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REPOBUŠKl ZBOR 

9. seja 

(23. in 24. aprila 1964) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice! Začenjam 9. sejo 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 
44. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora. 

Za današnjo sejo prosijo, da jih opravičimo naslednji poslanci: Zmaga 
Baje, Jože Greben, Ivo Janžekovič, inž. Ivica Kavčič, Franc Klobučar, Miro- 
slava Lavrenčič, Jože Laznik, Franc Leben, inž. Ivo Pignar, Ana Rozman, 
Savo Šifrer, Slavko Štrukelj in Jožica Teppey. Hkrati ugotavljam, da je 
Republiški zbor sklepčen. 

Za 9. sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 8. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava, in sklepanje o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

venije za leto 1963; 
3. obravnava in sklepanje o politiki na področju kmetijstva v obdobju 

1964—1970; 
4. obravnava in sklepanje o politiki na področju gozdarstva v obdobju 

1964—1970; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o začetku poslovanja ob- 

činskih upravnih organov za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o voznih olajšavah, za katere 

se daje regres iz republiškega proračuna; 
7. usklajevanje besedila stališč o problematiki poslovnih bank in gospo- 

darskih zbornic, sprejetih na 8. seji Republiškega in Gospodarskega zbora; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o dopolnitvi odloka o pla- 

čevanju prispevka za socialno zavarovanje za določene kategorije zavaro- 
vancev, in 

9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o preživninah babicam. 
Ali se zbor strinja s takim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Predlog, 

ki ste ga prejeli, je spremenjen v toliko, da sta zamenjani 5. in 8. točka po 
vrstnem redu. 



Republiški zbor 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na potrditev zapisnika. 
Zapisnik 8. seje Republiškega zbora ste prejeli pismeno. Ali ima kdo kake 

pripombe k zapisniku? (Ne javlja se nihče.) Ker nima nihče pripomb, smatram, 
da je zapisnik odobren. 

Preden bi prišli na 2. točko dnevnega reda, predlagam, da bi obravnavali 
2., 3. in 4. točko dnevnega reda na skupni seji Republiškega in Gospodarskega 
zbora. Ali se strinjate s predlogom, da imamo skupno sejo? (Poslanci se stri- 
njajo.) Ugotavljam, da se Republiški zbor strinja s predlogom, zato odrejam 
kratek odmor in prosim, da počakate na svojih mestih, ker se bo seja na- 
daljevala takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala skupno z Gospo- 
darskim zborom ob 9.45.) 

Predsednik Tine Remškar: Začenjam skupno sejo Republiškega in 
Gospodarskega zbora. S podpredsednikom Gospodarskega zbora sva se dogo- 
vorila, da to sejo vodi predsednik Republiškega zbora. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavanje 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Ekspoze o poročilu Izvršnega sveta bo dal predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, tovariš Viktor Avbelj. 

Viktor Avbelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Razprave v skup- 
ščinskih odborih o poročilu Izvršnega sveta za leto 1963, pred tem pa razprave 
o poročilih republiških sekretariatov in drugih republiških upravnih organov, 
so bile pomembne predvsem zaradi tehtnih opozoril na vrsto aktualnih vpra- 
šanj, ki jih je treba proučevati in reševati, pa so jih včasih poročila le bežno 
omenila. Izrečenih je bilo več pripomb, sprejetih je bilo dosti stališč glede 
problemov, ki jih obravnavajo poročila, izraženih je bilo dosti sugestij, tako 
glede načina poročanj in vsebine poročil, kakor tudi glede dela ustanov, katerih 
poročila so bila na dnevnem redu. 

Tako je delo skupščinskih organov, odborov in komisij med ostalim dalo 
dosti koristnih spodbud in stališč glede nadaljnjega uresničevanja ustavnih 
načel v odnosih med skupščino in njenimi organi ter politično izvršilnimi in 
upravnimi ustanovami. Vse te pripombe in pobude bo Izvršni svet proučil, 
jih upošteval pri svojem nadaljnjem delu in o tem poročal Skupščini. 

Poleg organizacijskih in vsebinskih vprašanj dela izvršilno-političnih in 
upravnih organov v letu 1963 pa je bilo v razpravi posvečeno veliko pozornosti 
tistim najvažnejšim družbeno-političnim in ekonomskim, kulturno-prosvetnim 
in socialno-zdravstvenim vprašanjem, ki so v zadnjem času še posebej predmet 
razpravljanj v družbeno-političnih organizacijah, oblastvenih, samoupravnih, 
upravnih in ostalih ustanovah. Ob poročilih za leto 1963 so bila ta vprašanja 
omenjena zato, ker v precejšnji meri izvirajo iz lainskega leta; to, da doženemo 
osnovne vzroke zanje, pa nam lahko pomaga, da jih dojamemo v njihovi 
sedanji živi pomembnosti, v kakršnih se kažejo v prvem četrtletju letoš- 
njega leta. 

Ravno zato, ker so ta vprašanja zlasti v zadnjem času predmet razprav- 
ljanj v družbeno-političnih organizacijah in skupščinah ter delovnih organi- 
zacijah, mislim, da lahko tvorijo osnovno temo naše današnje razprave. Pri 
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tem ni treba, da bi imeli posebne ambicije, zadostuje nam, da uporabim« 
znane ugotovitve naših razmer in na tej osnovi izdelamo stvarne zaključke 
za nadaljnje delovanje. 

Gotovo so se prav zaradi tega skupščinski organi v svojih razpravah po- 
sebej zavzemali za povečevanje življenjskega in družbenega standarda kot 
enega najvažnejših družbeno-političnih in ekonomskih vprašanj sedanjosti in 
bodočnosti. 

Dovolite mi tedaj, tovarišiče in "tovariši poslanci, da poskusim podati 
kratko oceno o tem, kako se v naših razmerah pojavljajo problemi življenjske 
ravni in delitve družbenega produkta, tržišča in nadaljnje graditve gospo- 
darskega sistema, kakšne naloge nam nalagajo ter kakšni ukrepi bi lahko 
mnogo pripomogli k uspešnemu povečanju družbenega in osebnega standarda 
že v bližnji prihodnosti. 

Iz poročila Izvršnega sveta za leto 1963 se vidi, da je bilo to leto izredno 
razgibano. Stopnje rasti so presegle pričakovanja; proizvodnja se je povečala 
za 18 %>, narodni dohodek za 17 °/o, storilnost v industriji za 10 %>, izvoz za 21 a/o, 
investicije pa za 28l!)/o. 

Tudi v prvih treh mesecih letos se nadaljuje visoka rast proizvodnje, 
proizvodnosti, pa tudi potrošnje. Industrijska proizvodnja se je v primerjavi 
z istim razdobjem lanskega leta povečala za 16 '%>, produktivnost za 9fl/o, 
investicijska potrošnja za 42 %, medtem ko so nominalni osebni dohodki po- 
rastli za 24'Vo. Posebej pa je značilna relativno močna težnja po zviševanju 
cen blaga za investicijsko in osebno potrošnjo. 

Kakor je bilo to letos že večkrat storjeno, zlasti na zadnjih dveh zasedanjih 
zveznega zbora Skupščine SFRJ, je možno1 v prvih treh mesecih letos ugotoviti 
nadaljevanje vrste pozitivnih razvojnih teženj, ki se odražajo v zelo povečani 
splošni gospodarski aktivnosti. Obenem pa imamo, za razliko od lani, opraviti 
z nekaterimi pojavi, ki opozarjajo na to, da bi lahko nastale resne težave 
v nadaljnjem razvoju, če jih ne bi uspeli pravočasno ugotoviti, jih odstraniti 
ali vsaj napraviti neškodljive. Čeprav lahko te pojave smatramo za spremlje- 
valce in tudi za nujno posledico izredno hitrega razvoja, njihova nevarnost 
zato ni nič manjša. 

Vse ugotovitve v razvoju prvega četrtletja letos potrjujejo, da se je zelo 
povečala nestabilnost trga in tržnih odnosov, ki je tudi sicer stalna pritajena 
nevarnost, ki lahko kadarkoli zmanjša ali pa oslabi napore za povečevanje 
standarda. Osnovne značilnosti te nestabilnosti, ki so prav gotovo pogojene 
že v razvoju v lanskem letu, so predvsem: izredno močne težnje po zviševanju 
cen, zlasti pa izredno povečan pritisk na blago za investicijsko potrošnjo, kar 
pomeni neposredno grožnjo, da se bodo povečale razlike med nominalnimi 
in realnimi pokazatelji vseh oblik potrošnje: investicijske, splošne, zlasti pa 
osebne potrošnje. 

Nestabilnost tržišča se kaže predvsem v osebni in v investicijski potrošnji. 
Za osebno potrošnjo je važna ugotovitev, da so se cene v odnosu na lansko 
leto povečale za 6,9/o, kakor je bilo predvideno komaj do kraja leta, kar je 
povzročilo zmanjševanje realne osebne potrošnje, tako da je v prvem četrt- 
letju letos nižja od dosežene ravni v lanskem letu. 

Porast investicij za 42 % dopušča ugotovitev, da odnosi v delitvi razpo- 
ložljivih sredstev niso usklajeni ter se zato nadaljujejo težnje po zmanjševanju 
udeležbe osebne potrošnje v korist investicij. 



6 Republiški zbor 

Te dokaj jasne težave po povečevanju investicijske in zmanjševanju osebne 
potrošnje so brez dvoma osnovni družbeno-politični in ekonomsko politični 
konflikt današnjega dne. Za politično oceno ni toliko pomembno, ali se ta 
konflikt zaostruje zaradi povečanih investicij, ali zaradi slabe preskrbe ali 
zaradi obojega. Važno je, da ugotovimo in da ocenimo, kakšne posledice lahko 
ima in spoznamo, da je treba odpraviti predvsem vzroke. Zaradi nestabilnosti 
tržnih razmer je ogroženo predvideno povečanje splošne, zlasti pa osebne 
potrošnje, kar je poseben družbeno-političen problem. Že v letu 1963 smo 
ugotovili, da se realna potrošnja povečuje manj od produktivnosti. To je toliko 
pomembnejše, ker vemo, da je povečana stopnja produkcije iin produktivnosti, 
v zadnjem času zlasti pa lani in letos, v precejšnji meri zasluga osebnega 
angažiranja delovnih ljudi, ker so bile predvsem po njihovi zaslugi obstoječe 
zmogljivosti bolje izkoriščene. Te izkušnje nam omogočajo, da prav na osnovi 
boljšega izkoriščanja obstoječih proizvodnih zmogljivosti temeljimo tudi in- 
tenziven nadaljnji razvoj. Jasno se je namreč pokazalo, kako neposredni inte- 
res proizvajalca pozitivno vpliva na celotni nadaljnji razvoj. To velja tako 
glede boljšega izkoriščanja obstoječih kapacitet, racionalnejše uporabe druž- 
benih sredstev za potrošnjo in družbeno reprodukcijo, torej tako za gospo- 
darsko področje, kakor tudi. za družbene službe in javno upravo. Bilo bi 
skrajno nepolitično, nesocialistično, neekonomsko in nespodbudno, če si ne 
bi prizadevali dosledno uresničevati neposredne interese delovnega človeka. 
V tem smislu so dane zelo jasne in odločne smernice za predkongresno dejav- 
nost, za sindikalne občne zbore in za kongres sindikatov Jugoslavije ter za vso 
dejavnost Zvezne Skupščine. 

Za našo republiko lahko ugotovimo, da politične in ekonomske razmere 
v celoti potrjujejo smotrnost odločne usmeritve k povečevanju standarda de- 
lovnih ljudi, k povečevanju sredstev delovnih organizacij ter s tem k okrep- 
ljenemu pomenu neposrednih proizvajalcev za razširjeno reprodukcijo. Spo- 
znavanje razvojnih zakonitosti in analiziranje dejanskih razmer pri nas celo 
nujno terja, ne le da se v celoti strinjamo1, temveč, da čim aktivneje podpremo 
vse napore za ustreznejšo delitev družbenega produkta v korist standarda, da 
podpremo vse napore za povečevanje materialne osnove samoupravljanja in ko- 
munalnega sistema, da aktivno sodelujemo pri naporih za nadaljnje izgrajeva- 
nje gospodarskega sistema in sistema planiranja. 

Ugotavljamo namreč, da so odnosi med osebno potrošnjo, splošno potroš- 
njo in investicijskimi naložbami v Sloveniji, prav tako kot po vsej Jugoslaviji, 
neustrezni. Še bolj pa so neustrezni zaradi tega, ker pri nas tržišče hitreje 
reagira na zviševanje blaga, ki ga povpraševanje terja preko zmogljivosti 
domače proizvodnje, katerega pomanjkanje tudi zunanje-trgovinska menjava 
ne more nadomestiti. Zato obstojijo pri nas večje razlike med nominalnimi in 
realnimi vrednostmi osebnih dohodkov, splošne potrošnje ter investicij. 

Te odnose dobro ilustrira ugotovitev, da je obseg investicij v osnovna 
sredstva v letih od 1957 do 1963 zrasel za 240 %>, porast fizičnega obsega in- 
vesticijske potrošnje pa je zaradi izrazitih inflacijskih teženj znašal v tem 
razdobju samo 130'%, to je torej komaj dobro polovico. 

Ker bi slične, čeprav ne tako izjemne primerjave, lahko ugotavljali tudi 
v osebni in splošni potrošnji, je prav, da v primerjavah uporabljamo samo 
povečevanje oziroma gibanje realnih vrednosti vseh oblik portrošnje. Vsekakor 
pa je ugotovitev tako velikega razpona med nominalno in realno vrednostjo 
investicijske potrošnje izredno poučna, saj dokazuje, da lahko s pretiravanjem 
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v investicijski potrošnji bistveno zmanjšamo njeno učinkovitost, obenem pa 
negativno vplivamo tudi na vse ostale oblike potrošnje, zlasti pa na osebno 
potrošnjo. 

Letos je vidna žeto močna težnja po tem, da se investicije povečajo v ta- 
kem obsegu, da bi bilo lahko resno ogroženo predvidelo povečanje osebne 
potrošnje. Ta težnja po povečanju investicij je bila močna že lani, saj so in- 
vesticije v osnovna sredstva narasla za 28%, na 218 milijard dinarjev, ter se 
še stopnjujejo v letošnjem letu, ko je v primerjavi z istim razdobjem lani 
zrasla investicijska potrošnja nominalno za 42 %. Čeprav te težnje letos ne 
moremo precenjevati, ker je to lahko le posledica trenutne konjunkture, ven- 
darle zaostruje že tako in tako pereče probleme cen, zlasti gradbeništva v 
celoti. Za naš namen pa je važnejša ugotovitev, da težnje po še hitrejšem 
naraščanju investicij glede na ostalo' potrošnjo poslabšujejo delitev družbenega 
produkta oziroma delitev razpoložljivih sredstev. 

V letu 1963 je bil družbeni produkt takole uporabljen: za osebno po- 
trošnjo 41,7 '%>, za investicije 27,8 %, za materialne izdatke splošne potrošnje 
in ostalo 9,3 °/o, za prispevek federaciji 21,2 ,0/o. 

Razpoložljiva sredstva, to je po odbitku vseh prispevkov in dajatev zvezi, 
pa je bil uporabljen družbeni produkt ža osebno potrošnjo 53%, za investicije 
35 %, za materialne izdatke splošne potrošnje in za ostalo pa 12 %>. 

V primerjavi z letom 1956 se sicer zaradi zmanjševanja prispevkov zvezi 
vse oblike potrošnje absolutno povečujejo. V strukturi pa se sicer rahlo, toda 
vendarle relativno znižuje osebna potrošnja — približno 1/2 poena letno, med- 
tem ko se udeležba investicij povečuje za približno isto stopnjo., splošna po^ 
trošnja pa ostaja v enakem razmerju. 

Zato je toliko važnejša ugotovitev, da je bila delitev razpoložljivih sred- 
stev na razne oblike potrošnje že v samem izhodišču neugodna za standard, 
tako da pomeni vztrajanje na isti strukturi kljub doseženemu razvoju že samo 
posebi delitev razpoložljivih sredstev, ki gre na škodo osebne in splošne po- 
trošnje. Če je delitev družbenega proizvoda na razne oblike potrošnje odvisna 
od dosežene stopnje družbenega in gospodarskega razvoja, na drugi strani pa 
od zavestno vodene ekonomske politike in če je od delitve družbenega pro- 
izvoda odvisno, katere faktorje in nosilce prihodnjega razvoja bolj ali manj 
podpiramo oziroma angažiramo, potem so: takšne spremembe razumljivo nujne. 

Poleg delitve razpoložljivih sredstev na posamezne oblike potrošnje je 
dalje važno, kako se kaže pri nas njihova delitev na posamezne nosilce druž- 
benih sredstev, posebno pa koliko so pri tem udeležene delovne organizacije. 
Za leto 1963 je ugotovljeno, da je ostalo delovnim organizacijam v gospo- 
darstvu 47,8%, ostalim delovnim organizacijam in socialnemu zavarovanju 
13,8 %, tako da je delež politično teritorialnih enot 38,4 %. Leta 1961 pa je 
ostalo delovnim organizacijam v gospodarstvu 49,5%, ostalim delovnim organi- 
zacijam in socialnemu zavarovanju 12,6 %, tako da je bil delež politično terito- 
rialnih enot 37,9%. Sicer kažejo podatki tudi, da od 1957. leta dalje udeležba 
delovnih organizacij v družbenem produktu stagnira. Sedanja delitev potem- 
takem ne utrjuje dovolj materialne osnove delavskega samoupravljanja in še 
ne daje materialnih pogojev za večji pomen delovnih kolektivov v razširjeni 
reprodukciji. 

Vse te ugotovitve stanja in odnosov pa tako rekoč terjajo stalne angažira- 
nosti, vztrajnega sodelovanja, načelne in konkretne podpore za spremembe 
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v delitvi razpoložljivih sredstev v korist standarda in za nadaljnje uveljavlja- 
nje samoupravljanja. 

Morda bi bila še najbolj točna ugotovitev, da dosedanji družbeni razvoj 
postavlja na dnevni red vprašanja primarne delitve, uspešnejši prihodnji razvoj 
pa neizprosno terja konkretnih rešitev. 

Takšen zaključek potrjuje tudi primerjava naše delitve z nekaterimi dru- 
gimi državami. Najmanj in najbolj razvite države imajo v delitvi največjo 
udeležbo osebne potrošnje, toda tudi druge države, države v hitrem razvoju, ni- 
majo take delitve v korist investicij, kot je "to pri nas. 

Ko razpravljamo o delitvi razpoložljivih sredstev, običajno omenjamo le 
investicije in osebno potrošnjo, pozabljamo pa na splošno potrošnjo. Toda v 
zadnjem času, prepričani smo, da tudi iz objektivnih pogojev dosedanjega in 
zaradi zahtev^bodočega razvoja, se vse bolj stopnjuje potreba po večjih sred- 
stvih za splošno potrošnjo in kritika obstoječe delitve družbenih sredstev. Tu 
niiso toliko mišljeni izdatki za javno upravo, temveč za razvoj družbenih služb, 
zdravstva, socialnega varstva, kulturnih institucij, predvsem pa šolstva. Kadar- 
koli je govora o spremembah v delitvi družbenih sredstev, ni mogoče neupo- 
števati upravičenih zahtev in pripomb, pa tudi ne izrednega pomena družbenih 
služb za nadaljnji družbeni razvoj. 

Ko ugotavljamo slabosti sedanje delitve in njene posledice, se postavlja 
vprašanje, ali res samo instrumenti našega sistema tako zapostavljajo standard 
in delovne organizcije, ali pa samo omogočajo takšno enostransko delitev 
oziroma, ali ne vplivajo nanje še drugi faktorji; in če vplivajo, kako daleč 
seže njihov vpliv in kako se uresničuje. 

Ni dvoma, da že instrumenti gospodarskega sistema sami vplivajo na ne- 
ustrezno delitev družbenega produkta, da tudi družbeni plani dajejo prednost 
investicijam in podcenjujejo vlogo živega dela. Povrh vsega tega pa se še vse- 
povsod uveljavljajo težnje po nadaljnjem poslabševanju te delitve, med dru- 
gim tudi v delovnih organizacijah samih. V letu 1963 se je na primer po prvih 
podatkih službe družbenega knjigovodstva razmerje med skladi in osebnimi 
dohodki, čeprav le za desetinke poena, toda vendarle, spremenilo v korist 
skladov. Ni še mogoče oceniti, koliko je s tem izražena skrb za nadaljnji razvoj 
delovnih organizacij, tudi ni mogoče dognati, koliko je to razmerje med skladi 
skupne potrošnje in osebnih dohodkov v glavnem posledica nagrajevanja po 
produktivnosti, toda jasno je, da so, morda ne povsod, vendar pa precej na 
široko obstajale možnosti za smotrnejšo' delitev tudi iznotraj delovnih organi- 
zacij, zlasti bi lahko učinkoviteje odpravljali najnižje osebne dohodke. 

Delovne organizacije v gospodarstvu so lani porabile po podatkih Službe 
družbenega knjigovodstvo 36 milijard za investicijsko vzdrževanje. S tem so 
zmanjšale svoj dohodek, pa tudi svoj čisti dohodek, in tako se je seveda zmanj- 
šala tudi možnost za povečevanje sredstev osebnih dohodkov in skladov za 
skupno porabo za to, da ni bilo treba plačevati družbenih dajatev, da so lahko 
povečevali investicije v osnovna sredstva, kajti ta sredstva so docela uporabili 
v druge investicijske namene, ne pa za potrebe rednega investicijskega 
vzdrževanja. 

