339—350 
Miro Vesel  341 
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Matija Nadižar 343 
Dr. Stjepan Bunta  345 
Lidunka Krajne 348 
Milka Pogačar 348 
Marija Rudolf r 350 
Janez Vari 353 

3. Obravnava poročila Republiške skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev SR Slovenije in poročila o delu Republiškega zavoda za socialno 
zavarovanje v letu 1965   353 

Govorniki : 
Dr. Drago Plešivčnik 353 
Rok Globočnik 355 
Zdravko Gruden 361 
Štefan Sreš 362 
Dolfe Vojsk 363 
Dr. Ruža Segedin 365 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o varstvu pred ionizirajo- 
čimi sevanji 365 

Govorniki: 
Dr. Zmago Slokan  365, 369 
Nada Majcen   366 
Dr. Stjepan Bunta 368 
Stane Ocvirk   368, 369 

Org ani z ac i j s k o - p o 1 i t ični zbor 

32. seja — 20. aprila 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 371 

2. Določitev dnevnega reda 371 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 31. seje Organizacijsko-političnega zbora 372 

2. Poslanska vprašanja 372 

Govorniki: 
Marija Vičar 372 
France Kutin 373 
Tatjana Lokovšek 373 
Miloš Oprešnik 373 
Dušan Barbič i 374 
Inž. Stojan Šubic  374 
Milka Jovan 376 
Tone Florjančič 376 
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3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organih za kaznovanje 
prekrškov  377 

Govorniki: 
France Kutin  377, 382 
Maks Klanšek 379 
Ivan Rau 379 
Vanek Šiftar  380, 383 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o povračilu stroškov pri- 
čam, izvedencem in tolmačem ter o nagradah izvedencem in tolmačem 
v upravnem postopku 384 

5. Obravnava zaključnega računa in poročila o opravljeni likvidaciji od- 
pravljenega sklada SR Slovenije za negospodarske investicije 384 

6. Obravnava in sklepanje o predlogih odlokov o finančnih programih: 

— za financiranje nadaljevanja graditve infekcijske klinike v Ljub- 
ljani; 

— za financiranje dograditve zdravstvenega doma »dr. Petra Držaja« 
v Ljubljani; 

— za financiranje nadaljevanja rekonstrukcij inštituta za tuberkulozo 
na Golniku; 

— za financiranje nadaljevanja graditve študentskega stanovanjskega 
stolpiča E-l v študentskem naselju v Ljubljani; 

— za financiranje nadaljevanja graditve Drame SNG v Ljubljani; 
— za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra v Nukle- 

arnem inštitutu Jožef Štefan; 
— za financiranje nadaljevanja graditve veslaškega centra na Bledu; 
— za financiranje nadaljevanja graditve objektov zavoda za slepo 

mladino v Ljubljani; 
— za financiranje nadaljevanja graditve višje šole za zdravstvene de- 

lavce v Ljubljani; 
— za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akade- 

mije znanosti in umetnosti  

Govorniki : 
Rudi Čačinovič  385, 388 
Franc Svetina 387 
Albin Jesenšek  388—390 
Stane Divjak  388, 389 
Stane Šelih 390 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o financiranju investicije 
Zavoda RTV Ljubljana 392 

Govornika: 
Franc Svetina 392 
Stane Divjak > ■   392 

33. seja — 25. maja 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 394 

2. Določitev dnevnega reda 394 
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Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 32. seje Organizacijsko-političnega zbora 394 

Govornik: 
Jolanda Kos 394 

2. Poslanska vprašanja 395 

Govorniki: 
Tatjana Lokovšek 395 
Nada Majcen  395 
Tone Florjančič 397 

3. Razprava o osnovnih načelih in smernicah za družbeno-gospodarski 
razvoj SR Slovenije v razdobju do leta 1970  397 

Govorniki : 
Ciril Kambič 397 
Janez Hočevar 399 
Stane Divjak 401 
Albin Jesenšek 402 
Dušan Barbič 402 
Franc Tomažič 403 
Inž. Ludvik Mali 404 
Jolanda Kos 405 
Inž. Branko Korber 406 
Inž. Tone Tribušon 407 

4. Razprava o problematiki komunalne dejavnosti 413 

Govorniki : 
Dušan Barbič   424 
Vera Hlastec ' 410 
Vladimir Birsa  4X7 
Dr. Branko Premrou  420 
Ermin Kržičnik  422 424 
Ciril Kambič ' 424 

PRILOGE 

1. Pismena vprašanja poslancev: 
— Marije Ivkovič, poslanke Republiškega zbora 427 
— Viktorja Seitla, poslanca Republiškega zbora 427 
— Rada Pušenjaka, poslanca Republiškega zbora 428 
— Miroslava Kambiča, poslanca Republiškega zbora 429 
— Radoslava JonAka, poslanca Republiškega zbora 429 
— Mirana Glušiča, poslanca Gospodarskega zbora 429 
— Dragice Rome, poslanke Gospodarskega zbora 430 
— Franca Tesovnika, poslanca Gospodarskega zbora 430 
— Ivana Kočevarja, poslanca Gospodarskega zbora 430 
— Brede Moschl, poslanke Prosvetno-kulturnega' zbora 431 
— Vande Škodnik, poslanke Prosvetno-kulturnega zbora 432 
— Slavka Tiheca, poslanca Prosvetno-kulturnega zbora 432 
— Vlada Goloba, poslanca Prosvetno-kulturnega zbora 433 
— Dušana Barbiča, poslanca Organizacijsko-političnega zbora 434 
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