Ni še mogoče ugotoviti, koliko je bilo obratnih sredstev uporabljenih za 
investicije v osnovna sredstva, s čimer se je ne le povečala investicijska po- 
trošnja, temveč so se zmanjšala sredstva, ki naj bi služila večji poslovnosti 
delovnih organizacij. 
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Jasno je, da taki in slični pojavi, ki jih ni zakrivil sam sistem, saj so 
možni samo zaradi neupoštevanja sistema, še bolj podpirajo že tako pretirano 
delitev sredstev v korist investicij ter s tem zmanjšujejo ostalo potrošnjo- 
Postavlja se vprašanje ali s,o prekinitve dela in ostali izrazi nezadovoljstva 
res v pretežni večini posledica 'nepoučenosti delovnih kolektivov. Ali ne botru- 
jejo tem pojavom tudi take delitve in tako nespoštovanje sistema? Ce takšne 
odločitve v delovnih organizacijah poleg vsega niso demokratično sprejete, prav 
gotovo, poleg drugih negativnih posledic in vplivov, zmanjšujejo vlogo delav- 
skega samoupravljanja. 

Takih ali sličnih primerov, ki še povečujejo negativne učinke današnje 
delitve, je mogoče najti več ali manj vsepovsod. Naj navedem še nekaj1 

primerov: 
V zadnjem letu je bilo, po razpoložljivih podatkih, pri 132 objektih ugo- 

tovljeno za okrog 48 milijard prekoračenih stro'škov — od tega smo pri indu- 
strijskih objektih za 35 milijard. 

Začetih je bila vrsta objektov, za katere ni bilo ustrezne tehnične doku- 
mentacije, niti zagotovljenih sredstev. Posledica tega je poslabšanje strukture 
po eni plati v korist zgradb in na škodo modernizacije opremljenosti, po drugi 
plati pa v korist gospodarskih in na škodo negospodarskih investicij. 

V sedanjem kreditnem sistemu ter sistemu družbene reprodukcije se v tej 
smeri lahko še zelo močno uveljavljajo administrativni posegi in »politični« 
vplivi. Pred temi niso imune niti občinske in okrajne skupščine, niti republika. 

Ne zaradi tega, da bi opravičevali dosedanji sistem delitve, pač pa zato, 
da bi ugotovili tudi ostale činitelje, da bi upoštevali razne možnosti uspešne 
intervencije proti neustrezni delitvi, je treba ugotoviti tiste vzroke in primere, 
ki poleg samih instrumentov sistem še otežujejo. 

Že ta kratek in pomanjkljiv pregled nekaterih razvojnih značilnosti v 
lanskem in v začetku letošnjega leta zadostuje, da se odločno opredelimo za 
takšne spremembe v delitvi-razpoložljivih sredstev, ki lahko v danem trenutku 
in skladno z materialnimi možnostmi maksimalno povečajo delež družbene in 
osebne ravni. Takšna opredelitev ni le posledica subjektivne prepričanosti o 
pravilnosti, o socialistični vsebini teh sprememb, ampak je objektivno nujna 
in neodložljiva zaradi uspešnejšega in celovitejšega nadaljnjega razvoja. Ne 
gre za alternativo ali za standard ali za investicijo, ampak samo za vprašanje, 
na kakšen način zagotoviti, da bo imela spremenjena delitev takšne posledice 
in rezultate, kakršne hočemo z njo povzročiti oziroma doseči. V tem smislu 
je koristno razpravljanje, analiziranje in sklepanje; v tem smislu so tudi za- 
želene pripombe, pobude in nasveti. Popolnoma jasno je, da tisti, ki samo 
razglaša standard kot osnovno nalogo, sam pa se pošteno ne zavzema, ne pri- 
pomore k takšni aktivnosti in k takšnim ukrepom, ki naj pomagajo realizirati 
to nalogo, ni mnogo koristnejši od tistega, ki vidi v spremenjeni delitvi ne- 
varnost za nadaljnji razvoj ali pa je za to, da vsako konkretno delovanje 
odložimo za poznejši čas. Kakor je potrebna osebna prepričanost in načelna 
soglasnost, pa je vendarle še zlasti potrebno konkretno sodelovanje pri vsako- 
dnevnih naporih za uresničitev teh zelo odgovornih in zahtevnih nalog. 

Tako se torej postavlja vprašanje, na kakšen način naj se vključijo v 
skupne napore za uresničitev splošno sprejetega skupnega stališča o potrebi 
ustrežnejše delitve vsi faktorji in kako te napore s konkretnim delovanjem 
tudi v praksi podpreti. In dalje, ali je treba čakati na ukrepe drugih, ali pa 
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lahko, oziroma ali je prav, da začnemo uresničevati te zamisli takoj in povsod, 
kjer je to možno? 

Z odločnim ravnanjem je mogoče že v najkrajšem času preokreniti položaj 
v korist zvišanja standarda. Takšni takojšnji ukrepi so med drugim potrebni 
tudi zato, da se odpre proces, da se pripravi pot tudi tistim ukrepom, ki po- 
trebujejo več časa, da se uveljavijo. 

O teh dolgoročnih nalogah, o dolgoročnejši ekonomski politiki v zvezi s 
spreminjanjem primarne delitve ter o nekaterih možnostih takojšnjih ukrepov, 
o kratkoročnih nalogah naše ekonomske politike, želim, tovarišice in tovariši 
poslanci, spregovoriti še nekaj besed. 

I. Nekaj dolgoročnejših nalog naše ekonomske politike. 

Osnova ekonomske politike v prihodnje bo vsekakor podpiranje naporov 
za krepitev materialne osnove samoupravljanja, za spodbujanje večje pro- 
duktivnosti, za stalno povečevanje realnega osebnega standarda. Največja ga- 
rancija za dosledno izvajanje takšne politike bo seveda vse večje neposredno 
odločanje in sodelovanje neposrednih proizvajalcev tako v oblikovanju, kakor 
v izvajanju takšne politike. 

Temu prilagojena vloga upravno-teritorialnih enot. in njihovih sredstev 
za določanje in izvajanje ekonomske politike in sploh politike razvoja vseh 
dejavnosti, bo terjala marsikatero spremembo dosedanjega načina delovanja. 
Predvsem bo še bolj jasno, da ni mogoče še naprej vzdrževati administrativnega 
dirigiranja, temveč se vse bolj opirati na organe samoupravljanja ter na 
objektivne razvojne zakonitosti. V takih pogojih bo imelo planiranje, zlasti 
dolgoročnejše, sicer novo, toda vendarle zelo pomembno vlogo. V teh planih 
bo morala biti zelo jasno začrtana perspektiva razvoja, še posebej razvoja vseh 
oblik potrošnje. Na osnovi take politike se bo nato- razvijala vsa aktivnost 
ustreznih ustanov, to bo smer za delovne organizacije ter sredstvo za kontro- 
liranje tekočega razvoja, za primerjavo skladnosti tega razvoja s cilji dolgo- 
ročnejše ekonomske politike. Zaradi vsega tega se nam zdi važna usmeritev, 
ki jo bo vseboval perspektivni plan, ki ga prav sedaj pripravljamo. Čeprav 
je to šele prvi koncept in bo ta skupščina šele v drugi polovici leta odločala 
o definitivnih konceptih tega plana in bo obstoječi osnutek gotovo doživel še 
vrsto dopolnitev in sprememb, naj le omenim nekaj njegovih osnovnih pred- 
videvanj. 

Osnutek predvideva nadaljnjo hitro rast proizvodnje in proizvodnosti ter 
s tem hitro rast narodnega dohodka. Računa se, da bodo razpoložljiva sredstva 
rastla po stopnji skoraj ll'°/o na leto. Takšen porast v celoti zadrži a]i pa še 
celo povečuje sedanji tempo razvoja. Takšen razvoj omogoča obenem zelo 
kvalitetne spremembe vseh oblik potrošnje in predstavlja zelo izrazito na- 
daljnjo afirmacijo socialističnih društvenih odnosov. 

Osnutek perspektivnega plana predvideva večje spremembe zlasti v delitvi 
razpoložljivih sredstev. Tako naj bi se na primer delež osebne potrošnje po- 
večal od 53!a/o v letu 1963 na 57% v letu 1970, delež investicijske potrošnje 
zmanjšal od 35,3% v letu 1963 na 27,6% v letu 1970. To pomeni nekaj nad 
20'% udeležbe investicij v strukturi delitve družbenega produkta. Delež ostale 
potrošnje bi se po teh predvidevanjih povečal od 11,7 °/o na 15,4 '°/o. 

Ob taki usmeritvi bi ne bila hitra stopnja napredka več zasnovana samo 
na povečanju investicij, ampak močno tudi na ostalih faktorjih razvoja. V tej 
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usmeritvi bi zlasti morala vse bolj ustrezno dobivati pobuda delovnega člo- 
veka. Zato naj bi se realna osebna potrošnja v teh letih podvojila, kar bi ob 
izpopolnjevanju sistema nagrajevanja in uveljavljanja socialističnih načel o 
nagrajevanju pomenilo bistveno močnejši faktor bodočega družbenega razvoja. 

Za uspešno izvršitev takšne dolgoročne usmeritve naše ekonomske politike 
bi morale biti tem potrebam prilagojene zlasti tiste gospodarsko-politične in 
proizvodne naloge, ki bi lahko najbolj neposredno podprle takšna predvide- 
vanja. Potrebno bo več proizvodnje za široko potrošnjo, hkrati boljše kvalitete 
in asortimenta, nujno bo okrepiti mednarodno menjavo blaga ne le zaradi 
oskrbovanja proizvodnje, ampak tudi zaradi zboljšanja oskrbe široke potroš- 
nje. Vse večjo skrb bo-treba posvečati kmetijski proizvodnji, ki je bila že 
doslej največja objektivna težava v povečevanju ravni osebnega standarda: 
Spremembe v strukturi delitve razpoložljivih sredstev, zlasti pa spremembe 
v osebnih dohodkih, bodo povzročile še večji pritisk na nekatere kmetijske 
proizvode, kar bi lahko povzročilo prekomerno zvišanje cen in s tem zavrlo 
realno povećavanje osebne potrošnje. 

Ob vsem tem pa je seveda posebno važno, da bi na vseh ravneh zmanjševali 
udeležbo investicij v skupnih razpoložljivih sredstvih. Predlogi za spremembe 
sistema financiranja razširjene reprodukcije, ki so v razpravi zvezne skupščine 
in ki v smislu ustavnih določil predvsem poudarjajo vlogo delovnih organi- 
zacij, odpravljajo administrativno' upravne posege, na njihovo mesto pa po- 
stavljajo kreditno ekonomske faktorje, in v tem okviru določajo novo vlogo 
bančnih organizacij, bodo kvantitativne spremembe o investicijski potrošnji 
dopolnili tudi kvalitetno z novimi prijemi v naši investicijski politiki. Te kva- 
litetne spremembe in prenašanje vse večjih odgovornosti za razširjeno repro- 
dukcijo na delovne organizacije pa ne bi smele pomeniti nesmotrne atomizacije 
sredstev za investicije, ampak predvsem osvoboditev od1 administrativnih in 
političnih vplivov v korist vse večjega uveljavljanja ekonomskih faktorjev v 
investicijski politiki. Ob jasni dolgoročni usmeritvi k zmanjševanju investi- 
cijske potrošnje v realne okvire možnosti in dopustnosti gre brez dvoma vsa 
naša podpora in soglasje vsem načrtom glede tega, da se v investicijsko politiko 
vnaša vse več ekonomskih vplivov, da se administrativno vmešavanje upravno- 
teritorialnih enot kar najbolj onemogoči. 

Takšna usmeritev prvih osnutkov sedemletnega plana glede sprememb v 
delitvi razpoložljivih sredstev bo seveda morala postati lastna vsem faktorjem, 
ki na delitev lahko vplivajo. To> velja za republiko, za vse njene ustanove, za 
okrajne in občinske skupščine in za vse delovne organizacije. 

Nad vse pomembna je za nadaljnji družbeni razvoj odločitev zvezne skup- 
ščine glede izpopolnjevanja gospodarskega sistema. Znano je, da se poleg že 
omenjenih sprememb na področju razširjene reprodukcije pripravlja nov način 
financiranja potreb upravno-teritorialnih skupnosti, da se pripravljajo spre- 
membe k deviznemu režimu, da se dosedanji davek na dohodek gospodarskih 
organizacij odpravlja, da se predvidevajo spremembe glede plačevanja pro- 
metnega davka itd. 

Vse te spremembe in dopolnitve lahko ocenimo kot »iskanje in odkrivanje 
takšnih ukrepov v nadaljnjem razvoju gospodarskega sistema, ki bodo naj- 
ugodneje vplivali na naglo naraščanje produktivnosti dela dn s tem v zvezi na 
hitrejše naraščanje življenjskega standarda«. 

Kolikor bodo vse te dopolnitve gospodarskega sistema res tudi uveljavljene, 
bodo bistveno vplivale posebno na pomen delovnih organizacij v našem druž- 
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benem sistemu, ustvarile bodo nove pogoje za njihovo poslovanje dn vplivale 
na povsem drugačen odnos delovnih organizacij do svojega poslovnega sklada. 
Povečali se bosta njihova vloga in vpliv v investicijski potrošnji, povečan bo 
njihov interes za razširjenje mednarodne blagovne menjave. Čeprav ne bi ho- 
teli vnaprej preveč idealizirati te možnosti, pa tudi neposredne ugodne vplive 
sprememb v sistemu, vendar že lahko računamo na nekatere od teh sprememb 
pri določanju konkretnih ukrepov v naši ekonomski politiki. 

II. Nekatere neposredne ekonomsko-politične naloge glede povečevanja 
standarda. 

Ko ugotavljamo, da smo si popolnoma edini v item, da je treba odločno 
spremeniti potrošnjo družbenih sredstev v korist standarda, ko nam je povsem 
razumljivo in smo si popolnoma edini, da morajo imeti takšne spremembe ne- 
posreden vpliv na našo dolgoročno ekonomsko politiko, pa v konkretnem delo— 
vanju, ki je tako nujno potrebno, ki lahko nemudoma vpliva na izboljšanje 
položaja, ni mogoče ugotoviti kakšne prav posebne vneme. Naj zato omenimo 
samo nekaj takih možnosti za učinkovito takojšnjo intervencijo: 

1. Na področju investicijske potrošnje je popolnoma nedvoumno ugotov- 
ljeno, da se obseg, zlasti pa pritisk na razširjanje investicijske potrošnje ne- 
sorazmerno povečuje — v prvem četrtletju kot že rečeno za 42 %> v primerjavi 
z lanskim. Posledica tega je izreden porast cen gradbenemu materialu in še 
večji gradbenim storitvam. Investicijska ihta, kakor to imenujemo, je presegla 
vse razumne mere. Popolnoma jasno je, da ni dovolj načelno ugotavljati, da 
to ni prav in obsojati takšno stanje, ampak je nujno lotiti se tudi konkretnih 
ukrepov za omejevanje investicijske potrošnje. Treba se je odreči nekaterim 
predvidenim, morda celo ekonomsko utemeljenim gradnjam, treba ie kon- 
kretno prenehati graditi tiste objekte, ki nimajo zadostne tehnične dokumen- 
tacije, tiste, ki nimajo vnaprej zagotovljenih sredstev. Samo tako se bodo že 
letos, nemudoma, v začetku gradbene sezone dejansko skrčila sredstva, ki pri- 
tiskajo- na obseg gradenj, samo tako se bo umirilo tržišče gradbenega materiala 
in gradbenih uslug. Predvsem pa je nujno treba investirati povsod tam, kjer 
zoper predpise ifi načela nastajajo protipravno investicijska sredstva ali pa se 
za drugo namenjena družbena sredstva spreminjajo v investicijska. Nujno je, 
da dosledno terjamo spoštovanje predpisov. Ne bi smeli več dopuščati, da se 
obratna sredstva spreminjajo v osnovna, da se pred pokritjem izgub uporab- 
ljajo sredstva v druge namene ali za nove investicije, da se na račun investi- 
cijskega vzdrževanja trošijo prevelika sredstva, da se odobravajo investicije, 
za katere še ni programov in ostale tehnične dokumentacije, da se odobravajo 
objekti, ki sploh nimajo zagotovljenih sredstev. Lahko je verjeti, da bi že. s 
tem, če bi takoj uveljavili vse obstoječe predpise in ustavili vse tiste investi- 
cije, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev ali pa so se zanje protipravno 
formirala investicijska sredstva, dosegli, da bi tekoče investiranje ostalo v 
razumnih okvirih. Če je temu tako, potem ni nobenega razloga, da ne bi s 
polno zavzetostjo in z intenzivno udeležbo javnih organov, katerih dolžnost 
je čuvati zakonitost, da se tem in takim investicijam onemogoči nadaljevanje. 
S tem bi se ne le zožila preširoka investicijska potrošnja, ampak bi s tem pod- 
prli tudi tiste investicije, ki izpolnjujejo vse pogoje in so tudi sicer nujno 
potrebne. Zmanjšani obseg investicijske potrošnje terja korenite spremembe 
v strukturi investicijskih vlaganj-: po eni plati gre predvsem za racionalna 



9. seja 13 

vlaganja v moderno opremo in tehnologijo, kar naj omogoči hitrejšo uporabo 
danih zmogljivosti in notranjih rezerv za povečano proizvodnjo blaga za široko 
potrošnjo, po drugi strani pa tudi za ustrezen obseg dolgoročnih investicij, 
s katerimi si moramo zagotoviti zadostno energetsko in surovinsko osnovo, 
modernizirati promet, razvijati kmetijstvo itd. 

Izvršni svet smatra, da je treba podpreti vsa prizadevanja zato, da se 
uveljavi finančna disciplina, da je treba najprej uveljaviti ukrepe v vseh pri- 
merih protipravnega povečevanja investicijskih sredstev, s čimer se bo ne- 
mudoma zmanjšal obseg investicijske dejavnosti. Smatra, da je pri tem treba 
podpreti prizadevanje ustreznih inšpekcijskih služb, bank in Službe družbe- 
nega knjigovodstva. 

Dalje smatra Izvršni svet, da je znotraj investicijske dejavnosti nujno treba 
odpravljati administrativna vmešavanja in vplive in s tem doseči, da se bodo 
že sedaj, na osnovi prepričljivih analiz in na osnovi solidne tehnične doku- 
mentacije dale prednosti najbolj proučenim, najrentabilnejšim in najučinko- 
vitejšim investicijam. Ta merila naj veljajo tako za objekte, ki jih imenujemo 
objekte skupnega pomena, kakor tudi za vse ostale investicije. 

Izvršni svet nadalje smatra, da je nujno treba vplivati na to, da bo do- 
seženo predvideno razmerje med gospodarskimi in negospodarskimi investi- 
cijami, ker se je to razmerje v zadnjem letu poslabšalo, tako da je udeležba 
investicij za negospodarske dejavnosti od 37 ®/o v letu 1961 padla na okrog 
33 '%> v lanskem letu. 

Predlogi za zmanjšanje investicijske graditve sicer ne naštevajo konkret- 
nih objektov, vendar nedvoumno označujejo možnosti za takojšnjo umiritev 
investicijske nervoze. Ti predlogi so uresničljivi, ne da bi pri tem povzročili 
kakršnokoli nerazpoloženje, ker pač zadevajo predvsem ilegalne gradnje. S 
tvornim sodelovanjem republiških organov, okrajnih in občinskih skupščin 
ter delovnih organizacij je poleg omenjenih ukrepov na področju investicij, 
torej poleg zmanjševanja investicijske, fronte s tem, da se prepreči nadaljnja 
gradnja objektov, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev, možno izvršiti še 
nadaljnje zmanjšanje investicijskega pritiska s tem, da se tudi sicer kritično 
presodi upravičenost nadaljevanja nekaterih gradenj ali pa se podaljšajo roki 
izgradnje. 

Odnos do investicijske potrošnje je vsekakor tisti preizkusni kamen, kjer 
se bo šele dejansko manifestirala stopnja zavzetosti za povečevanje življenj- 
skega standarda. 

2. Tudi za povečevanje udeležbe osebne potrošnje v skupni delitvi je treba 
predvideti vrsto ukrepov kratkoročnega značaja, ukrepov tekoče ekonomske 
politike. Na to še prav posebej opozarjajo ugotovitve prvega četrtletja letoš- 
njega leta, ki kažejo, da bo povečani produktivnosti z 1 % nasproti povečanju 
leta 1963 in za 9 % nasproti prvemu četrtletju 1963 realni osebni dohodki, v 
primerjavi s povprečjem 1963. leta stagnirajo, oziroma celo nekoliko padajo. 

Odločna usmeritev na povečevanje osebne potrošnje je zlasti utemeljena 
zaradi dosedanjega prenizkega deleža v razpoložljivih sredstvih. Prav tako ne 
gre podcenjevati dejstva, da bo povečana osebna potrošnja obenem tudi osnova 
za višjo raven splošne potrošnje, kar bo omogočilo tudi uspešnejše reševanje 
nekaterih perečih problemov družbenih služb. 

Popolnoma jasno je ugotovljena neposredna odvisnost višine osebne po- 
trošnje in izkoriščanja proizvodnih kapacitet in sploh gospodarjenja z osnov- 
nimi sredstvi oziroma s poslovnim fondom. Celo uvajanje principa dohodka 
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in nagrajevanja po delu v javni upravi ima že vrsto pozitivnih vplivov na 
storilnost, na zaposlovanje, na strokovnost in na kvaliteto poslovanja. Ze ome- 
njena usmeritev osnutka perspektivnega plana na hiter tempo družbenega raz- 
voja ob zmanjšani udeležbi investicij je zasnovana prav na večji iniciativi 
delovnih organizacij in neposrednih proizvajalcev. To pa bo možno doseči 
predvsem s stimulativnim nagrajevanjem, saj je jasno, kako neposredno so 
povezani relativno nizki osebni dohodki s pojavi na trgu. Nizki osebni dohodki 
vzdržujejo nezahtevno notranje tržišče, s tem povzročaj«' neekonomično upo- 
rabo živega dela in zavirajo razvoj terciarnih dejavnosti. Nizki osebni dohodki 
terjajo vzdrževanje in celo nadaljnje povečevanje regresov ter vrsto drugih 
izjemnih ukrepov, ki potem zavirajo uspešnejšo borbo proti administriranju 
in dirigiranju v gospodarstvu. Tako so nizki osebni dohodki ovira za boljše 
uveljavljanje neposrednega upravljanja delovnih organizacij in za uspešnejše 
uveljavljanje neposrednih konceptov za razvoj gospodarskega sistema. 

Prav poseben problem so kategorije prebivalstva z najnižjimi osebnimi 
dohodki. Sem štejejo zaposleni borci NOV, ki dobivajo dodatek za borce, sem 
spadajo- osebni dohodki izpod 25 000 din pri polni zaposlitvi, pokojnine, uve- 
ljavljanje pod bistveno različnimi življenjskimi pogoji od današnjih in drugi. 

Ali so dane realne možnosti za uspešno urejanje osebnega standarda na- 
sploh in posebej za najnižje osebne dohodke? Bolje bi se glasilo vprašanje, 
kaj je potrebno, da bi se ne le na dolgi rok, temveč tudi v bližji prihodnosti 
uspešno izvršili določeni premiki v realni osebni potrošnji, in posebej, da bi 
se izboljšal položaj tistih z najnižjimi osebnimi prejemki. 

Razumljivo je, da to ni akcija, ki bi jo bilo mogoče izpeljati čez noč, ampak 
je vprašanje standarda nujen sestavni del dolgoročne socialistične ekonomske 
pdlitike. Toda nekatere ukrepe je možno izvršiti že v sedanjih pogojih. Vse- 
kakor je že sedaj brezpogojno treba stalno prilagajati osebne dohodke doseženi 
produktivnosti; že sedaj je vsaj delno mogoče intervenirati pri najnižjih osebnih 
dohodkih; že sedaj je možno in tudi nujno potrebno posvetiti posebno pozornost 
tistim proizvodnim nalogam, ki naj v bodoče nudijo materialno osrfovo za 
realno povečevanje družbenega in osebnega standarda. Predvsem pa je nujno 
opuščati vse tiste ukrepe, ki delujejo v nasprotni smeri, kakor na primer pred- 
pisovanje novih ali pa povečanih prispevkov na račun osebnih dohodkov. 

Konkretno bodo lahko delovne organizacije v notranji delitvi čistega do- 
hodka rešile vrsto vprašanj v zvezi s formiranjem osebnih dohodkov. Odnos 
med skladi za skupno porabo in osebnimi dohodki jim že omogoča nekatere 
koristne in utemeljene intervencije v tej smeri. Posebej bo važna njihova anga- 
žiranost pri odpravljanju najnižjih osebnih dohodkov, kakor so dohodki do 
25 000 din. Povprečja seveda ne dajo vedno prave slike, vendar naj omenimo, 
da je treba skupni sklad osebnih dohodkov gospodarskih organizacij povečati 
le za 2 %>, pa bi s tem pokrili vse izdatke za odpravo osebnih dohodkov izpod 
25 000 din. V negospodarskih organizacijah pa znese to povišanje samo 1 %. 

Posebno je važno vprašanje preskrbljenosti tržišča. Povečani kupni moči 
bo nujnoxfof-mirati ustrezno založenost z blagom za osebno in široko potrošnjo. 
To so sicer stalne, tudi dolgoročne naloge, toda že sedaj je možno, pa tudi nujno 
storiti vse, da se izboljša oskrbljenost z blagom osebne potrošnje. Predvsem 
oskrbi s prehrambenimi proizvodi, zlasti s kmetijskimi je treba posvetiti po- 
trebno skrb, ker je pomanjkanje kmetijskih pridelkov vedno doslej pomenilo, 
glavni faktor dražitve življenjskih stroškov. 
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Povečevanju skupnih osebnih dohodkov je treba torej zagotoviti ustrezne 
blagovne sklade, sicer se bo učinek povečanja izgubili v višjih cenah. Ker je 
popolnoma jasno, da je povečevanje realne osebne potrošnje tako naša sedanja 
kakor tudi dolgoročna usmeritev, je zato treba povečevanju kmetijske proiz- 
vodnje, pa tudi povečevanju vse ostale proizvodnje za osebno potrošnjo nuditi 
potrebno pomoč tudi z usmerjanjem določenih investicijskih sredstev na to 
področje. Delovne organizacije, ki proizvajajo za osebno potrošnjo, imajo tu 
še prav posebno važne naloge. 

3. Ze lanska in še letošnja praksa kaže, da moramo temeljito proučiti 
probleme proračunske potrošnje, posebej še delitve med republiko in komu- 
nami. Ti problemi so se posebno pokazali v družbenih službah, predvsem v 
šolstvu, kjer zaostajajo za družbenim razvojem. Hočem reči, da je treba ugo- 
toviti, kaj je mogoče storiti že letos z eventualnimi proračunskimi ukrepi v 
komunah in v republiki, zakaj tako v komunah kot v republiki imamo težave 
iste narave, ugotoviti je treba možnosti sprostitve obvezne proračunske rezerve 
tam, kjer bo to neizogibno. Dosedanja gibanja pa obenem kažejo, da je moč 
pričakovati ob hitri rasti proizvodnje in osebnih dohodkov povečan pritok 
proračunskih sredstev, kar naj bi nam omogočilo, da čez čas, ko bomo raz- 
polagali s trdnimi pokazatelji, izvršimo potrebne spremembe oziroma rešimo 
najbolj pereče zadeve tako v komunah kot v republiki. 

To nam hkrati nalaga, da odpremo razpravo o problemih proračunov v 
luči novih delitvenih razmerij in se temeljito pripravimo na predlog proračuna 
za leto 1965. Pri tem se moramo zavedati, da se nam ob novih delitvenih raz- 
merjih zastavlja vprašanje kvalitativnih sprememb v funkcijah komun in re- 
publike, da moramo torej že zdaj razmišljati o tem, kako odpraviti obstoječa 
razmerja med dolžnostmi in materialnimi možnostmi, ki jih danes upravičeno 
ugotavljamo tako v komunah kot v republiki. 

4. Zelo aktualen neposredni problem so cene. Kakor podpiramo vsa pri- 
zadevanja za vnašanje ekonomskih odnosov in vplivov na cene, kakor podpi- 
ramo stališča, ki vidijo možnost vplivanja na stanje in odnose v cenah s 
pomočjo ekonomske intervencije, tako se zavedamo, da ni neprincipialno, in 
da ne gre za kršitev principov, če v sedanjem času nemirnega tržišča ne do- 
volimo neodgovornega poviševanja cen. 

To je le nekaj področij in primerov, ki terjajo konkretnih ukrepov zato, 
da bi se uspešno realizirala sprejeta stališča glede nekaterih najvažnejših 
družbeno-političnih in ekonomskih vprašanj. Ne bi bilo prav, če bi ocenjevali 
sedanjo situacijo prečrno, kakor ne bi bilo prav, če ne bi jasno videli in anali- 
zirali vrste perečih problemov sedanjega razvoja. Odkrivanje teh problemov, 
čeprav trenutno zelo neprijetnih, nam lahko pomaga pravočasno mobilizirati 
ustrezne faktorje, ki preprečujejo uveljavljanje negativnih posledic, ki bi 
utegnile nastati. Samo na tak način se lahko zelo realistično, brez nepotrebnih 
nervoznih reakcij, ne v besedah, ampak v konkretni praksi uresničujejo cilji, 
za katere je dosežena sicer popolna principialna enotnost. Zaradi tega pod- 
črtavamo naše neposredne naloge, da v naših prilikah čim bolje konkretiziramo 
napore za izvršitev nalog v zvezi s splosnim družbenim razvojem, v zvezi s 
povečevanjem osebnega standarda in uspešnejšega uveljavljanja delavskega 
samoupravljanja, pri čemer prav gotovo lahko računamo na polno podporo vseh 
faktorjev razvoja posebno v delovnih organizacijah. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da se ob letnem poročilu Izvršnega 
sveta za leto 1963 preveč ne vračam v lansko leto niti ne spuščam v podrob- 
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nosti, ampak da se lotim tistih vprašanj, ki so v zraku ta čas, v vsem prvem 
četrtletju letošnjega leta, vprašanj, ob katerih se oblikuje naša nadaljnja po- 
litika in pripravljajo osnovne koncepcije družbenega razvoja do leta 1970. Tako 
seveda ni bito mogoče odgovoriti na vsa vprašanja iz vaših razprav, zato pa 
kolikor mogoče na tista poglavitna vprašanja, s katerimi se ukvarjamo in se 
bomo vsi skupi j ukvarjali vse letošnje leto, da bi dosegli v našem družbenem 
razvoju in v življenju naših delovnih ljudi novo kvaliteto. 

Predsednik Tine Remškar : Poročilo> Izvršnega sveta Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije so obravnavali vsi odbori in komisije Republi- 
škega zbora ter odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospo- 
darskega zbora. Odbor za organizacijsko-politična vprašanja, kot pristojni 
odbor Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Gospodarskega zbora, sta dala zboru svoje pismeno poročilo. Ali želita 
predstavnika odborov dati še ustno obrazložitev k poročilu Izvršnega sveta. 
(Ne.) Če ne želita, začenjam razpravo o poročilu Izvršnega sveta in o ekspozeju 
predsednika tovariša Viktorja Avblja. 

K besedi se je prijavil poslanec Janko Ževart. 

Janko Ževart: Tovarišice in tovariši poslanci! Obdobje, za katerega 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije daje poročilo o svojem 
delu in aktivnosti, je prav gotovo, gledano s stališča našega nadaljnjega druž- 
benega razvoja, izredno pomembno, ker nas sprejeta ustava ne obvezuje samo 
pri našem vsakodnevnem delu in delovanju, temveč zato, ker pred nas po- 
stavlja tudi nekatere zelo odgovorne dolgoročnejše naloge. Pri tem ne gre samo 
za usklajevanje našega pravnega sistema z ustavnimi določili, kot so to včasih 
zelo rado poenostavlja, temveč za vsebinsko usklajevanje naše celotne gospo- 
darske politične aktivnosti, gre zato, da sproti, bolj dosledno in učinkovito 
iz naše vsakdanje prakse izločujemo vse tiste elemente, ki na določeni razvojni 
stopnji začno zaviralno vplivati na nadaljnji razvoj. Gre zato, da se na vseh 
nivojih doseže večja skladnost med teorijo in proklamirano politiko in našo 
vsakodnevno prakso. Čeprav v končnih intencijah, spričo objektivnih pogojev 
dolgoročnejših nalog, pa prav gotovo ne bi bilo smotrno odlagati z reševanjem 
tistih zelo pomembnih vprašanj, od katerih reševanja si lahko prav gotovo 
obetamo, da bo naš proizvajalec, organi samoupravljanja in s tem tudi naše 
celotno gospodarstvo, dobilo nove impulse in spodbude za še bolj učinkovito 
in bolj uspešno gospodarjenje. 

Prav gotovo je treba imeti in še bolj zaostriti kritičen odnos do posameznih 
pojavov v, našem gospodarstvu in družbenem življenju nasploh. Ključi za reši- 
tev mnogih problemov se namreč nahajajo in se bodo morali najti v lastnih 
ne- pa v tujih žepih. Kljub temu je treba poudariti, da so stalni pritiski od 
spodaj navzgor in obratno1, stalno iskanje novih in boljših poti tisto, kar je 
značilno za naš sistem neposrednega upravljanja in da je prav s tem zagotovljen 
proces nenehnega obnavljanja tistih silnic, ki družbeni razvoj pospešujejo in 
mu dajejo potrebno vitalnost. 

Mnogi odprti problemi, ki so v zadnjem času v ospredju vseh razprav, 
kot so nesorazmerja med investicijsko in osebno ter splošno potrošnjo, pre- 
koračitve planiranih investicij, njihova smotrnost in na drugi strani številne 
neizkoriščene rezerve in kapacitete, materialna osnova samoupravljanja in 
komunalnega sistema, vprašanje cen, osebnih dohodkov itd. vse so to vpraša- 



17 

nja, ki se resnično povezujejo in zahtevajo določene premike v odnosu na 
delitev celotnega narodnega dohodka. 

Razumljivo je, da so se spričo prizadevanj, ki se posebno v zadnjem času 
vlagajo na relaciji odpravljanja najnižjih osebnih dohodkov, nekateri problemi 
v zadnjem času še bolj zaostrili. Tudi v tem primeru so dosedanja praksa in 
rezultati korigirali tiste, ki so izražali dvome v koristnost in uspešnost take 
akcije. 

Če k temu dodamo še proučevanja in razprave v zvezi z uvajanjem 
42-urnega delovnega tednika, o čemer vsaj v nekaterih delovnih kolektivih 
že zelo intenzivno razpravljajo, potem ni zgolj slučaj, da se ravno v sedanji 
fazi v delovnih organizacijah toliko, ponekod tudi s precejšno dozo ostrine, 
razpravlja o vseh faktorjih, ki vplivajo na boljše ali slabše gospodarjenje in 
s tem seveda tudi na večji ali manjši dohodek. 

Reševanja teh problemov se lotevajo različno, kar je delno pogojeno z 
objektivno situacijo, v kakšni se posamezna gospodarska organizacija aili panoga 
pač nahaja. Tam, kjer se proizvajalci in njihovi samoupravni organi zavedajo 
dejstva, da kratkoročna politika lahko rodi samo> trenutne rezultate, tam so 
v ospredju in se rešujejo vsa tista vprašanja, katerih reševanje ima za po- 
sledico doseči večjo produktivnost dela. Takim in predvsem takim delovnim 
kolektivom pa ne gre odrekati pravico, da razpravljajo tudi o tistih zunanjih 
faktorjih, ki njihove napore v tej smeri dovolj ne pospešujejo ali jih celo 
slabijo. Proizvajalec in delovni kolektiv imata pravico zahtevati take pogoje, 
ki mu bodo omogočali in dajali za boljše delo večji dohodek. Večja produktiv- 
nost, večji realni dohodek naj torej ne bo samo politična parola, ampak pred- 
vsem ekonomska kategorija. i 

Materialna osnova in delavsko ter družbeno upravljanje sta dva faktorja, 
katerih rast in poglabljanje je medsebojno pogojeno. Zaostajanje enega pomeni 
slabljenje drugega in obratno. Ker pa sta ravno ta dva faktorja poglavitna in 
osnovno gibalo našega družbenega razvoja, pomeni odstranjevati ovire — po- 
speševati razvoj. 

V poročilu Izvršnega sveta so prav tako zelo jasno izražena stališča glede 
vrste vprašanj, ki zadevajo nadaljnji razvoj in krepitev našega komunalnega 
sistema. Tudi na tem področju smo napravili precejšen korak naprej. Gotovo 
je, da tudi ta proces spremljajo določene slabosti, ki se kažejo predvsem v 
ozkih gledanjih na probleme, ki so vezani na skladni razvoj širše družbene 
skupnosti. Ne upoštevajo se vedno dovolj naše ekonomske zmogljivosti in tako 
dalje. Vendar smo priča procesu, ko se občinske skupščine skupno z vsemi 
občani čutijo vedno bolj odgovorne za hiter in skladen razvoj svojega področja, 
ko se iščejo in aktivirajo predvsem lastne možnosti itd. Razumljivo je, da se 
občine pri teh svojih prizadevanjih, spričo podedovanih razmer, naglega raz- 
voja, ki nam ni omogočal skladnega reševanja in vse večjega prenašanja dolo- 
čenih nalog in obveznosti, srečujejo pri tem z vrsto težav. 

Do nedavnega smo v naših časopisih zelo pogosto srečavali članke, v katerih 
se je dosledno skušalo vso odgipvornost za vse, kar je seveda slabo, naprtiti 
občinam. Manjkalo je samo še, da nekdo napiše kako in s kakšnim uživanjem 
odborniki glasujejo za tako in tako stopnjo občinske doklade ali za povečano 
stopnjo dopolnilnega proračunskega prispevka. Če so se v neki občini na 
demokratičen način odločili, da bodo s skupnimi napori določene probleme, na 
primer s področja šolstva, hitreje reševali, potem so take pripombe lahko samo 
politično škodljive. Za boljše nasvete pa sem prepričan, da bodo v občinah zelo 
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hvaležni. Z negiranjem problemov pa težav prav gotovo še nismo odpravili. 
V bistvu gre torej tudi tu za pozitiven proces, saj se občinske skupščine vedno 
v večji meri čutijo odgovorne za pravilno funkcioniranje vseh služb, ki služijo 
zadovoljevanju vsakodnevnih potreb občanov. 

Mnoge težave, slabosti in pomanjkljivosti, pa tudi določena neskladja v 
našem dosedanjem razvoju, o čemer je bilo že dosti govora v tej skupščini, 
pa niso nastala samo kot posledica določenih instrumentov, ki bi bili izven 
domene gospodarskih organizacij ali družbeno-političnih skupnosti, temveč so 
rezultat tudi nedoslednega upoštevanja in nedoslednega izvrševanja politike, 
za katero smo se skupno odločili. Ce to stališče vzamemo kot izhodišče, potem 
bodo naša nadaljnja prizadevanja lahko uspešna samo, če bomo rešitev iskali 
v dveh smere. V odklanjanju in odpravljanju tako objektivnih kakor subjek- 
tivnih činiteljev in slabosti. 

V interesu našega nadaljnjega razvoja na vseh področjih družbene dejav- 
nosti je torej, da se sicer odločno zavzemamo za drugačno delitev nacionalnega 
dohodka, vendar ob upoštevanju dejstva, da sami instrumenti še ne povečujejo 
dohodka. Najzanesljivejši instrumenti za hitrejšo rast standarda, za hitrejše 
zadovoljevanje vse večjih skupnih potreb so torej v naših rokah. Zato uresni- 
čevanje take politike, ki je rezultat naših skupnih želja in teženj, ni samo 
stvar Skupščine, Izvršnega sveta in njegovih organov, ampak stvar vseh go- 
spodarskih in družbeno-političnih činiteljev, seveda upoštevajoč načelo, da kdor 
ima večje pravice, ima in nosi tudi večje dolžnosti in odgovornosti. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Miran Guzelj. 

Inž. Miran Guzeilj: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko smo v našem 
odboru za industrijo in promet obravnavali poročilo Izvršnega sveta za leto 
1963 in spremljali preko njegovih prizadevanj problematiko družbenega, pred- 
vsem pa gospodarskega razvoja, so našo pozornost pritegnila predvsem vpra- 
šanja v zvezi z napori za uveljavitev tistih načel investicijske politike, ki so 
se začela formirati po letu 1962, z etapo intenzivnejših gibanj v gospodarstvu 
in so nato dokončno dozorela v letu 1963 ter smo jih z vso odločnostjo prevzeli 
tudi v osnovne smernice letošnjega družbenega plana. 

Taka investicijska pollitika temelji na splošni družbeni usmerjenosti po 
usklajevanju temeljnih osnov našega bodočega razvoja. 

Za skladen razvoj celotne družbene proizvodnje pa je pri splošni potrebi 
po intenzifikaciji gospodarjenja vse bolj pomembna tudi koordinacija celotne 
investicijske aktivnosti delovnih organizacij in njeno usmerjanje v izpolnitev 
širših ciljev in nalog tega razvoja ob povečani materialni osnovi samouprav- 
ljanja, ki jo bo povzročila sprememba osnovnih proporcev v delitvi narodnega 
dohodka. 

Problemi, s katerimi se je na tem področju srečeval Izvršni svet v letu 
1963, dokazujejo, da uresničevanje take politike v naši gospodarski praksi 
zahteva v marsikaterih pogledih temeljito preorientacijo. 

Tako spoznanje nam še posebej potrjujejo pojavi, ki jih spremljana ob 
realizaciji osnovnih smernic letošnjega družbenega plana, po katerih naj bi 
ob čimboljšem izkoriščanju obstoječih zmogljivosti nove naložbe v industriji 
porabili za investicije s hitrejšim proizvodnim učinkom in tudi za vlaganje 
dolgoročnejše namene, zlasti za razvoj energetike, za rekonstrukcijo metalur- 
ških obratov ter za izgradnjo elektroindustrije in bazične kemije. 



9. seja 19 

Za tak program smo se po temeljiti proučitvi potreb nadaljnjega skladnega 
razvoja na področju industrije zavestno odločili in bo razumljivo zahteval delno 
povišanje industrijskih investicij v skupni investicijski potrošnji ter pri bazič- 
nih objektih povzroča vezavo znatnih sredstev ob nizkih kapitalnih koefi- 
cientih. 

To vpliva seveda že v letošnjem letu na zaostreno situacijo na področju 
investicijskih sredstev. 

Mislim pa, da je treba tako stanje zaradi specifičnih razmer pri razvoju 
slovenske industrije ocenjevati kot težave prehodnega obdobja, posebno v času, 
ko prehajamo iz dosedanjega centraliziranega sistema delitve družbenih inve- 
sticijskih sredstev na krepitev decentraliziranih sredstev. 

Zaradi realizacije postavljenega programa smatramo, da je treba združe- 
vanju sredstev delovnih organizacij preko poslovnih bank, ki se je s precejšnjim 
uspehom že pričelo lani, dati vso podporo tudi v bodoče in z ukrepi ekonomske 
politike čimbolj omejiti inflacijske pojave, ki povzročajo psihozo investicijske 
mrzlice do takega obsega, da imamo danes v rekonstrukciji skoraj večino 
industrijskih gospodarskih organizacij. 

Ker za tak obseg investicijskih vlaganj razumljivo nimamo zagotovljenih 
sredstev, se večina rekonstrukcij zavleče ne več let, kar nosi s seboj vse po- 
sledice ekstenzivnega investiranja. 

To pa je tudi v diametralnem nasprotju z interesi hitre in čimbolj racio- 
nalne modernizacije naše zastarele industrije, ki za naše razmere predstavlja 
osnovni problem. 

Tak položaj so konkretno ugotavljale tudi skupine poslancev našega zbora 
pri nedavnih kontaktih z gospodarskimi organizacijami kovinske industrije in 
sem prepričan, da bi nadaljnje raziskave v drugih industrijskih panogah od- 
krile podobno, če ne še bal j akutno situacijo. 

Zato tudi s polnim interesom pričakujemo objavo podatkov in analizo. 
Splošne gospodarske banke SR Slovenije o pravkar zaključenih razpravah 
z gospodarskimi organizacijami glede ocene možnosti združevanja sredstev za 
realizacijo programa investicij na področju industrije v naši republiki. 

Prve ocene te akcije so baje zelo pesimistične, kar potrjujejo tudi globalni 
rezultati delitve dohodka gospodarskih organizacij po zaključnih računih za 
leto 1963, kakor tudi analiza obstoječih obveznosti za odplačila dosedanjih 
posojil, ki bremenijo že izvršeno delitev sredstev na sklade gospodarskih 
organizacij. 

Očiten preobrat je nastopil pri združevanju sredstev z odločitvijo komu- 
nalnih bank, da se aktivno vključijo v reševanje financiranja ključnih objektov 
naše nadaljnje industrijske izgradnje, kar bo v veliki meri vplivalo tudi na 
tehtnejše investicijske odločitve. 

V času, ko dozorevajo odločitve o temeljnih vprašanjih naše ekonomske 
politike, temelječe na potrebi po hitrejšem naraščanju našega življenjskega 
standarda, se mi zdi važno, da ponovno skozi to prizmo ocenimo tudi stališča 
o osnovnih vprašanjih investicijske politike, mnenja pa sem, da v interesu 
skladnega razvoja našega gospodarstva ne bi kazalo bistveno menjati politike 
investiranja na področju industrije SR Slovenije, ki smo jo že začrtali z letoš- 
njim družbenim planom. 

Menim, da bo naša Skupščina o tem razpravljala ob vsakokratnem dolo- 
čanju stališč v zvezi s politiko na posameznih gospodarskih področjih v na- 
slednjem 7-letnem obdobju. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije pa naj 

2» 
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"bi priporočili, da svoje delo in politiko na tej osnovi usmeri v reševanje 
osnovnih in najbolj perečih problemov gospodarstva. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice, predlagam 25 mi- 
nut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo1 z razpravo. Besedo ima 
poslanec Ivan Heller. 

Ivan Heller: Tovarišice in tovariši poslanci! V poročilu Izvršnega 
sveta je omenjeno, da potrebe gospodarstva terjajo tudi določene spremembe 
deviznega sistema. Glede na to, da je danes eno osrednjih vprašanj našega 
gospodarstva njegova vključitev v mednarodno blagovno menjavo, si dovo- 
ljujem nakazati nekatere probleme, za katere bo treba v bližnji prihodnosti 
najti ustrezne rešitve, kar naj bi predstavljalo enega važnejših problemov, ki 
bi jim Izvršni svet moral posvetiti polno pozornost. 

Najprej želim ugotoviti, da je povečanje izvoza z več ali manj dobrimi 
organizacijskimi prijemi rodilo pomembne rezultate, ki jih nikakor ne gre 
podcenjevati. Hkrati pa moramo ugotoviti, da ima povečanje izvoza zgolj na 
ta način svoje meje in bo za večje rezultate potrebno izvršiti določene kvali- 
tatvine spremembe v našem gospodarskem sistemu nasploh, posebej pa še 
na tistih specifičnih področjih, ki neposredno zadevajo izmenjavo' blaga ter 
storitev z inozemstvom. 

Osnovni problem, ki ga je treba rešiti s stališča izboljšanja naše plačilne 
bilance, je vprašanje, kako povečati proizvodnjo tistega blaga, ki ga je mogoče 
plasirati na inozemskem tržišču, pri čemer bi morali imeti tudi jasno orien- 
tacijo, katero, je to blago. Odločitev bi morala biti zasnovana na dobrih pogojih 
za proizvodnjo, torej takšnih pogojih, ki bi nam dajali možnost, da proizvajamo 
kvalitetno^ blago po konkurenčnih cenah z jasno ugotovljenim trendom po- 
trošnje tega blaga na inozemskih tržiščih. 

Vprašanje, ki bi se moralo rešiti, je način financiranja takšnih investicij; 
in drugo važno vprašanje, na katero moramo najti odgovor, pa je vprašanje, 
kateri organ bo pri nas takšne investicije odobraval in pod kakšnimi pogoji. 
Dosedanja praksa, da so invcstacijske elaborate prevzemale naše banke, je 
imela za posledico, da so posamezni investitorji skušali po sistemu deviznega 
samofinanciranja priti do določenih investicijskih objektov, ki so v bistvu 
interesenti samo za notranje tržišče in ki pogosto lahko predstaljajo zmanjša- 
nje uvoza, kar v svoji končni konsekvenci pomeni izboljšanje plačilne bilance. 
Zato smatram, da bi bilo treba jasno ločiti tiste investicije, ki predstavljajo 
povečanje izvoza, in ki naj bi se tudi v bodoče financirale po principu deviz- 
nega samofinanciranja, in pa investicije, ki predstavljajo predvsem kritje 
potreb notranjega tržišča in zmanjšanje uvoza. Slednje bi se morale financirati 
na drug način, vsekakor pa ne po sistemu deviznega samofinanciranja, ker 
lahko to pripelje do izvoza takega blaga, ki ga naše tržišče nujno potrebuje, 
s tem, da to blago tudi hkrati uvažamo, pri čemer pa je praviloma pri izvozu 
dosežena cena znatno nižja od cene, po kateri blago iste kvalitete kupujemo 
v inozemstvu. Tipičen primer je metanol iz Lendave, katerega izvažamo po 
principih in pravilih deviznega samofinanciranja po 52 $ za tono, kupujemo 
pa ga hkrati od 72 do 92 $ po toni. 
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Če predpostavljamo, da je osnovna orientacija naše proizvodnje izvoz, ki 
je predvidena s planom, kakor tudi, da je na tej osnovi predvideno tudi kon- 
kretno financiranje take investicije, smatram, da bi bilo treba v tej zvezi 
izvršiti določene spremembe bančnega sistema, ki v današnji fazi razvoja ni 
kos konkretnim nalogam, ki se predenj postavljajo. Ne želim obravnavati 
lažnih vprašanj, ki zadevajo tehniko bančnega poslovanja, in ki so nedvomno 
izredno važna, saj vemo, da tehnika tega poslovanja v mnogem ne ustreza 
več današnjim potrebam, in da je v mnogih primerih podvržena nekaterim 
vse preveč zapletenim administrativnim postopkom. Smatram, da bi bilo treba 
spremeniti naš bančni sistem v tem smislu, da bi se zadostilo principom, ki 
so se že formulirali in so bili različno poudarjeni v diskusijah ter raznih 
materialih:"" 

1. Število pooblaščenih bank, ki se lahko ukvarjajo z deviznim poslova- 
njem, naj bi se povečalo s tem, da dobijo status pooblaščenih bank tudi repu- 
bliške gospodarske banke in nekatere večje komunalne banke v večjih gospo- 
darskih središčih. 

2. Vse te banke bi morale biti po svojem položaju enakopravne, kar 
pomeni, da bi moralle imeti enake možnosti, pri čemer mislim, da bi morale 
biti vse banke direktno kreditirane iz centralnega vira sredstev. 

3. Vsebina in obseg poslovanja teh bank bi se moral v celoti uskladiti 
s potrebami njenih komitentov. 

4. Gospodarske organizacije bi morale imeti možnost, da se lahko obrnejo 
v isti stvari na razne banke in izberejo potem tisto banko, ki nudi najugodnejše 
pogoje oziroma lahko daje največjo pomoč, s čimer bi se tudi med bankami 
ustvarila določena konkurenca. 

5. Povsod tam, kjer bi šlo za financiranje objektov ali drugih akcij, ki 
zahtevajo veliko koncentracijo sredstev, bi naj banke nastopale po konzorcial- 
nem principu, pri tem pa bi se moral upoštevati princip enakopravnosti, kar 
pomeni, da bi banke sodelovale pod enakimi pogoji, pri čemer bi njihova 
vloga oziroma delež ustrezal njihovim trenutnim možnostim. 

Osvajanje teh principov in njihova konkretizacija v našem bančnem 
sistemu bi privedla do tega, da bi bile gospodarske organizacije dejansko 
komitenti naših bank in da bi lahko prišlo do poslovnega sodelovanja marsikje, 
kjer to do danes zaradi monopolnega oziroma administrativnega odnosa bank 
do komitentov ni prišlo. 

Ko govorimo o bančnem sistemu, potem je samo po sebi razumljivo, da 
je treba obenem govoriti tudi o ustreznih spremembah sistema kreditiranja 
našega gospodarstva, in sicer v tem- smislu, da se tudi za sistem kreditiranja 
ne samo deviznega, tudi dinarskega, uporabijo omenjeni principi. 

Posebno vprašanje je seveda vprašanje bančnih kadrov, ki bi bili v stanju 
kvalitetno izvršiti naloge, ki se pred naš bančni sistem postavljajo. Glede tega 
smatram, da bi morala bančna operativa mnogo tesmeje sodelovati z zunanje- 
trgovinskimi delavci v gospodarskih organizacijah, ki bi lahko s svoje strani 
vsaj v prvi fazi v veliki meri pomagali k povečanju poslovnosti naših bank, 
ob sočasni skrbi tako bank, kot tudi drugih gospodarskih organov, da se čim- 
prej izšola potreben kader, ki bo lahko te naloge zadovoljivo opravil. 

Razumljivo je, da je formiranje potrebnih bančnih kadrov eden od osnov- 
nih pogojev, ki bi omogočil takšen bančni sistem, v katerem bodo lahko vse 
banke opravile svoje naloge v skladu s principi, ki sem jih navedel, šele takrat, 
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ko bodo za to dani pogoji. Iz tega sledi, da lahko pričakujemo postopno rast 
takšnega bančnega sistema, in da ni pričakovati, da bi se z nekim administra- 
tivnim ukrepom dalo to takoj doseči. 

S tem sem hotel samo v grobem nakazati nekaj problemov, brez kakršne- 
koli pretenzije po kompleksnem obravnavanju zunanjetrgovinskega sistema, 
zgolj z željo, da bi naši republiški organi te probleme intenzivno obravnavali 
zlasti sedaj, ko so na vidiku spremembe zakona o prometu blaga in storitev 
s tujino, ki bodo po vsej verjetnosti na novo opredelile vlogo bank in podjetij 
za pospeševanje zunanjetrgovinske izmenjave. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Elka Grilc. 

E1 k a Grilc: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim prav na kratko 
opozoriti na probleme, s katerimi se srečuje Služba družbenega knjigovodstva 
v svojem poslovanju. 

Služba družbenega knjigovodstva posluje v 268 organizacijskih enotah 
in zaposluje 23 897 uslužbencev in delavcev. Od tega je zaposlenih v Socia- 
listični republiki Sloveniji 3068 uslužbencev. Za celotno službo, ne glede na 
pogoje dela in gospodarstvo, imamo enoten začasni pravilnik o delitvi osebnih 
dohodkov, ki ga je izdal guverner narodne banke. 

Povprečni osebni dohodki uslužbencev v službi družbenega knjigovodstva 
znašajo 33 138 dinarjev. Od skupno zaposlenih prejema osebne dohodke nižje 
od 20 000 — 1498 uslužbencev ali 6,3 »/o. Od 20 do 25 000 din osebnega dohodka 
prejema 3962 uslužbencev ali 16,7 %. V socialistični republiki Sloveniji prejema 
692 uslužbencev osebne dohodke izpod 25 000 ali 23fl/o vseh zaposlenih. Večina 
teh uslužbencev nima pogojev, da bi z delom po uspehu zboljšala ta manimum. 

Tako velik kolektiv, kot je Služba družbenega knjigovodstva, sploh nima 
svojega statuta. Ima začasni svet delovnega kolektiva, ki pa nima nobenih 
kompetenc niti materialne osnove. 

To dovoljuje do sprejetja statuta zakona o službi družbenega knjigovod- 
stva v 81. členu in daje hkrati vse pristojnosti generalnemu, direktorju. 

Mislim, da je treba tudi v službi družbenega knjigovodstva omogočiti 
samoupravljanje z ustrezno materialno osnovo. Treba je preiti na sistem ugo- 
tavljanja in delitve dohodka tudi v bankah, na osnovi kriterijev, ki veljajoča 
vse gospodarstvo in s tem prenašati kompetence na kolektiv. Edino na ta način 
bomo zboljšali in pocenili bančne usluge, medtem ko enotnost poslovanja s 
tem sploh ne bi bila prizadeta. 

Želim spregovoriti tudi o prepogostih organizacijskih spremembah, ki pri- 
zadevajo uslužbence službe družbenega knjigovodstva. Pri vseh bančnih enotah 
so bile reorganizacije opravljene v letu 1961 in v letu 1962. V letu 196o in 1964 
zmanjšujemo število podružnic in ustanavljamo ekspoziture in poslovalnice. 
V razpravi pa je zopet nov zakon o službi družbenega sistema. Pripominjamo, 
da pri reorganizaciji sploh ne sodeluje kolektiv, niti pristojni politični organi, 
na katerih območju je poslovna enota. Potrebno po skrčenju poslovnih enot 
pojasnjujejo z znižanjem poslovnih stroškov in boljšo strokovnostjo' kadrov 
v večjih bančnih enotah. Vemo pa, da ravno nenehne reorganizacije, poleg 
neurejenega plačriega sistema, povzročajo fluktuacijo strokovnih uslužbencev. 
Skupni materialni stroški, ki jih povzroči vsaka reorganizacija pri takem številu 
bančnih enot, so veliko višji od eventualnega prihranka po reorganizaciji. 
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Zato menim, da bi bilo nujno vedeti, kakšno bančno enoto' potrebujemo 
in s kakšno mrežo podružnic. Sistemske poskuse delajmo 'le pri nekaterih po- 
družnicah, ne pa pri vseh bančnih enotah v socialistični republiki Jugoslaviji. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Franc Filipčič. 

Inž. Franc Filipčič: Tovarišice in tovariši poslanci! V poročilu od- 
bora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora o 
obravnavi poročila Izvršnega sveta za leto 1963, ki nam je bilo poslano z osta- 
limi materiali, je izražena misel, da mora smotrna ekonomična investicijska 
politika temeljiti na regionalnih presojah celotnega slovenskega gospodarstva 
in posameznih regij. 

Nadalje je odbor mnenja1, da je potrebno pripraviti enoten regionalni načrt 
slovenskega gospodarstva, v katerem bi bile podane tudi osnove za politiko 
razvijanja gospodarsko manj razvitih področij. 

S to mislijo se strinjam, vendar menim, dia ne gre toliko za izdelavo 
enkratnega regionalnega plana, kot za metodo našega nadaljnjega gospodar- 
skega programiranja. Gre predvsem za metodo regionalnega planiranja v po- 
gojih konkretnega prostora, predvsem v cnkviru teritorialno zaključenih regij. 
Regionalno načrtovanje gospodarskega razvoja je v gospodarsko- razvitih de- 
želah že na taki stopnji, da lahko služi kot metodološka osnova za pristop k 
delu v praksi. Potreba po> regionalnem planiranju se v naši planski praksi 
pojavlja kot posledica decentralizacije družbenega upravljanja v gospodarstvu. 
Vse bolj prihajamo do spoznanja, da nam je potrebna temeljita regionalna 
prostorska dokumentacija, na osnovi katere bi lahko naš slovenski gospodarski 
prostor smotrno izrabili, kajti s splošnim družbenim in gospodarskim razvojem, 
ki se odraža v nagli urbanizaciji naše dežele, naraščajo z gospodarskimi in 
ostalimi investicijami tudi potrebe po prostoru, naraščajo potrebe po novih 
zemljiščih. Toda slovenski prostor predstavlja za nas narodno bogastvo, bodisi 
v materialnem ali v kulturnem smislu. Pri tem ne smemo prezreti dejstva, 
da je ta naš prostor po svojih dimenzijah dokaj skromen To poudarja zaradi 
tega, ker pri nas še vedno- ni prevladovalo spoznana je o veliki vrednosti vsa- 
kega kvadratnega metra majhnega narodnostnega ozemlja. 

Iz gradiva za sestavo 7-letnega razvoja kmetijstva v Socialistični republiki 
Sloveniji je razvidno, da zaradi nekontroliranih posegov v prostor izgubimo 
letno okoli 400 hektarov zemlje, in to večinoma dobre obdelovalne zemlje v 
redkih nižinskih predelih Slovenije. Verjetno' pa bi bila ta številka še dosti 
večja, če bi k temu še prišteli zgubljene površine, ki jih nimamo nikjer 
evidentirane. 

Že to dejstvo, da so to približne ocene, nam da vedeti, da nimamo zadostne 
evidence o tem, kaj se na našem skupnem razpoložljivem gospodarskem pro- 
storu dogaja. Vemo pa, da je evidenca osnova vsakega sistematičnega in plan- 
skega dela. Prav tako imamo obsežne načrte v našem turističnem gospodarstvu. 
Znano je, da predstavlja prostorska ekspanzija osnovno značilnost sodobnega 
turističnega gospodarstva. To pomeni, da bodo investicije, ki jih vlagamo v naš 
turistični razvoj, rodile uspeh le takrat, če bomo s smotrnim regionalno pro- 
storskim načrtovanjem sposobni uskladiti težnje vseh gospodarskih dejavnosti 
in očuvati tiste prostorske kvalitete, ki jih pogojuje naš turistični razvoj. 

Tudi nadaljnja krepitev komunalnega sistema nas sili k regionalni obrav- 
navi slovenskega gospodarskega prostora. Imamo še vedno področja, ki v slo- 
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venskem gospodarskem prostoru nimajo odrejenega mesta za svoj nadaljnji 
razvoj. To so predvsem gospodarsko manj razvita področja naše republike. 
Poudarek na komunalni samoupravi je vzbudil v vseh občinah, posebno v 
gospodarsko manj razvitih, silno zavzetost za hitrejši gospodarski napredek. 
Posledica tega je panično investiranje. To hotenje, '.ki je sicer pozitivno, pa 
ni imelo vedno dovolj posluha za širše regionalne gospodarske potrebe. 

Problem paničnega investiranja pa ni samo v kvantitativnem prekoračenju 
naših možnosti, ampak je problem predvsem v tem, da investicije, ki so se 
porajale iz ozkih lokalnih teženj, niso bile vedno ekonomsko opravičljive. 
Menim, da je investiranje tesno povezano z regionalnim gospodarskim načrto- 
vanjem, kajti področja, ki nimajo izdelanega dolgoročnega gospodarskega 
razvojnega koncepta, ne morejo imeti tudi ekonomsko utemeljene investicijske 
politike. Smatram, da je skladna regionalna porazdelitev materialnih dobrin 
v homogeni strukturi urbanih organizmov na področju slovenskega gospodar- 
skega prostora edina realna rešitev. Le po tej poti bomo lahko odpravljali 
razliko med mestom in vasjo in hkrati odpravljali karakteristični manjvred- 
nostni pojem province nasproti mestu. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Angelca Kržan. 

Angelca Kržan: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz poročila Izvršnega 
sveta je razvidno, da se je in se še hoče prizadevati za nadaljnji razvoj gospo- 
darstva in za dvig življenjskega standarda. Iz te osnove naj izhaja moj pri- 
spevek k današnji razpravi. 

Opravičenost take politike Izvršnega sveta bi podprla z nekaterimi podatki 
iz občine Domžale, ki jo vedno prištevamo med nadpovprečno razvite občine. 

V zadnjem času je bila izdelana analiza o stanju osnovnega šolstva in 
otroškega varstva, ki je pokazal porazno sliko. Samo nekaj podatkov. Od 
skupno 9558 zaposlenih je 55 °/o žensk. Otrok do 15 leta starosti je v občini 
9200, šoloobveznih otrok pa 4130. Dve varstveni ustanovi, ki sta prenapolnjeni, 
oskrbujeta 112 otrok, kar predstavlja l,7fl/o. Gospodinjske pomočnice ima 2,7 °/» 
družin, 9!% otrok je v oskrbi starih staršev, 2,6 % pa pri drugih ljudeh. To 
se pravi, da je najmanj 80'% otrok brez oskrbe, ko so starši v službi. Nad 
800 otrok nima niti rednega kosila. Podatki zdravstvene službe kažejo, da 
kaže znake podhranjenosti 32 %> šoloobveznih otrok. Normalnega razvoja ne 
dosega tudi do 32 % otrok. 

V občini je 7 osnovnih in 14 podružnih šol. V teku je še ureditev posebne 
šole, v katero se bo v prihodnjem letu vpisalo 28 učencev. Ena osnovna in tri 
podružnične šoile so zgrajene po vojni. Osnovna šola v Moravčah je stara 100 let 
in ima 4 učilnice. Kljub temu, da pouk poteka v treh izmenah, se je šola morala 
razširiti še v tri sosednje zgradbe. Nič boljše ni stanje v osnovni šoli na Brdu- 
Tudi tu je pouk v treh izmenah, kljub temu pa imajo učilnice tudi v župnišču 
in še v neki zgradbi, oddaljeni od šole okrog 2 km. V naslednjem letu grozi 
pou!k v treh izmenah še na obeh osnovnih šolah v Domžalah. 

Po teritoriju občine je speljanih 254 km cest, od teh je dobrih komaj 
50 km, nekaj pa je takih, da jih že ne moremo imenovati ceste. 

Kakšne pa so možnosti za reševanje teh problemov. Dohodki občine bodo 
v 1964. letu znašali 943 milijonov; od tega odpade na dohodke proračuna 
527 milijonov, participacija občine je na skupnih dohodkih namreč minimalna, 
to je 28 0/o. Zdravstvu je iz proračunskih sredstev namenjenih 143 milijonov; 
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od tega za zdravljenje po uredbi in občinskem odloku 10 milijonov, za kmečko 
zavarovanje 24 milijonov, 96 milijonov pa za prispevek za gradnjo ljubljanske 
bolnišnice in za začetek gradnje zdravstvenega doma. 

Visoko postavko proračuna predstavlja posebna proračunska rezerva v 
znesku 63 milijonov din. Občinski šolski sklad bo razpolagal s 324 milijoni, 
od katerih pa bo odvedel v medobčinski sklad za strokovno šolstvo 79 milijonov. 
Del sredstev je namenjenih za plačilo lani dograjene šole v Radomljah, del pa 
za začetek gradnje osnovne šole na Brdu. Za kritje stroškov strokovnega 
izobraževalnega centra prispevajo del sredstev tudi gospodarske organizacije. 
Ti prispevki so dohodek šolskega sklada. V okrajni sklad za ceste prispeva 
občina okoli 48 milijonov, medtem ko razpolaga občinski cestni sklad s 40 mi- 
lijoni, to je v višini letos zapadlih anuitet. Prebivalci občine so obremenjeni 
z dopolnilnim proračunskim prispevkom, ki bo letos znašal 145 milijonov in 
je delno dohodek proračuna, delno pa skladov. Krajevni samoprispevek pla- 
čujejo prebivalci Domžal v cestni sklad, prebivalci okoliša osnovne šole 
Radomlje pa v šolski sklad. 

Kot vidimo, za otroško varstvo ni občinska Skupščina, razen redne do- 
tacije obema vrtcema v višini 6 milijonov, namenila nič, ker nima sredstev. 
Stanje pa se nekaj časa še ne bo izboljšalo, ker bodo s predvidenimi investi- 
cijami v osnovno šolstvo in zdravstvo, z že obstoječimi ob.veznostmi za anuitete, 
angažirana vsa razpoložljiva sredstva občine za nekaj let. 

Kaj pa pomoč gospodarstva? Pri 27 milijardah 835 milijonov celotnega 
dohodka znaša neto produkt 10 milijard 630 milijonov. Od dohodka je gospo- 
darskim organizacijam po vseh obveznih izločitvah in kritju osebnih dohodkov 
ostalo za poslovni sklad 630 milijonov, za sklad skupne porabe pa 179 mili- 
jonov. Sredstva sklada skupne porabe so v glavnem angažirana za nakup 
stanovanj ali odplačilo anuitet za stanovanja. Vidimo, da so sredstva za sklade 
pri tolikšnem neto- produktu izredno majhna. Menim, da je najbolj kričeč 
primer renovirana tovarna Induplati, ki je s 1143 zaposlenimi dosegla 1 mili- 
jardo 175 milijonov neto produkta. To je več kot milijon din na enega za- 
poslenega, pri tem pa je tovarni ostalo za sklade 20 milijonov, povprečni 
osebni dohodek pa znaša 28 000 din in je celo nižji kot v letu 1962. 

Stanje je zaskrbljujoče, če upoštevamo potrebe samega gospodarstva. 
Stopnja iztrošenosti osnovnih sredstev znaša namreč 51,4%, same strojne 
opreme pa že preko 55%. Pri tem pa moramo računati, da ima od 60 do 80 % 
iztrošena osnovna sredstva 8 podjetij, eno pa celo nad 80%. Med slednje bi 
morali šteti tudi papirnico Količevo, ki ima osnovna sredstva sicer odpisana 
nad 80 %, le nov kartonski stroj vpliva toliko, da znaša v celoti odstotek iz- 
trošenosti 49,6'%. To so samo knjigovodski odpisi, kakšna je šele tehnična 
zastarelost, če računamo, da skoraj vsa industrija dela v treh izmenah. Zaradi 
iztrošenosti je industrija v letu 1963 izločila iz porabe za 84 milijonov osnovnih 
sredstev. 

Kakšna pa je struktura v letu 1963 doseženega neto produkta? V njem 
participirajo federacija s 43,1%, druge družbeno-politične skupnosti z 11,1%, 
posebne družbene potrebe 10,8%, same gospodarske organizacije pa le s 34,1%. 
Tega ne govorim zaradi Domžal in domžalskih občanov, temveč zato, ker 
domžalske probleme smatram za slovenske, saj bi se le redka občina lahko 
pohvalila z boljšo situacijo. Zato je nujna sprememba delitve narodnega do- 
hodka v korist gospodarskih organizacij in občin. Gospodarstvu je treba zago- 
toviti možnost formiranja večjih skladov, da bo moglo samo skrbeti za svoj 
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razvoj. Krediti naj bi bili le dodatna sredstva k lastnim skladom, ne pa osnova 
investicijskega vlaganja. S tem bi si zagotovili, da ne bi odpirali novih kapa- 
citet, ki bi ostale neizkoriščene, že obstoječe pa bi propadale. Komunam pa je 
treba zagotoviti toliko sredstev,, da bodo mogle zadovoljiti vsaj osnovne potrebe 
občanov. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Davorin Ferligoj. 

Davorin Ferligoj: Tovarišice in tovariši poslanci! Dotaknil bi se 
nekaterih problemov delitve narodnega dohodka, predvsem proračunskih sred- 
stev, s posebnim ozirom na: vplive in specifičnosti turističnih krajev. 

Omenil bi nekaj konkretnih problemov iz piranske občine, ker jo bolje 
poznam, sicer pa je tudi v drugih turističnih krajih približno enaka situacija. 
Letošnja delitev proračunskih sredstev je privedla do tega, da pripada občini 
36 oziroma 38 ®/o dohodkov, medtem ko je participacija dosedaj oziroma v 
preteklih letih od 42 do 44 '%>. S temi sredstvi je morala občina vključiti v 
proračunske izdatke prav vse dohodke, vključujoč tudi turistično takso. Kljub 
temu pa ji z vsemi temi dohodki še primanjkuje 50 milijonov za kritje po 
zakonu obveznih izdatkov. 

Omeniti moram, da je to gospodarsko razvita občina, saj ustvarja na 
12 000 prebivalcev 21 milijard bruto- dohodka oziroma preko 600 000 din na- 
rodnega dohodka na prebivalca. Kljub temu ne more kriti svojih osnovnih 
izdatkov. 

Dotaknil bi se predvsem vprašanja turistične takse in dela prometnega 
davka na alkoholne pijače, ki je posebnost dohodka turističnih občin. Pri 
sedanji delitvi proračunskih sredstev se omenjena sredstva stekajo v skupne 
proračunske dohodke in se delijo nato proporcionalno po osnovi dohodka tudi 
na vse tiste občine, ki nimajo ničesar skupnega s turizmom. 

V turističnih krajih je vrsta specifičnih izdatkov in potreb, za katere bi 
morala občina nujno predvideti določena sredstva. Te potrebe so: propaganda, 
prireditve, komunalna dela, vzdrževanje turističnega društva in drugih tu- 
rističnih organov, zato, da bi lahko neko turistično področje zadovoljevalo 
potrebe in zahteve ogromnega števila turistov, ki prihajajo na to področje. 

Letos je primer, da ni mogla piranska občina skoraj ničesar nameniti 
za te potrebe, niti za vzdrževanje komunalnih naprav, kot so: igrišča, plaže, 
.vzdrževanje čistoče in drugo, tako da bo dejansko nastal problem nemotenega 
poteka turističnega prometa na območju te občine. 

Zato predlagam, da bi se proučila možnost, da se v prihodnjem letu 
ustanovijo skladi za pospeševanje turizma v naših turističnih krajih, kot je 
primer v vrsti turističnih krajev Jugoslavije kot je Dubrovnik, Makarska, 
Crikvenica, Opatija in drugje, kjer se izloča v celoti turistična taksa, del 
prometnega davka in druga sredstva, da se omogoči kritje najnujnejših potreb 
na turističnem področju. V občinah, kjer je turizem premalo razvit, naj bi 
šla ta sredstva v dobro turističnem društvu, s tem da se omogoči nadaljnja 
reprodukcija teh sredstev v turistične namene. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Justa Kos. 

Justa Kos: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Poročilo o< pro- 
gramu razvoja kmetijstva in informacija o položaju nekaterih kmetijskih 
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organizacij v Socialistični republiki Sloveniji odpira zelo zaskrbljujoče pro- 
bleme, ki jih bo potrebno pričeti intenzivno reševati. V smernicah za 6. plenum 
ZKJ je dan zelo močan poudarek osebnemu in družbenemu standardu delovnih 
ljudi. V ta okvir nedvomno spada vprašanje proizvodnih problemov v kme- 
tijstvu, ki je odgovorno za zagotovitev najosnovnejših pogojev standarda, 
prehrane. 

Ne nameravam ponavljati ugotovitev iz poročila in informacije, dovolj 
jasno pa je, da se nahaja kmetijstvo v današnji situaciji, posebno pa po- prenosu 
gozdarstva na specializirana gozdarska podjetja v težki situaciji. V zadnjih 
nekaj letih smo dosegli v družbenem sektorju kmetijstva sicer zelo velike 
rezultate, vendar pod takimi pogoji, ki so postavili kmetijske gospodarske 
organizacije v zelo težak položaj. Želim navesti nekaj podatkov za moje 
trditve. 

Bančni sistem obravnava kmetijstvo in investicije v kmetijstvu glede po- 
gojev analogno kot ostale gospodarske veje. To seveda močno1 vpliva na formi- 
ranje lastne cene, posebno v živinoreji, ki je osnovna kmetijska panoga v 
Sloveniji. Pretežno je v tej panogi lastna cena znatno višja od prodajne cene. 
Ti odnosi destimulativno vplivajo1 na večjo proizvodnjo, ker se pojavlja 
mišljenje, da je po tej logiki mogoče z manjšo1 proizvodnjo povzročati tudi 
manjšo poslovno izgubo. Tako mišljenje je zajelo že številne kmetijske delovne 
organizacije in lahko zelo negativno' vpliva na naša prizadevanja in predvi- 
dena planiranja kmetijske proizvodnje. Banke v tej situaciji brezkompromisno 
vztrajajo na pogodbenih odnosih in pri pogojih, kar se je odrazilo' v analizah, 
da je cela vrsta kmetijskih delovnih organizacij že v letu 1964 predvidela pla- 
nirano poslovno izgubo. Sliši se celo ocena, da je samo v ljubljanskem okraju 
11 kmetijskih zadrug, ki stojijo pred likvidacijo, ali pa pred problemom pri- 
ključitve k večjim kmetijskim zadrugam. Logični ukrepi za dosego rentabilitete 
v kmetijstvu bi bili v tem, da zagotovimo take gospodarske instrumente in 
take kreditne pogoje, ki bi normalizirali stanje v kmetijstvu dn ob skrbnem 
gospodarjenju zagotovili rentabilnost poslovanja. Znano je, da je dosegla 
večina kmetijskih zadrug rentabilno poslovanje pred prenosom: gozdarstva na 
gozdna podjetja. Jasno je da so se takrat prelivala sredstva iz gozdarstva v 
kmetijstvo in je po tej poti kmetijstvo uspevalo oziroma zagotavljalo- svojo 
proizvodnjo. 

Ne nameravam se spuščati v oceno ali je bil ukrep prenosa gozdarstva 
v kmetijstvo utemeljen ali ne, za naše gospodarstvo' je verjetno utemeljen. 
Vendar bi se moral na vsak način del sredstev iz gozdarstva prelivati v kme- 
tijstvo po logiki, da se je vedno in vsepovsod kmetijstvo in gozdarstvo do- 
polnjevalo v svojih proizvodnih programih. Ta trditev velja vsaj za zasebni 
sektor. Mnenja sem, da bi se moxal s posebnimi instrumenti določiti delež 
dohodka gozdarskih organizacij, ki naj bi ga te prispevale v sklad za pospe- 
ševanje in razvoj kmetijstva. 

Še vedno predstavlja proizvodnja goveje živine v zasebnem sektorju za 
naše gospodarstvo sorazmerno velik odstotek v preskrbi z mesom. Ugotavljamo 
pa, da hkrati pada istalež živine pri zasebniku, kar je v precejšnji meri po- 
gojeno z odhajanjem mlajše kmečke delovne sile v industrijo. Po analizah 
znaša ta odliv povprečno' 5 do- 7'°/o letno, zaradi česar ostaja veliko- površin 
neobdelanih in to predvsem na tistih področjih, ki so izven interesnega pod- 
ročja zadruge. Pri tem lahko zopet ugotavljamo dvoje problemov: vprašanje 
davčne politike, ki se že prilagaja tem problemom in problemom zdravstvenega 
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zavarovanja, ki močno posega v ekonomske sposobnosti kmetijskega proiz- 
vajalca. Ravno vprašanje zdravstvenega zavarovnja kmetijskih proizvajalcev 
bi bilo treba temeljito proučiti in ustvariti 'take pogoje, ki bi stimulirali kmeta 
za proizvodnjo v tretji in četrti kategoriji. 

Poseben problem je vprašanje izvoza kmetijskih proizvodov ob sočasni 
ugotovitvi, da nam v turistični sezoni primanjkuje mesa. Ravno tako težko* 
vprašanje je pomanjkanje mesa na domačem tržišču. Postavljam vprašanje,, 
ali ni umestno problem izvoza proučiti in ustvariti devize na račun kmetijskih 
proizvodov v okviru turizma? 

Svojo razpravo želim zaključiti s predlogom in priporočilom, da ni mogoče 
pustiti kmetijstva v takem stanju, temveč da bo treba ustvariti take pogoje 
za kreditiranje, financiranje in obdavčitev, ki bi dali v prihodnjih letih vidne 
rezultate. Kmetijskega proizvajalca bi bilo treba stimulirati v tolikšni meri. 
da bi zaustavili nenormalen odliv kmetijske delovne sile v industrijo. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Tramšek Jože. 

Jože Tramšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz obširne proble- 
matike, ki jo je nakazalo poročilo Izvršnega sveta in £kspoze tovariša pred- 
sednika Izvršnega sveta, bi želel obravnavati oziroma izvzeti samo dva pro- 
blema in to le deloma, da pokažem na neko problematiko. 

Predvsem bi želel opozoriti na dejstvo, da je naša republika v zadnjih 
dveh, treh letih posvetila veliko pozornost nadaljnjemu razvoju turističnega 
prometa, posebno inozemskega turističnega prometa, da je tudi Izvršni svet 
posebno v zadnjem času posvetil veliko truda in naporov za ureditev teh 
vprašanj in za hitrejši razvoj našega inozemskega turističnega prometa, posebno 
pa za ureditev nekaterih perečih problemov v gospodarskih organizacijah, ki 
se ukvarjajo s turizmom. Tako je bilo, kot vam je znano, v zadnjem času 
rešeno* tudi vprašanje izboljšanja ekonomskega položaja sezonskih gostinskih 
gospodarskih organizacij s tem, da jim je bila odobrena posebna davčna 
olajšava na devizni priliv, ki ga ustvarjajo v svojih podjetjih. Računi, ki jih 
delajo, nam kažejo, da bo velik del te posebne davčne olajšave pravzaprav 
izčrpan s podražitvijo materialnih stroškov v poslovanju teh podjetij. To prav- 
zaprav pomeni, da bi se s tem dejansko ne okrepil ekonomski položaj teh 
gospodarskih organizacij, posebej pa, da bi ne ostalo sredstev za izboljšanje, 
za večje osebne dohodke kolektivom teh gospodarskih organizacij. Zdi se mi, 
da so ti računi delani precej staitično na osnovi lanskoletnega prometa, ko 
smo bili v situaciji, to ti kolektivi skoraj niso imeli nobenih izdelanih sistemov 
notranje delitve osebnih dohodkov in dohodka sploh. Prav te razmere niso 
dovoljevale, da bi lahko kolektivi uvedli bolj stimulativno nagrajevanje ozi- 
roma bolj stimulativno delitev dohodka. Zato menim, da bi morali v naslednjih 
dneh, najbrž že pred pričetkom sezone poskrbeti, da bi ti kolektivi, posebno v 
sezonskih gostinskih podjetjih, šli na bolj stimulativne sisteme nagrajevanja, 
ki bi razvili iniciativo pri teh kolektivih, ker sem globoko prepričan, da bi na 
ta način lahko bistveno izboljšali situacijo in da bi uvedba davčne olajšave 
dejansko omogočila spremeniti ekonomski položaj naših gospodarskih organi- 
zacij v gostinstvu. 

Drugo, kar sem mislil s tem v zvezi reči, je to — za letos je to seveda že 
prepozno — da bi se morali v teku letošnjega leta potruditi, da temeljito- 
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proučimo cene penzionskim storitvam, ki jih zaračunavamo inozemskim turi- 
stom. Pred dnevi sem pregledal statistične podatke, ki jih je objavil nek 
italijanski časopis, pri čemer so me ti podatki nekoliko iznenadili predvsem 
zaradi tega — objavljeni so namreč podatki za deset evropskih turistično znanih 
dežel — ker je iz teh podatkov razvidno, da je Jugoslavija že nekaj let nazaj 
od 1960. pa do 1963. leta, med vsemi temi desetimi deželami vedno med zad- 
njimi po višini cen penzionskim storitvam. To je sicer deloma razumljivo glede 
na to, da se šele uvajamo na tem področju, toda razlike so vendarle take, da 
vsiljujejo nujen pomislek oziroma vsaj opozoriti nas morajo, da je treba stvari 
proučiti in videti, koliko ne bi mogli vendarle upravičeno dvigniti cene. Mislim, 
da se pri tem ni prav nič treba bati situacije na domačem tržišču, ker nam 
podatki že sami kažejo, da se v komercialnih turističnih podjetjih nahaja 
približno 93 °/o inozemskih turistov. Tako zaostajamo pri prvi kategoriji za 
Španijo za 1800 lir, za Grčijo za 3000 lir, za Italijo za 6300 lir, za Avstrijo 
pa za 3300 lir; iz tega se vidi, da gre tu vendarle za precejšnje razlike, za 
katere je vprašanje, če- so upravičene. Pri drugi in ostalih kategorijah za- 
ostajamo za Španijo za 600 lir, za Grčijo' za 1110 lir, za Italijo za 4200 lir in 
Avstrijo za 1500 lir. 

Menim, da bi bilo treba tekom leta proučiti to vprašanje in videti, če ne 
bi z naslednjim letom le upravičeno nekoliko dvignili cene penzionskim sto- 
ritvam za inozemske turiste in na ta način prispevali k izboljšanju ekonom- 
skega položaja tega gospodarskega področja. 

Drugo vprašanje, katerega mislim izluščiti iz te obširne problematike, je 
vprašanje nadaljnjega razvoja trgovine. Tovariš predsednik je dal precejšen 
poudarek nadaljnjemu urejanju našega tržišča, vprašanju urejanja cen in tako 
dalje; vsi se zavedamo, da je to izredno pomembno vprašanje. V zvezi s tem, 
ne zaradi tega, ker menim, da je to najvažnejše vprašanje pri reševanju te 
problematike, temveč predvsem zaradi tega, ker menim, da zaostajamo' na 
tem področju, da lahko povzročimo precejšnjo škodo in bi drugi naši ukrepi 
ne dosegli potrebne učinkovitosti. Mislim predvsem na nadaljnji razvoj kapa- 
citet v naši trgovini. Ugotavljali smo, da že vsa pretečena leta zaostajamo 
v razvoju kapacitet in zmogljivosti trgovine, kar lahko vpliva tudi na sarno 
proizvodnjo in s tem seveda tudi na tržišče. 

Iz poročila, ki ga je dal sekretariat za trgovino, je namreč vidno, da smo 
v 1963. letu dvignili količinski promet v trgovini za 14,5 °/o, število prodajaln 
pa je v tem letu narastlo le za 1,5 %. To ni najvažnejši podatek, ker gre lahko 
pri tem za velike površine poslovnih prostorov. Vendar je teh v tem letu 
narastlo le za 2,8 °/o, to se pravi, da smo v 1963. letu ponovno zaostajali. Pred- 
stavniki trgovinskih gospodarskih organizacij opozarjajo, da bo v letošnjem 
letu situacija še slabša, ker ni nobenih izgledov, da bi pri komunalnih bankah 
lahko dobili potrebne kredite. 

Mislim, da bi naše bančne organizacije v tej novi situaciji vsekakor morale 
poskrbeti za to, da svoja sredstva usmerjajo tako, da bi zagotovile enakomeren 
razvoj vseh naših gospodarskih področij, ker nam je prav to neenakomerno 
razvijanje povzročilo v preteklosti že precejšnje težave. Zato menim, da je 
čas, da na te stvari opozorimo, posebno še, ker bi brez potrebnih sredstev 
težko nadaljevali začeti pozitivni proces v naši trgovini. Pri tem mislim na 
proces integracije v trgovini. Na tem področju so prav organi Izvršnega sveta 
v preteklem letu precej napravili. Zaustavila se je škodljiva integracija v 
okviru občine in drugi, ukrepi. Menim pa, da bi brez intervencije bančnih 
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sredstev na tem področju zaostajali v nadaljnjem razvoju zmogljivosti in bi 
najbrž zaustavili začeti pozitiven proces na področju blagovnega prometa. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi še kdo razpravljati? (Ne javi 
se nihče.) Če ne želi, zaključujem razpravo. Na podlagi poročil in obravnave 
ugotavljam, da sta Republiški in Gospodarski zbor v celoti odobrila poročilo 
Izvršnega sveta za leto 1963 in ekspoze predsednika Izvršnega sveta Viktorja 
Avblja. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o politiki na področju kmetijstva v obdobju 1964—1970. 

Osnovne probleme politike kmetijstva v Socialistični republiki Sloveniji 
bomo obravnavali na podlagi gradiva, ki ga je predložil Zavod za gospodarsko 
planiranje SRS in poročil skupščinskih odborov, ki so obravnavali to proble- 
matiko. 

V Republiškem zboru je to problematiko obravnaval odbor za kmetijstvo 
in gozdarstvo, v Gospodarskem zboru pa začasni odbor za kmetijstvo in go- 
zdarstvo. Oba zbora sta dala tudi vsak svoje pismeno poročilo. Izvršnemu 
svetu je bilo gradivo k tej točki dnevnega reda skupno z vabilom, za sejo 
poslano na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije. Kot svojega predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnev- 
nega reda določil Rudija Čačinoviča in inž. Janeza Perovška. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Franc Lubej, predsednik 
odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora. 

* 

Franc Lubej: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker je odbor za kme- 
tijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora predložil pismeno poročilo, mi dovolite, 
da v kratkih obrisih obrazložim predložena stališča v zvezi s 7-letnim razvojem 
kmetijstva v Socialistični republiki Sloveniji. Današnja skupščinska razprava 
je v bistvu uvod v nadaljnje priprave za izdelavo 7-letnega plana razvoja 
kmetijstva in gozdarstva. Zato so predložena stališča po obsegu kratka, po 
vsebini pa predstavljajo le splošen okvir s temeljnimi smernicami za bodočo 
politiko. 

Predloženi osnutek stališč, današnja razprava in nadaljnje delo pri uskla- 
jevanju osnovnih postavk celotnega družbenega razvoja v 7-letnem obdobju 
naj bi prispevala k dokončni izdelavi 7-letnega plana. Kljub znatnemu porastu 
celotne kmetijske proizvodnje, zlasti :še proizvodnje v družbenem sektorju 
kmetijstva, se na tržišču prehrambenih proizvodov še vedno občasno pojav- 
ljajo večje motnje, kar povzroča pretiran porast cen in neugodno vpliva na 
življenjski standard prebivalstva. 

Vzroki sedanjih motenj v proizvodnji, oziroma v oscilaciji na tržišču 
kmetijskih proizvodov, so v relativnem zaostajanju kmetijske proizvodnje za 
naraščanjem pogreb, čeravno se je od leta 1955 do 1962 kmetijska proizvodnja 
povečala za 41%, oziroma za 6 °/o letno. Tako zaostajanje izhaja iz nedogra- 
jenosti in do sedaj neusklajene in nekompleksne izgradnje ter nezadostne raz- 
vitosti družbenega sektorja kmetijstva, preozko zastavljene družbeno organi- 
zirane proizvodnje v kooperaciji z zasebnimi proizvajalci, močne spremembe 
v sooialno-ekonomski strukturi in s tem povezano zmanjševanje delovne sile 
v zasebnem kmetijstvu. 
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Nadaljnji problemi, ki negativno vplivajo na kmetijsko proizvodnjo, so 
dokaj neurejeni odnosi v cenah, zlasti pri živalskih proizvodih, mesu, mleku, 
'in pri reprodukcijskem materialu, predvsem krmi, v razmeroma težkih kre- 
ditnih pogojih za kmetijske organizacije glede na njihovo sedanjo prezadol- 
ženost, izredno nizke akumulativnosti ter v neurejenem tržišču in nekaterih 
problemih v predelavi kmetijskih proizvodov. Čeravno gre v bodočem sedem- 
letnem obdobju v bdstu za nadaljevanje naše načelne politike v kmetijstvu, 
pa je glede na omenjene probleme, ki vplivajo na razvoj kmetijske proizvodnje 
in ki bi, kolikor ostanejo nerešeni, utegnili škodovati v nadaljnjem razvoju 
družbenih odnosov, treba opozoriti na nekatere osnovne cilje in smernice, ki 
jih vsebujejo predložena stališča. 

V obdobju 1964—1970 bo treba zagotoviti takšen porast celotne kmetijske 
proizvodnje, ki bo usklajen z naraščajočimi potrebami po prehrambenih pro- 
izvodih in splošno družbenimi prizadevanji za dvig življenjskega standarda. 
V proizvodnih usmeritvah bo treba dati prednost tistim kmetijskim proiz- 
vodom, za katere so v okviru jugoslovanskega kmetijskega prostora in med- 
narodne delitve dela v Socialistični republiki Sloveniji dani najugodnejši 
proizvodni in ekonomski pogoji. Pri dokončnih odločitvah glede obsega in 
smeri v kmetijski proizvodnji bi se morali izogibati avtarkije. Pri naporih 
za zadovoljitev potreb domačega tržišča je treba upoštevati možnost izvoza 
kmetijskih proizvodov. V izvozu smo že doslej dosegli dobre rezultate in osvojili 
nekatera zunanja tržišča, kar bi morali nadaljevati tudi v bodoče, seveda v 
takih proizvodih, količinah in izvozni dinamiki, da ne bo prizadet domači trg, 
zlasti pa razvijajoči se turizem. 

Za dosego tega osnovnega cilja v kmetijski proizvodnji bo treba aktivirati 
vsa, za rentabilno kmetijsko proizvodnjo sposobna zemljišča, kar pomeni raz- 
vijati optimailno intenziteto v proizvodnji na vseh za to sposobnih zemljiščih. 

Gre torej za širši obseg zajemanja zemljišč, za intenzivnejšo proizvodnjo 
ne glede na to, v katerem sektorju lastništva se zemljišča nahajajo oziroma 
se bodo nahajala. Upoštevati je treba, da bo na posameznih produkcijskih 
območjih potrebno razvijati predvsem take oblike gospodarjenja, ki zagotav- 
ljajo čim večjo in čim bolj rentabilno proizvodnjo. Taka orientacija pa je 
obenem pogojena tudi s čim večjo specializacijo v proizvodnji in ustrezno 
delitvijo dela med posameznimi gospodarskimi organizacijami. 

Da se zagotovi povečana intenziteta v proizvodnji in obdelavi, je glede 
na prednost velike sodobne in racionalne proizvodnje treba hitreje razvijati 
družbeni sektor kmetijstva s pridobivanjem in usposabljanjem kmetijskih 
zemljišč ter uvajanjem sodobne tehnologije. 

V bodoče bo tudi treba mnogo bolj skladno izgrajevati družbeni sektor 
kmetijstva. Že v prvih letih izvajanja 7-letnega plana bi bilo treba težiti za 
tem, da se vzpostavi pravilno ravnotežje kmetijske proizvodnje na družbenih 
kmetijskih obratih s tem, da se odpravijo sedanja ozka grla in da se pospeši 
kompleksna izgraditev obratov. 

Izrednega pomena so tudi organizacijske oblike v proizvodnji, namreč, kje 
naj se razvije družbeni sektor z lastno proizvodnjo, na lastnih proizvodnih 
kapacitetah, in kje kooperacijsko organizirana proizvodnja z zasebnimi pro- 
izvajalci. Pri tem bomo morali upoštevati potrebno sintezo prirodnih in eko- 
nomskih faktorjev, na osnovi katerih bo možno na določenem območju in v 
primernem času razvijati površine družbenega sektorja in skladno izgrajevati 
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sodobne kmetijske obrate in farme ter vzporedno organizirati za proizvodnjo 
čim večji del zasebnega sektorja kmetijstva. 

Glede na prirodne faktorje bo treba zlasti upoštevati možnost aplikacije 
optimalne tehnologije na obratih in farmah. Dejstvo je, da se skoraj 2/3 ob- 
delovalnih zemljišč v Sloveniji nahaja v legah, kjer so pogoji za večjo inten- 
ziteto v proizvodnji težji in bi bila zaradi tega proizvodnja neracionalna. Ti 
in slični primeri teh pokretov v svetu kažejo odločno- na lokacijo obratov in 
zemlje družbenega sektorja na ravninske in blago valovite terene. To pa ne 
pomeni, da bi bilo treba kooperacijsko proizvodnjo z zasebnimi kmeti raz- 
vijati samo izven teh za družbeni sektor interesnih področij. V procesu 
podružbljenja zemlje, ki naj bo glede na možnosti racionalnega vključevanja 
v proizvodnjo v svoji dinamiki postopen, bo treba kooperacijsko proizvodnjo 
razvijati povsod, kjer obstoje za to pogoji, z oblikami, ki v interesnih območjih 
podružbljenja zemlje omogočajo lažji prehod zemlje v družbeni sektor s tem, 
da se ta zemlja do tega prehoda intenzivno izkorišča. Na ostalih območjih pa 
je nadaljnje obdelovanje zemlje s strani zasebnega kmetovalca v kooperaciji 
nujno ter za njega, kakor tudi za družbo ekonomsko interesantno. 

Interes za optimalno izkoriščanje zemlje in proizvodnih kapacitet nasploh 
bo v kmetijstvu toliko večji, kolikor bodo zagotovljeni ustrezni pogoji gospo- 
darjenja. Sedanje disparitete v cenah, zlasti v živilskih proizvodih in v repro- 
dukcijskem materialu, ne dajejo za sedaj optimistične perspektive razvoja. 
Medtem pa je teža razvoja v sedemletnem obdobju glede na naše ekološke 
pogoje, kar je pravilno, dana prav živinoreji. Zato se imperativno postavlja 
vprašanje ureditve cen živalskim proizvodom in krmilom, zaradi večje stimu- 
lacije proizvajalcem živine, ker bo sicer problem razširjene in enostavne 
reprodukcije v tej dejavnosti v bodoče še večji. 

Spremembe v tej smeri naj bi tudi imele za cilj uskladiti cene za domači 
trg in izvoz. Kmetijstvo je v zelo neugodnem ekonomskem položaju Četudi 
se postavlja na prvo mesto ureditev cen kmetijskim proizvodom, je očitno, 
da samo to ne predstavlja kompleksne rešitve problema. Izgube, ki so nastale 
v kmetijskih organizacijah v prejšnjih letih, pa tudi v letu 1963, negativno 
vplivajo na nadaljnji razvoj kmetijske proizvodnje, obremenjujejo in otežkočajo 
gospodarjenje in položaj delavcem v kmetijstvu, četudi je dejstvo, da je del 
izgub nastal zaradi subjektivnih slabosti v preteklosti. 

Treba bo proučiti možnost odpisa sanacijskih kreditov za izgube v kme- 
tijstvu. Da bo mogoče realizirati kmetijsko proizvodnjo v sedemletnem obdobju 
na višjem nivoju, bo treba najti ustrezne rešitve tudi za dosedanje obremenitve 
s krediti. Vsa sredstva skladov, vključno amortizacijska sredstva, uporabljajo 
sedaj kmetijske organizacije za odplačilo anuitet ter so zaradi tega za naje- 
manje novih kreditov praviloma kreditno^ nesposobne. V letu 1963 so znašali 
amortizacijski skladi kmetijskih organizacij v SR Sloveniji 3158 milijonov 
dinarjev, v istem letu pa anuitete za kredite v osnovna in obratna sredstva 
5174 milijonov dinarjev. 

V našem bodočem razvoju moramo dati kmetijstvu poseben poudarek, 
ker nam praksa permanentno potrjuje, da zaostajanje v kmetijski proizvodnji 
in oscilacije na tržišču močno vplivajo na celotno gospodarstvo-, na življenjski 
standard in plačilno bilanco. Prvo je, da morajo biti cene kmetijskim pro- 
izvodom take, v katerih mora biti vsebovana normalna razširjena reprodukcija 
oziroma taka akumulacija, kot v ostalem gospodarstvu ter primeren porast 
osebnih dohodkov, ki naj bo pogojen s produktivnostjo dela. K večji rentabil- 
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nosti naj bi pripomogli tudi drugi ukrepi, kot so notranja organizacijska kre- 
pitev, večje izkoriščanje notranjih rezerv, odprava ozkih grl v proizvodnji, 
temeljita presoja, pri uvajanju tehnoloških postopkov in podobno. V kmetijstvu 
je nujno treba okrepiti nekatere službe, kot je selekcija v živinoreji, semenska 
služba, ekonomsko-analitična služba in podobno. 

Nosilec modernizacije kmetijstva naj bi bile vse kmetijske organizacije. 
Zato jih bo treba izgrajevati tako, da bodo postale odločujoč faktor v skupni, 
zlasti pa še v blagovni proizvodnji. Hkrati s krepitvijo lastnih proizvodnih 
kapacitet, to je povečanje in izboljšava zemljišč, izgradnja objektov, tehnična 
oprema, uvajanje sodobne tehnologije in podobno mora družbeni sektor kme- 
tijstva v mnogo večjem obsegu organizirati kooperacijsko proizvodnjo, ki je 
v zadnjem času v stagnaciji in jo je treba podvreči določeni reviziji, proučiti 
organizacij sko-tehnične in ekonomske probleme ter odstranjevati slabosti, ki so1 

vzrok že omenjeni stagnaciji. Tudi v kooperacijski proizvodnji je zasledovati 
večjo usmerjenost na specializacijo, predvsem pa na blagovno proizvodnjo. Ko- 
operacijsko proizvodnjo bi bilo treba podpreti z ustrezno strokovno službo, 
reprodukcijskim materialom, drobno mehanizacijo za potrebe hribovitih pre- 
delov, v posameznih primerih pa tudi s kratkoročnimi krediti. Kooperacijsko 
proizvodnjo naj bi razvijale vse kmetijske organizacije, to je agrokombinati, 
kmetijska posestva in kmetijske zadruge. Kmetijske zadruge imajo pri tem še 
posebno pomembno vlogo, saj teritorialno zajemajo največji del zasebnih kmetov, 
torej površin tistih zasebnih kmetov, ki so izven interesnega področja podružb- 
ljanja kmetijskih zemljišč. 

Še nadalje bo treba iskati možnosti za zaposlitev delovne sile, ki bo spro- 
ščena s pridobivanjem zemljišč. Kmečko prebivalstvo naj bi se v bodoče bolj 
zaposlovalo v kmetijski proizvodnji, bodisi v družbenih obratih ali pa v ko- 
operaciji. Probleme ostarelih, zlasti za delo nesposobnih kmečkih ljudi bo 
treba reševati s skladi preživninskega varstva v občinah, dokler se ti problemi 
ne rešijo drugače, za kar pa bo treba najti ustrezne rešitve. 

Pri odločitvah glede strukture v skupnih investicijskih naložbah v pri- 
hodnjih 7 letih naj bi se izhajalo iz pomena, ki ga ima kmetijstvo za zadovolje- 
vanje osebne potrošnje in izvoza. 

Glede potrebnih virov financiranja bo z ustreznimi ukrepi nujno treba 
povečati akumulativnost kmetijskih organizacij, prav tako pa še nadalje za- 
gotoviti večjo udeležbo sredstev družbeno-političnih skupnosti. Pri tem se 
opozarja na to, da je v pogledu investicij, letošnje, to je startno leto, 7-letnega 
plana, kmetijstvo v zelo neugodnem položaju, saj nima na razpolago vseh za 
letošnje leto predvidenih sredstev, ki so že tako ali tako nižja od predvidene 
dinamike 7-letnega razvoja. 

Poseben poudarek bo treba dati tudi regionalnemu planiranju kmetijstva. 
Nujno bo proučiti sedanje razmere v trgovini s kmetijskimi proizvodi ter 
odpravljati sedaj obstoječi monopol v pogledu odkupa kmetijskih pridelkov. 
Institucije rizika v trgovini s kmetijskimi pridelki imajo čedalje večji pomen, 
zato bo treba ustanavljati fonde rizika, da bi se tako v čimvečji meri uskladili 
proizvodnja in trgovina. Za uspešno proizvodnjo in predelavo bo treba skladno 
s tem zgrajevati predelovalno industrijo, predvsem pa jo močneje povezati 
s kmetijsko proizvodnjo. Zato bo potreba razvijati poslovno in 1 strokovno 
sodelovanje, ki je v kmetijstvu šele na začetni stopnji. 

3 
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Predsednik Tine Remškar: Besedo ima predsednik začasnega odbora 
za kmetijstvo in gozdarstvo Gospodarskega zbora inž. Milovan Zidar. (Pred- 
sednik začasnega odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Gospodarskega zbora, 
poslanec inž. Milovan Zidar, prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Besedo ima republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo, inž. Janez 
Perovšek. 

Inž. Janez Perovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! V predloženih 
osnovah za 7-letni načrt kmetijskega razvoja smo skušali konkretizirati sodobno 
agrarno politiko Jugoslavije v družbenoekonomskih pogojih naše republike. 

Pri izdelavi načrta je sodeloval zelo širok krog strokovnjakov in organi- 
zacij. Načrt so dobile še lansko jesen vse kmetijske organizacije in komune, 
da se z njim seznanijo ter dajo svoje pripombe in stališča. Načrt je vzbudil 
veliko zanimanje tudi v javnosti, kar se ni odrazilo samo v razpravah preko 
časopisov in revij, temveč tudi v številnih javnih razpravah v organizacijah 
Socialistične zveze, kmetijskih strokovnih društvih, znanstveno raziskovalnih 
zavodih, na univerzi, v odborih Izvršnega sveta in Skupščine. Redko katera 
monografija je deležna tolikšnega zanimanja in razprav, kot ta, ki jo pravkar 
obravnavamo. Vsa stališča so enotna v tem, da je treba znatno razširiti druž- 
beno-kmetijsko proizvodnjo, vzporedno pa mnogo bolj kot dosedaj povečati 
s kooperacijo tudi proizvodnjo na zasebnih kmečkih gospodarstvih. 

Do manjših razlik je prihajalo pri ocenah glede možnosti podružbljanja 
zemlje, dinamiki investiranja, predlagalo se je, da je treba dati večji poudarek 
sadjarstvu manj pa svinjereji, vendar vse to v okviru predloženih variantnih 
rešitev, kar osnovne usmeritve načrta pravzaprav ne spreminja. Močno je bilo 
podčrtano, da mora imeti načrt pred očmi izboljšanje preskrbe prebivalstva, 
da se mora povečati potrošnja mesa, sadja in zelenjave? Naša republika je 
v zadnjih 7-letih dosegla na področju kmetijstva zelo pomemben razvoj. Lan- 
skoletni dosežki v proizvodnji to potrjujejo in obenem kažejo na realnost 
samega 7-letnega načrta. 

Dal bom nekaj konkretnih podatkov glede povečanja kmetijske proizvod- 
nje. Goveje živine za zakol smo od 1956 na 1963 leto povečali od 3760 vagonov 
na 6500 vagonov; prašičev za zakol od 3850 vagonov na 5770 vagonov, mleka 
od 273 milijonov litrov na 422 milijonov litrov, jajc — v kosih — od 120 na 
163 milijonov, zelenjave od 9724 na 11 112 vagonov. V sadju nismo dosegli 
bistvenega napredka in smo ostali na nivoju 9300 vagonov, krompirja od 
65 500 vagonov na 81 380 vagonov, pšenice od 7000 na 10 500 vagonov, hmelja 
od 200 na 251 vagonov, koruze od 7000 na 12 600 vagonov, sena od 102 000 
na 124 000 vagonov. 

V omenjenem času seveda nismo mogli nadomestiti vsega zaostajanja, ki 
smo ga bili zakrivili v prvem desetletju po vojni, ko nismo mogli kmetijstvu 
posvečati toliko pozornosti, oziroma tiste zaostalosti, ki je izvirala še iz pred- 
vojnega obdobja. Narobe: v povojnem obdobju so se disproporci med industrijo 
in kmetijstvom še bolj povečali. Razvoj modernega kmetijstva omogoča šele 
taka industrija, ki ima tolikšno produktivnost in rentabilnost, da lahko zagotovi 
zadovoljivo naraščanje osebnih dohodkov. Znano je, da nizki osebni dohodki 
pogojujejo nizek standard, ki potiska prehrano ljudi v smeri žitaric, visok 
standard pa v smeri mesa, sadja in zelenjave. Zaradi nizkih osebnih dohodkov 
prihaja d«' napačne podobe, kot da visoke cene kmetijskih pridelkov poberejo 
vse in za drugo nič ne ostane, čeprav je res, da so cene kmetijskih pridelkov 
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še nizke, cene industrijskih izdelkov pa relativno visoke. Prav je, da se tega 
bolj zavedamo, ker sicer nujno prihajamo do napačnih ocen, ne samo glede 
družbene kmetijske proizvodnje, temveč tudi perspektivnejšega sodelovanja 
odnosov na relaciji mesto — vas. 

V Sloveniji in Jugoslaviji imamo veliko večino obdelovalne zemlje v malih 
kmečkih gospodarstvih s povprečno velikostjo 4,5 ha. Socialistične dežele: 
Sovjetska zveza, Bolgarija, Romunija in Madžarska so večino kmetijskih ka- 
pacitet preuredile v obliko socialističnih kmetijskih gospodarstev. 

Kategorije majhnih kmečkih gospodarstev do 10 ha, kakršne imamo pri 
nas, na Zahodu zelo hitro izginjajo. V Franciji ima ta kategorija le še 16% 
zemlje, medtem ko ima pri nas 89 % od vse obdelovalne zemlje. Po obsegu pro- 
izvodnje in produktivnosti je znano, da je francosko kmetijstvo konkurenčno 
vsem ostalim deželam Zahodne Evrope, njemu pa ameriško kmetijstvo, ker 
ima še boljšo agrarno strukturo kmetijskih posestev in angažiranih še več 
najsodobnejših proizvajalnih sredstev. To, kar ne smemo pozabiti, je dejstvo, 
da sodobna proizvajalna sredstva ne morejo dovolj rentabilno delovati na tako 
razparceliranem zemljišču, kot ga imamo pri nas. 

Ker zasledujemo dolgoročno politiko produktivnosti in rentabilnosti tudi 
v kmetijstvu, moramo postopoma težiti k veliki moderno opremljeni družbeno- 
kmetijski proizvodnji, ki temelji na socialističnih družbenih odnosih, ki se 
krepijo s samoupravljanjem. Perspektive take proizvodnje in njene pomemb- 
nosti nam ne bi smele zamegliti posamične pomanjkljivosti ob začetku snovanja 
te proizvodnje. Kaj lahko pričakujemo od širjenja in krepitve družbene, 
kmetijske proizvodnje? V prvi vrsti naraščajo blagovnost, ki je namenjena 
predvsem večjim mestnim aglomeracijam. Upoštevati moramo, da je po vojni 
zelo narasel blagovni promet na vasi. Velik del novo zaposlenih delavcev v 
industriji stanuje še naprej na vasi, kjer so si postavili nove domove. Na ta 
način se odpira na vasi vse širši itrg nekakšne samopreskrbe vasi, ki pa ni več 
kmečka, temveč vse bolj delavsko-kmečka. Prav zaradi tega dejstva so bla- 
govni tokovi v smeri potrošnih središč še bolj oslabljeni. 

Vedno bolj pomemben bo v tem obdobju delež družbenega sektorja. Njegov 
družbeni proizvod bo narasel od 22 na 57 milijard, ali za 160% v primerjavi 
z letom 1962. Tako bo leta 1970 prispeval 80'% v skupni blagovni proizvodnji, 
kar pomeni povečanje od 13 milijard na 50 milijard ali 3,8-krat več kot leta 
1962. To pa predstavlja 60 000 ton ali 50% živine za zakol, 100 milijonov 
litrov mleka ali prav tako 50 % njegove tržne proizvodnje in 53 000 ton ali 47 %• 
sadja, in 80 000 ton ali 82% tržnih presežkov zelenjave. 

Na zasebnem sektorju bi se družbeni proizvod povečal od 68 na 82 milijard 
din ali za 20%, čeprav bi prešlo 90 000 ha obdelovalne zemlje v družbeni 
sektor in bi se število kmečkega prebivalstva zmanjšalo od sedanjih 30 na 
24 %. Povečanje družbenega proizvoda bi bilo plod obsežnega sodelovanja 
s kmetijskimi organizacijami. Skupna kmetijska proizvodnja naj bi se do 
1970. leta povečala vsako leto za okoli 6'%, kot je bilo že rečeno, tako da bi 
družbeni proizvod kmetijstva narasel od 90 milijard v letu 1962 na 139 milijard 
na osnovi cen leta 1963. Vrednost skupne blagovne proizvodnje bi v letu 1970 
znašala 86 milijard nasproti 41 milijardam v letu 1962, kar bi predstavljalo 
materialno osnovo za dvig življenjske ravni kmetijskih proizvajalcev. Ali nam 
osvajanje tehnologije v veliki proizvodnji že dovoljuje, da smo si postavili na- 
vedene cilje in naloge? 

s* 
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V proizvodnji pšenice in koruze smo osvojili sodobno- agrotehniko1 in 
uspešno-mehanizirali vse faze delovnega procesa. Zato na družbenih posestvih 
in v kooperaciji že vrsto let prekašajo za 100'% pridelke kmečkih gospodarstev. 
Pravkar je bila uspešno rešena tudi mehanizacija spravila pridelka krompirja 
ob pogojih velike proizvodnje, kar bo okrepilo zanimanje proizvajalcev za to 
perspektivno kulturo. V proizvodnji hmelja so že tako dobro tehnologijo v 
zadnjem času izpopolnili v pogledu žične opore, namakanja, strojnega obiranja 
in sušenja. 

Precejšnje naloge nas čakajo v pridelovanju in izkoriščanju krmnih rastlin. 
Doslej namreč ni še zadostno prilagojeno klimatskim razmeram kombinirane 
paše v čredinkah, krmljenja s presno krmo, siliranja, sušenja in eventualno 
dosuševanja, čeprav je samo kombinacija naštetih ukrepov kos različnim vre- 
menskim in proizvodnim situacijam. Tu moramo čimprej izpeljati proučevanje 
do kraja. 

Pitanja mlade goveje živine je tehnološko rešeno v viseh. ozirih, to je v 
pogledu krmljenja, ureditve hlevov in zdravstvenega varstva. Ne glede na 
usklajevanje bilance glede močnih krmil, ki jo moramo v ^veznem merilu 
čimprej doseči, lahko že sedaj ugotovimo, da bo večja oslonitev na lastno krmno 
osnovo družbenih posestev in kooperantov smotrna. Raziskovanja kažejo, da 
so možnosti za to še precejšnje. 

Naši pasmi goved svetlo lisasta in sivo rjava sta prav dobri za proizvodnjo 
mesa in mleka, zato bomo težili, da ju razširimo- preko sedanjih 67 °/o in da 
s selekcijo izboljšujemo njune proizvodne lastnosti. Dobro razpredena mreža 
umetnega osemenjevanja, ki jo že imamo, nam bo skrajšala pot do tega cilja. 
Pri proizvodnji mleka nismo- še proučili gradnje hlevov na farmah, kakšni 
naj bi bili, da bi bila produktivnost in funkcionalnost strojnega in ročnega 
dela ter zdravstveni pogoji optimalno rešeni. Te stvari moramo čimprej do- 
gnati z znanstveno raziskovalnim delom in na ta način prenehati z impro- 
vizirano projektivnimi rešitvami. Nerešena tehnologija je zmanjševala in- 
teres proizvajalcev mleka in dražila ta važen proizvod na trgu. 

Proizvodnja bekonov in mesnatih prašičev je tehnološko obvladana. Tudi 
tu kaže, da je orientacija na lastno krmo, žito, krompir, mleko in na zeleno 
krmo koristna. Zboljšanje proizvodnih lastnosti je v prašičereji ostvarljivo 
v razmeroma kratkem času. V ta namen moramo še bolj specializirati obrate 
za vzrejo plemenskega materiala, kar narekujejo tudi zdravstveno-preventivni 
razlogi. 

Kooperacija vzrejnih obratov s kmečkimi rejci prihaja tudi v poštev. 
Družbeni obrati že izkoriščajo progenotestiranje pri vzreji plemenskega ma- 
teriala, kar bo treba razširiti na vse področje organizirane reje. 

V perutniinarstvu, kjer obvladamo proizvodnji proces, bomo morali in- 
tenzivirati delo na selekciji lastnega materiala, ker smo sedaj, podobno kot 
druge evropske države navezani še na uvoz izhodiščnega materiala. 

V skupščinskem odboru za kmetijstvo, pa tudi drugod, je prihajalo več- 
krat do izraza stališče, da je realneje in primerneje sprejeti glede podružblja- 
nja zemljišč minimalno varianto, torej novih 90 000 hektarjev in ne 130 000 hek- 
tarjev, tako da bi leta 1970 obdeloval družbeni sektor 160 000 hektarjev ali 
25 Vo od celotne obdelovalne zemlje v naši republiki. 

Naj tovariše poslance ob tej priložnosti obvestim o tem, kaj je pokazala 
uradna registracija tistih kompleksov, ki so primerni za družbeno kmetijsko 
proizvodnjo ob uporabi sedanjih sodobnih proizvajalnih sredstev. Po zbranih 
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podatkih samega terena preko občinskih komisij za pridobivanje in urejevanje 
zemljišč ter katastrskih uradov, ki jih še nismo utegnili preveriti, bi znašala 
skupna površina takih kompleksov v vsej Sloveniji 193 000 ha. Vštete so vse 
površine, na katerih bi bilo treba izvršiti tudi nekatere hidromelioracije. Če 
upoštevamo še društveno ekonomsko nerazvitost nekaterih izrazito agrarnih 
občin, bi bilo res treba preveriti ali naj vztrajamo na maksimalni varianti. 
Eden od odločilnih momentov je tudi ta, da 7-letni plan investicijskih vlaganj 
v celotno gospodarstvo Slovenije zagotavlja s svojo maksimalno varianto le 
potrebna finančna sredstva za izvedbo minimalne variante kmetijskega načrta. 
Prav gotovo se bodo morale vse gospodarske panoge pri nadaljnjem razvoju 
ravnati po načelih 6. plenuma ZKJ tudi glede obsega investicijske potrošnje. 

Želel bi opozoriti na nevarnost, da bi skušali zmanjšanje investicijske po- 
trošnje prevaliti v preveliki meri le na nekaj panog in med njimi tudi na 
kmetijstvo. Pravilneje bi bilo1, da se kmetijstvu da na razpolago vsaj takšen 
del investicijskih sredstev v strukturi gospodarskih investicij, kolikor znaša 
njegov delež v narodnem dohodku. Na ta način bi v prihodnjem desetletju 
nadomestili tista leta v povojnem obdobju, ko smo v kmetijstvo malo vlagali. 

Delež kmetijstva v narodnem dohodku je znašal v preteklem sedemletnem 
obdobju okoli 15% v republiškem in blizu 30 '%> v zveznem merilu. Kmetijstvo 
je v letu 1963 prispevalo preko 8 milijard deviznih din ali 21,5 °/o celot- 
nem izvozu naše republike. Če prišejemo še izvoz živilske industrije, se ta 
delež poveča na 25%>. Pri tem moramo upoštevati, da so pridobljene devize 
s konvertiabilnega področja za skupnost vseh panog, ki nastopajo v izvozu, 
daleč najcenejše. Če s teh ekonomskih vidikov obravnavamo dosedanja vla- 
ganja v kmetijstvo, se nam nakazuje logičen sklep, da smo vlagali v kmetijstvo 
premalo v primerjavi z vlaganji v celotno gospodarstvo republike. Šele od 
leta 1961 dalje je % vloženih investicij od celotnih investicij v gospodarstvo 
ustrezal deležu kmetijstva v narodnem dohodku republike. 

Po podaitkih zveznega inštituta za ekonomiko investicij je naša republika 
v povojnem obdobju vlagala 6 let v kmetijstvo od 0,7 do 4 °/o vseh gospodar- 
skih investicij, 4 leta je ta odstotek znašal 5 do 7 %>, 9 let pa je bilo takih, v 
katerih smo vlagali od 11 do 16 °/o od vseh gospodarskih investicij. Iz nave- 
denih podatkov je razvidno, da smo polovico povojnega obdobja investicirali 
v kmetijstvo v približnem soglasju z ustvarjenim narodnim dohodkom, po- 
lovico obdobja pa zelo zelo malo. V povojnem obdobju je namreč delež kme- 
tijstva v narodnem dohodku nihal v Sloveniji med 14 in 23 °/o od celotnega 
narodnega dohodka republike. 

Predlagam skupščini, da v prihodnjem 7-letnem obdobju ne bi poslab- 
šali odnosa do kmetijstva v strukturi gospodarskih investicij. 

Kakšne najpomembnejše investicijske naloge imamo v načrtu? 
S hidromelioracijami nameravamo pridobiti 35 000 ha, s krčitvami 

gozdov okoli 10 000 ha obdelovalne zemlje. Kmetijske organizacije želimo 
opremiti s 5000 traktorji in drugo potrebno mehanizacijo, da bodo vlagale ne 
samo vsa svoja dela, temveč tudi glavna dela na dodatnih 160 000 ha obdelo- 
valne zemlje v kooperaciji. Za obdelovanje preostalih 270 000 ha, ki leže v 
hribovitem svetu, je treba kmetom zagotoviti opremo, ki ustreza njihovim 
obdelovalnim pogojem. 

Na družbenih posestvih bo treba zgraditi predvidene gospodarske objekte, 
kot sa hlevi, skladišča za semenski krompir, sortirnice za sadje in skladišča 
za sadje. Predvidevamo, da borno obnovili 1250 ha hmelja v družbeni pro- 
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izvodnji, 10 000 ha sadovnjakov in 2230 ha vinogradov ter uredili 3000 ha za 
družbeno vrtnarsko proizvodnjo. Nabaviti bo treba precej plemenske živine. 
Kmetijstvo je močno zainteresirano, da se zgradijo tudi objekti predelovalne 
industrije, kot so tovarne sladkorja, sadno-predelovalni obrati, obrat za pre- 
delavo krompirja v krhlje in rezine, klavnico za perutnino, objekti za pro- 
izvodnjo mesne moke in krvnega kvasa itd. Povečati je treba predelavo oljnih 
semen. Predvidena poraba gnojil narekuje, da povečamo proizvodnjo umetnih 
gnojil v Velenju, Celju in Rušah od sedanjih 110 000 t na blizu 400 000 t. Prav 
tako moramo zagotoviti proizvodnjo 200 000 t močnih krmil. 

O investicijah naj odločajo v bodoče kmetijske organizacije same, brez 
pritiska administrativnega aparata. Biti morajo same nosilec razširjene repro- 
dukcije. Ze sedaj moramo zagotoviti kvalitetnejši pristop k investicijam, ne 
kot v preteklem obdobju, ko smo čisto na novo proučevali sleherno tehnologijo 
in projektirali kapacitete, s katerimi še nismo imeli opravka v praksi. Pozi- 
tivno je, da se v najboljših kmetijskih organizacijah pojavljajo razvojni od- 
delki, negativno pa je to, da imamo na kmetijskem področju številne majhne 
projektantske organizacije, ki se od časa do časa nenačrtno vključujejo v 
študij tehnologije in objektov. Zato bi bilo nujno okrepiti sredobežne sile v 
raziskavah in projektiranju. Preprečiti moramo sleherno gradnjo, ki ne bi 
slonela na temeljito proučeni tehnologiji, ali bi se celo začela izvajati brez 
izdelanih projektov. Za pomembnejše investicije je umestno sklicevati po- 
prejšnja posvetovanja z vsemi strokovnjaki, ki lahko pripomorejo k pozitivnim 
rešitvam problemov in oceni jo smotrnost investicije. 

Dosedanji sistem kreditiranja, o čemer je bilo že prav tako govora, za 
kmetijske organizacije ne ustreza več. Kmetijskim organizacijam bo treba 
olajšati investicije z izboljšanjem kreditnih pogojev v pogledu odplačilnih 
rokov, obrestne mere in lastne udeležbe. Zelo koristno bi bilo, če bi jim 
^višali participacijo na ustvarjenih deviznih sredstvih, da bi jim omogočili uvoz 
nekatere opreme, ki se pri nas še ne izdeluje. 

Kmetijske organizacije so močno zadolžene. Njihova osnovna in obratna 
sredstva temeljijo ob koncu leta 1963 s 46% na kreditih. To je predvsem 
posledica nizke akumulativnosti kmetijskih organizacij v preteklih letih ozi- 
roma neustreznih odnosov med cenami kmetijskih in drugih proizvodov. Kme- 
tijske organizacije stalno večajo svoja osnovna sredstva. V letu 1963 so narasla 
za 11 milijard in dosegla skupno vrednost 82 milijard. Med osnovnimi sredstvi 
se je najbolj povečala vrednost zemljišč za 18 °/o, najmanj pa vrednost mehani- 
zacije —■ lani za 2 %>. Slednje je deloma posledica pomanjkanja ustrezne meha- 
nizacije na domačem trgu, deloma pomanjkanje deviznih sredstev in deloma 
previsoke lastne udeležbe 50 %>, ki je večina kmetijskih organizacij trenutno 
ne zmore. Sredstva rezervnih skladov znašajo komaj 1,2 °/o od vseh sredstev, 
kar je dosti premalo glede na pogoste izpade v kmetijski proizvodnji. 

V letu 1963 se je ekonomski položaj kmetijskih organizacij nekoliko po- 
pravil. Celotni dohodek je povečan za 20 °/o v primerjavi z letom 1962. Ta je 
omogočil, da so osebni dohodki narasli za 14®/« skupno, na zaposlenega pa za 
20 V« in tako dosegli v povprečju mesečne prejemke 30 500 din. Precejšnje šte- 
vilo delavcev ima osebne dohodke izpod 25 000 din. Izgube kmetijskih orga- 
nizacij so se v primerjavi z letom 1962 skoraj za polovico zmanjšale, kar velja 
zlasti za nepokrite izgube. Ce upoštevamo, da so lani kmetijske organizacije 
plačale tudi anuitete, ki pa so bile predlanskim odložene, je izboljšanje eko- 
nomskega položaja toliko večje. Neredko se nam vsiljujejo zaključki, da bi 
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morali omejevati kmetijski izvoz zaradi domače preskrbe. Organizacije imajo 
namreč mnogo večji finančni uspeh na zunanjem trgu, kar ni v prid notranjemu 
trgu. Zaradi tega moramo stremeti za tem, da postopoma uskladimo interes 
družbe z interesi kmetijskih organizacij. 

Kako je potrebno urediti odnose cen med kmetijskimi in industrijskimi 
izdelki zlasti mehanizacije in repro-materiala, nam kažejo n. pr. letošnje ana- 
lize zveznega inštituta za ekonomiko kmetijstva. Ob upoštevanju vseh regre- 
sov za mehanizacijo moramo dati v Jugoslaviji 3-krat več goveje živine za 
traktor 30 konjskih sil, kot v Holandiji, oziroma 3-krat več za traktor gose- 
ničar kot v Zahodni Nemčiji. Za žitni kombanj na nafto 2-krat več goveje 
živine, za sejalnice 4-krat več kot v Nemčiji in 10-krat več goveje živine kot 
v Holandiji. Za enako mehanizacijo moramo dati 20 do 25 %> večje količine 
prašičev, pšenice moramo dati 25 do 50 °/o več za navedene stroje kot v Za- 
hodni Nemčiji. Cene mleka pa so v primerjavi s Holandijo pri nas boljše, v 
povprečju pa so na enakem nivoju kot v Zahodni Nemčiji. Po analizi agrar- 
nega inštituta v Zagrebu dobijo kmetijski proizvajalci umetna gnojila pod 
ugodnimi pogoji, kakršni vladajo glede cen in regresov kot povprečje v Za- 
hodni Evropi, in neprimerno ugodnejšimi pogoji kot na primer v Ameriki. 

Pri ustvarjanju boljših ekonomskih pogojev kmetijskim organizacijam naj 
bi se pri postopnem urejevanju odnosov med cenami še naprej ustrezno kombi- 
nirali tudi regresi in premije. 

Integracijski procesi so bili na področju kmetijstva izredno močni. Veči- 
noma je bilo združevanje kmetijskih zadrug koristno. Moramo pa ugotoviti, 
da preraščanje v agrokombinate dostikrat ni bilo rezultat razvoja kopičenja 
tehnoloških izkušenj, sodobnih proizvajalnih sredstev in usposobljenosti vodil- 
nega ter strokovnega kadra. Premalo se je računalo z višjo kvaliteto notranje 
organizacije in vodenja sploh. Resnično nas lahko skrbi primer nekega našega 
kmetijskega gospodarstva, ki izkorišča nekaj tisoč ha obdelovalne zemlje, 
vlaga milijardne investicije, knjigovodstvo pa vodi človek z osnovno šolsko 
izobrazbo. V upravah zadrug se je nabralo mnogo bivših upravnikov malih 
zadrug, ki v veliki organizaciji ne najdejo ustrezne zaposlitve. Zaradi 
kompromisov v personalni politiki so že ob priliki združevanja dobili 
razne funkcije. Prav ta kader pa zna dobro pristopiti h kmetu in bi 
lahko mnogo pomenil v organizaciji sodelovanja z zasebnimi kmečkimi 
gospodarstvi; nagrajen bi seveda moral biti po uspehu svojega dela, ne pa po 
naslovu, ki ga trenutno nosi. Po odcepitvi gozdarske dejavnosti je notranje 
prestrojevanje kadrov v zadrugah toliko nujnejše. Sedaj zadruge niso več 
v stanju, da bi lahko reševale v tem pogledu še kakšno »socialo«. Zadruge 
morajo preiti v najkrajšem času zgolj na gospodarske kriterije pri zaposlova- 
nju delavcev in v delovnih odnosih sploh. 

Družbena kritika na račun delovanja zadrug, ki se preveč omejujejo na 
odkup, premalo pa se udejstvujejo v kooperaciji in pospeševanju kmetijske pro- 
izvodnje, je upravičena. Zaposleni delavci, pa tudi kmetijski tehniki in inže- 
nirji, morajo biti deležni stalnega dodatnega strokovnega usposabljanja, kakor 
to zahteva vse večja specializacija in izpopolnjevanje tehnologij. Na nujnost 
take usmeritve nas opozarjajo' podatki iz zaključnih računov za leto 196:3, ko 
se je neto produkt pri kmetijskih posestvih povečal za 28 °/o, pri zadrugah 
pa le za 7 °/o, kar hkrati dokazuje, da neto produkt ne raste skladno s številom 
zaposlenih, niti z vloženimi sredstvi. Pri tem moramo seveda upoštevati, da 
začenjajo kmetijske zadruge na novo z lastno proizvodnjo šele od leta 1960 
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in je zato začetnih težav pač toliko več. Jasno je, da bi velike in močne organi- 
zacije morale imeti dosledno izpeljano notranjo ureditev po obratih in znotraj 
njih celo po delovnih mestih. Pri nekdanjih šibkih organizacijah tovrstne 
pomanjkljivosti niso prihajale do izraza, medtem ko so v močnih organizacijah 
bistvenega pomena. Proučevanje notranje organizacije ni enostavna naloga 
in bi zato morale k njeni rešitvi prispevati tudi kmetijske znanstveno razisko- 
valne ustainove. 

Kmetijske organizacije dobe glede notranje organizacije zelo težko 
kakršnokoli pomoč, naj bo to na zbornicah, zavodih ali inštitutih. To je sploh 
najslabše obdelano področje. 

Poleg organizacijskih slabosti zavira napredek kmetijskih podjetij tudi 
pomanjkljiva delitev osebnih dohodkov. Podatki ankete kažejo, da ima tretjina 
anketiranih organizacij le do 6 ®/o normiranih del, 25 %> organizacij ima 60 
do 70'% normiranih del, in komaj 40 °/o organizacij ima 90 °/o normiranih del. 
Približno polovica organizacij tudi nima urejene stimulacije glede na ustvar- 
jeni proizvod. Le 22 °/o organizacij ima tak sistem delitve dohodka, da dose- 
ženi učinek lahko izplačajo vsak mesec. Posledice takega sistema se odražajo 
v nižji produktivnosti, nizkih osebnih dohodkih in fluktuaciji delovne sile. 
Interes neposrednega proizvajalca mora priti preko samoupravljanja mnogo 
bolj do izraza, to je ključni problem v odnosih, ki naj stimulirajo večje uspehe 
v sami proizvodnji. Kmetijske organizacije, ki podružbljajo zemljo, nimajo 
fluktuacije delovne sile in imajo znatno manjše probleme tudi s srednjim 
kadrom, ker ga šolajo iz neposredne okolice. Tudi stanovanjski problemi so 
v teh primerih neprimerno manjši. 

Družbena kmetijska posestva, .zadruge, predelpvalna industrija, pa tudi 
trgovina, bi lahko s posebno kmetijsko strokovno službo, ki bi delala izključno 
na kooperaciji z zasebnimi kmečkimi gospodarstvi, mnogo storila za rast nji- 
hove proizvodnje. Ne gre samo za večje pridelke, temveč za večjo izbiro pri- 
delkov in širši asortiment, ki se mu drobna kmečka proizvodnja lahko skoraj 
prav tako spretno prilagaja, kot velika serijska proizvodja. Poleg živinoreje 
nasploh velja to zlasti za-perutninarstvo, vrtnarstvo, jagodičevje in sadjarstvo. 

Tudi v okviru kmečkih gospodarstev lahko nekoliko dvignemo produktiv- 
nost in sicer s specializacijo v določeno blagovno proizvodnjo in močnejšim 
odstopanjem od naturalne proizvodnje. Višjo produktivnost lahko dosegajo 
kmetje z naslonitvijo na zadružno mehanizacijo v ravninskih predelih, v hribih 
pa na drobno mehanizacijo. To opremo naj bi usmerjala kooperantom pod 
določenimi pogoji kmetijska organizacija v okviru svojega načrta za pospe- 
ševanje proizvodnje na kmečkih gospodarstvih. Z intenzivnejšim izkoriščanjem 
travnikov in pašnikov v hribovitih in planinskih predelih bi lahko omogočili 
večjo in cenejšo proizvodnjo mesa. Poleg tega bi povečali proizvodnjo mesa 
tudi v družbenih pitališčih z dopitavanjem telet iz kmečke reje. 

V kooperantskih rajonih moramo spremljati vse pojave opuščanja obdelo- 
vanja ali izkoriščanja zemlje. Tako zemljo naj v okviru dolgoročne pogodbe 
dajejo kmetijske organizacije v izkoriščanje najboljšemu proizvajalcu, ki ga 
lahko vežejo na proizvode, ki jih posebno potrebujejo, kot so plemenska živina, 
mleko, teleta za vzrejo, pitanci itd. Ob tem moramo razvijati stimulativne 
ekonomske pogoje z ugodnimi cenami za mleko pa -tudi za teleta, ki gredo 
v pitanje. Ravno pri odkupu telet moramo povsem odpraviti zaslužkarstvo 
zadrug. Ko bo kmet prodal teleta po ugodni ceni, ga ne bo klal doma, niti 
prodajal mesa. Če bomo znali razvijati tudi kmečki turizem in dejavnosti, 
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ki ponekod slone na pridobljenih izkušnjah še iz prejšnjih časov, bi ustvarjali 
take pogoje, da bi po ekonomskih kriterijih lahko vzdržalo v hribovitem 
področju vsaj toliko kmečkih družin, da bodo zemljo sicer ob spremenjeni 
strukturi proizvodnje in tehnologije, le v celoti izkoriščali. Vse ljudi je ne- 
mogoče zadržati v hribih, ker nimamo ne ekonomskih ne drugih ukrepov, s 
katerimi bi povsem' zajezili migracijo, kajti ljudje si lahko svobodno izbirajo 
poklic ter mesto prebivanja. Na razpolago pa so drugi ukrepi kot sorazmerno 
manjše obremenjevanje z davki, čimbolj je kraj v višini in daleč od trga, in 
ni navezan na avtomobilske ceste; dalje ukrepi preko kmetijske službe in 
organizacije sploh; specializacija v smeri traviništva in pašništva; nabave: mo- 
tornih kosilnic, električnih motorjev z najnujnejšimi priključki, posnemalniki, 
električnimi pastirji itd. 

S ;temi ukrepi bi se verjetno dalo vplivati, da se bodo izkoriščala kmetijska 
zemljišča v prihodnjih desetletjih tudi v hribih in nekaterih planinah. Jasno 
pa nam mora biti že sedaj, da se bodo opuščale vse tiste površine, ki so jih 

'nekoč v boju z lakoto sicer izkoriščali, zdaj pa zahtevajo prevelike napore. 
V osnovah sedemletnega načrta so podrobno obrazložene kooperacije ob 

podružbljanju zemlje, ko kmetijska organizacija nudi kooperantu selekcio- 
nirano živino, prašiče, perutnino in mu daje na razpolago močna krmila. To 
sodelovanje se je prav letos že začelo močno širiti. Na ta način bi se povečali 
kmetu kot proizvajalcu osebni dohodki. V bistvu bi bil odvisen predvsem od 
vloženega dela in sodelovanja s kmetijskimi organizacijami. Tako bi lahko 
v veliki meri zmanjšali pritisk na zaposlitev izven kmetijstva. Če namera- 
vamo torej migracijski ritem kmečkega prebivalstva resnično več kot dvakrat 
zmanjšati, kot predvideva sedemletni načrt, tedaj so potrebni zelo kompleksni 
ukrepi izven in v samem kmetijstvu oziroma na vasi. 

Obseg kooperacijske proizvodnje naj bi se v primerjavi z letom 1962 
močno povečal, v poljedelstvu od 66 na 154 tisoč ha obdelovalne zemlje. 
Asanacija sadovnjakov naj zajame najmanj 2500 ha. Vzreja telet za družbena 
pitališča naj bi se povečala na 50 000 glav. število pitanih govedi od 39 000 
na 60 000 glav, prašičev od 81 000 na 120 000 glav. piščancev-pohancev na 
4 000 000 itd. 

Koncept naše agrarne politike je bil ves čas jasen. V praksi pa je zelo 
nihala dinamika rekonstrukcije in preobrazbe, ter se menjale oblike, kar je 
dajalo videz nihanja iz ene skrajnosti v drugo. V prihodnjem obdobju bomo 
razpolagali z neprimerno večjo materialno bazo, s številnejšim strokovnim 
kadrom, z izkušnjami, katere strokovna služba pred sedmimi leti še ni imela, 
z mnogo jasnejšo konkretno usmeritvijo subjektivnih sil. Zaradi tega je možno 
vzporedno sistematično razvijati in krepiti družbeno proizvodnjo ter kmečka 
gospodarstva usposabljati za sodelovanje. 

Predlagam Skupščini Socialistične republike Slovenije, da odobri osnovno 
usmeritev predloženega sedemletnega načrta kmetijstva. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice, prekinjam raz- 
pravo in predlagam, da jo nadaljujemo ob pol petih. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 16.30.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
tovarišica inž. Milena Boksa. 
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Inž. Milena Boksa: Tovariši in tovarišice poslanci! Modernizacija 
vsake proizvodnje temelji na racionalnem investiranju, vzgoji kvalitetnega in 
kvalificiranega kadra in na rezultatih raziskovalnega dela. Zato tudi nadaljnja 
orientacija na veliko' družbeno kmetijsko proizvodnjo, kakršno moramo zasledo- 
vati, zahteva poleg pomembnih materialnih vlaganj tudi večji obseg v znan- 
stveno raziskovalnem delu, vzgoji kadrov in strokovni kmetijski službi nasploh. 
Za znanstveno raziskovalno delo v preteklem obdobju lahko trdimo, da je 
znatno moderniziralo razvoj kmetijske proizvodnje, kar se kaže v specializi- 
ranih oblikah produkcije, v novih tehnologijah, za kar največje izkoriščanje 
produkcijskih kapacitet v vseh kmetijskih panogah ter za povečanje produk- 
tivnosti dela. Nekateri uspehi, kot intezivna proizvodnja mesa v večjih rejahv 

pitanja mladih govedi s prirastkom enega kilograma in več žive teže na pre- 
hrambeni dan, visoka produkcija pujskov, okrog 20 na eno plemenko na leto, 
rekordni pridelki krompirja, krme, žit itd., dovolj zgovorno potrjujejo dose- 
danje uspehe raziskovalnega, zlasti pa aplikativnega dela v prid kmetijske 
proizvodnje. Material za nadaljnji razvoj kmetijstva nas seznanja z velikimi 
proizvodnimi perspektivami, ki naj bi jih realizirala družbena posestva, pa 
tudi zasebni proizvajalci v kooperaciji. Te naloge, ki so zelo pomembne za 
nadaljnjo rast gospodarstva v kmetijstvu, bomo solidno izvedli le s pomočjo 
temeljitega dela na raziskovalno-znanstvenem področju. Prav je, in zadnji čas 
je, da odredimo važno mesto v razvoju kmetijske proizvodnje znanstveno- 
raziskovalnemu delu, da damo pomembno besedo strokovnjakom in da potem 
od njih pričakujemo največjo osebno odgovornost za predloge. To osnovno 
in izredno pomembno zamisel pa bomo lahko realizirali le, če bomo našim 
raziskovalno zdravstvenim institucijam dali tudi večjo materialno osnovo in 
večji poudarek iz stališč njene družbene pomembnosti. 

Strokovnjaki, ki delajo na tem področju, se morajo velikokrat brezuspešno 
boriti za sredstva, ki so potrebna za pomembno znanstveno delo, njihovi de- 
lovni programi pa so večkrat glede na naročila neskladni, kratkoročni, plačilo 
neurejeno ali pa celo med delom odpovedano. Posledica neurejenega financi- 
ranja so slabše kvalitete raziskovalnega dela, nepotrebno povečanje stroškov, 
zavlačevanje dela, slabšanje odnosov med kmetijskimi organ;zacijami in inšti- 
tuti itd. Navedla bi samo en primer. Za raziskovanje' v vrtnarstvu so bila 
v letu 1963 odobrena naslednja sredstva: zvezni znanstveni sklad 1 700 000 din, 
sklad »Borisa Kidriča« 8 milijonov din in Sklad SRS za pospeševanje kmetij- 
stva 24 milijonov din. Zvezni znanstveni sklad je v aprilu obvestil inštitut, da 
je znesek za temo »Proizvodnja ranog povrća« odobren, medtem ko je sklad 
SRS za pospeševanje kmetijstva kot sofinancer odobril participacijo na isto 
temo šele v zadnji dekadi meseca junija, kar je glede na značaj proizvodnje 
zelo pozno. Sklad »Borisa Kidriča« pa je odobril predračunski znesek v maju, 
kar je tudi prepozno za postavitev nekaterih poskusov. Upravni odbor sklada 
SRS za pospeševanje kmetijstva je že na svoji seji v mesecu januarju odobril 
predračun za naloge iz vrtnarstva v višini 24 milijonov din; na podlagi tega 
je kmetijski znanstveni zavod razpisal potrebna delovna mesta in nastavil nove 
kadre ter pričel z delom. Medtem ko je Sklad za pospeševanje kmetijstva 
spremenil način financiranja in tako v mesecu juliju obvestil, da obljubljenih 
sredstev ne bo, ker je v tem času sklad odobril navedeno vsoto gospodarskim 
organizacijam, je medtem kmetijski inštitut za zastavljeno delo prejel samo 
sredstva iz zveznega znanstvenega sklada, drugih sredstev pa ne. To je poročilo 
kmetijskega inštituta z dne 30. marca 1964. Komentar je tukaj odveč. 
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Za razvijanje raziskovalnega dela pa je potrebno tudi raziskovalno po- 
sestvo, ki pa seveda mora biti primerno izgrajeno in opremljeno, kar pri nas 
v Sloveniji še nismo uspeli doseči. Pri dobri medsebojni povezavi med raz- 
vojnimi oddelki pri kmetijskih organizacijah in raziskovalnim posestvom sta 
možni nadaljnja izpopolnitev in racionalizacija raziskovalnega dela. Koristniki 
vsake raziskave v kmetijstvu so tisoči proizvajalcev in zato so lahko financerji 
dela prav oni, njihova združenja, predvsem pa namenski družbeni skladi. Ne- 
mogoče je, da se pri nas iz leta v leto zmanjšujejo sredstva sklada SRS za 
pospeševanje kmetijstva, pri tem pa potreba po izsledkih znanosti, ki bi jih 
nujno potrebovali kot napotek za prakso, raste. Zato* odločno menim, da mo- 
rajo biti sredstva za znanstveno delo pravočasno zagotovljena, pa naj se 
zbirajo samo na enem ali dveh mestih, to je v Skladu za pospeševanje kmetij- 
stva ali v »Skladu Borisa Kidriča«, Jter bi bila na ta način zagotovljena ko- 
ordinacija, kontinuiranost in preglednost znanstvenega dela. Glede za speci- 
fičnost raziskovalnega dela v kmetijski stroki, kjer poskusništvo traja več let, 
morajo biti programi dolgoročni, za izpolnitev programov pa zagotovljena 
dolgoročna finančna sredstva. 

Drugo vprašanje, ki je ravno tako pomebno kot raziskovalno delo> je 
strokovno šolstvo. Predvidevamo, da bomo potrebovali 1970. leta 30 000 delav- 
cev, od tega z visoko šolsko izobrazbo 1170, s srednjo šolsko 3200 in s poklicno 
šolsko izobrazbo 4800 delavcev. Z izobraževanjem na delovnem mestu pa bi 
morali usposobiti kar 12 000 delavcev. Danes imamo v Sloveniji 16 kmetijskih 
šol, od tega 6 srednjih in 10 poklicnih. Poleg tega imamo še biotehnično fakul- 
teto v Ljubljani in višjo agronomsko šolo v Mariboru. Mesto kmetijskega 
šolstva je zelo pomembno- v intenzivni izgradnji in specializaciji kmetijske 
proizvodnje, nič manj pa nista pomembna organizacija in delovanje izobraže- 
valnih centrov za izobraževanje na delovnem mestu. Kmetijsko šolstvo je od 
osvoboditve do danes opravilo pomembne naloge in izpolnilo določene pogoje 
za razvoj naprednega kmetijstva, ki dobiva na današnji stopnji razvoja našega 
gospodarstva vse pomembnejše mesto. Marsikje pa je treba prekiniti z dose- 
danjo prakso, da se strokovni kadri, za katere je družba potrošili znatna 
sredstva, angažirajoi glede na njihovo strokovnost na neustreznih delovnih 
mestih. Spričo izredno naglega razvoja kmetijske proizvodnje in uvajanja nove 
tehnologije pa se odpirajo novi kmetijski poklici, novi profili kmetijskih stro- 
kovnjakov, katerim pa naše šolstvo ne utegne vedno dovolj naglo slediti. 

Zato bi morala vodstva šol v bodoče še tesneje sodelovati s proizvodnimi 
organizacijami, da bi se absolventi strokovnih šol čimbolj usposobili za prakso. 
Po številu je trenutno kar dovolj kmetijskih šol v Sloveniji, morali pa bi še 
veliko storiti za njihovo primerno opremo in delovanje. 

Zlasti je pereče vprašanje poklicnih in srednjih strokovnih šol, saj bomo 
teh absolventov največ potrebovali, njihova materialna osnova pa je največ- 
krat zelo šibka. Menim, da je preozko postavljeno dosedanje financiranje 
tovrstnih šol, saj nosijo breme za njihovo delovanje v glavnem le tiste občine, 
kjer te šole delujejo. Statistika pa nam kaže, da se v letu 1964 od 1097 dijakov, 
kar 470 šola v drugi občini, ki se pozneje vračajo v proizvodnjo. Breme stro- 
kovnega šolanja bi moralo biti razdeljeno na vse občine in gospodarske organi- 
zacije, ki so za tovrsten kader zainteresirane, ker sicer predstavlja za skromne 
občinske proračune takšna strokovna šola problem, da začno razmišljati o 
njeni potrebi ali njeni ukinitvi. Tak primer je bil lani s strojno' šolo v Mari- 
boru, letos pa se sliši nekaj podobnega za kmetijsko šolo v Poljčah. Strokovno 
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šolstvo, ki hoče vzgajati dobrega strokovnjaka, je zelo drago, zaradi dragih 
učil, med katere spada predvsem moderna mehanizacija. Če teh ni, dijak ni 
dobro izšolan, če ta so, je poraba sredstev po dijaku zelo visoka. Na srednji 
kmetijski šoli v Mariboru je mestni svet po kategorizaciji šol dodelil letno 
112 000 din za funkcionalne stroške; sem spadajo' traktorske vaje, poraba 
goriva, vzdrževanje strojev itd. Redna poraba pa je bila v ta namen 700 000 di- 
narjev. Kmetijska strojna šola, v katero je bilo vloženo za začetek dela okrog 
100 milijonov dinarjev, bi lani sporaj morala prenehati z delom, ker ji je 
zmanjkalo 3 milijone dinarjev za redno poslovanje. 

Drug problem, ki je prav tako pomemben za dobro delovanje kmetijskih 
šol, so učni objekti, torej šolska posestva. Večina poklicnih in srednjih šol 
v Sloveniji nima šolskega posestva, pa tudi posestvo biotehnične fakultete 
v Ljubljani je dokaj skromno opremljeno. Šolsko posestvo daje učencem mož- 
nost vsakodnevnih vaj, dežurnih služb, obračunavanja norm, skratka na last- 
nem posestvu je lažje izdelovati program sistematične prakse. Pa tudi praktično 
učenje je lažje, saj gospodarske organizacije, ki danes upravljajo bivša šolska 
posestva, niso zainteresirane, da se 15- do 16-letni učenci uče rezi in drugih 
strokovnih del na objektu, ki je na gospodarskem računu. 

Poleg tega se objekti gospodarskih organizacij izgrajujejo in opremljajo 
po danih možnostih. Učne objekte pa bi morali imeti ali vsaj težiti bi morali 
k temu, da bi imeli vzorno urejena posestva različnih smeri vzgoje v sadov- 
njakih, vinogradih itd. 

Da pa bi dijaki teh šol spoznali tudi industrializirano proizvodnjo v širšem 
obsegu, pa bi morali obiskovati tudi obrate agro-kombinatov in tam tudi včasih 
delati. Taka kombinacija vzgoje mladih strokovnjakov bi bila gotovo najpri- 
mernejša. Možna pa je tudi druga varianta, kjer bi se kmetijske gospodarske 
organizacije in šola pogodbeno vezale za določeno ekonomsko enoto, ki naj 
bi služila za učni objekt, šola pa bi imela v ta namen zagotovljena sredstva 
za boljšo opremo te ekonomske enote in za povrnitev eventualnih stroškov, 
ki bi nastali s praktičnim poukom. 

Statistike nam kažejo, da je vsako leto manj dijakov v šolah, ki preje- 
majo štipendije, zato je tudi odstotek kmečke mladine, ki v te strokovne šole 
zahaja, vedno nižji, več pa je mladine iz centrov, kjer te šole delujejo; ta 
mladina pa se često po končanem šolanju izgubi oziroma prekvalificira. 

Se nekaj o izobraževalnih centrih. 2e to, da moramo izobraziti na delo- 
vanem mestu 12 tisoč delavcev, nam pove, kako potrebna je dobra organi- 
zacija izobraževalnih centrov, kjer morajo najtesneje sodelovati gospodarske 
organizacije in kmetijske šole, ter pri tem ene kot druge misliti na zaposlitev 
takega profila strokovnjakov, ki se bo ukvarjal le s to široko poklicno iz- 
obrazbo. Spričo močnega pritegovanj a zasebnega sektorja v kooperacijsko pro- 
izvodnjo', moramo pritegniti v te centre ali pa najti ob teh centrih primerne 
oblike za strokovno specializirano izobraževanje kooperantov tudi za tovrstne 
proizvajalce, saj strokovno znanje vsakega proizvajalca družbi in gospodarski 
organizaciji v vsakem primeru lahko samo koristi. 

Ob koncu bi omenila le še to, da bi naše raziskovalno delo moralo še 
bolj razširiti svojo dejavnost na ekonomsko analitičnem področju, v strokovnih 
šolah pa bi morali pouk o ekonomiki kmetijske proizvodnje še bolj poglobiti. 
Le s sistematičnim in poglobljenim delom na teh področjih, kjer imamo še 
vedno največ težav ter z izboljšanjem objektivnih pogojev za gospodarjenje 
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v kmetijstvu, bomo postali tudi v tej gospodarski panogi rentabilni in družbeni 
skupnosti še bolj koristni. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Lucij an Krivec. 

Inž. Lucijan Krivec: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji raz- 
pravi bi se omejil na meso in živino. 

7-letni program kmetijstva predvideva "v osnutku dve varianti; tako 
imenovano minimalno in maksimalno varianto. Obe varianti predstavljata 
praktično maksimalne zmogljivosti, ki naj bi jih v kmetijstvu dala socialistični 
in zasebni sektor do leta 1970. Razpravo vodimo v glavnem v tej smeri, ali smo 
za minimalno ali za maksimalno varianto. Nekateri smatrajo, da je minimalna 
varianta ugodnejša, to pomeni, bolj v skladu in v razmerju z rastlinsko in 
Živalsko proizvodnjo. Maksimalna varianta pa v živinorejski proizvodnji po- 
tencira čisto farmsko proizvodnjo, zlasti socialistčnega sektorja. Zgolj iz vidika 
živinorejske proizvodnje, po mojem, v obeh variantah ni koncepcijskih razlik. 
Tudi minimalna varianta namreč ni uskladila na vseh lokacijah klasična 
razmerja med rastlinsko in živalsko proizvodnjo. Minimalna varianta v živi- 
noreji, ki pri nekaterih zagovornikih prihaja ponekod do avtarkičnega gle- 
danja v kmetijstvu, prav tako predvideva velike farme v perutninarstvu, 
svinjereji in tudi govedoreji. To so farme industrijskega značaja, ki nikjer 
v svetu nimajo v svoji neposredni okolici kompletno surovinsko bazo. Tudi 
v tej varianti morajo biti te farme orientirane na nakup surovin v jugoslo- 
vanskem prostoru, nekaterih surovin pa tudi izven jugoslovanskih meja; soja, 
ribja moka, arašidi, vitamini, antibiotiki in tako dalje. 

Ko programiramo živinorejsko proizvodnjo, o kateri želim govoriti, za 
razdobje 7 let, ne smemo imeti kot izključno osnovo razmerje potencialne 
zmogljivosti zemlje in obremenitev te zemlje z živalskimi enotami. Brez 
dvoma obstojijo še drugi izredno važni kriteriji, ko postavljamo proizvodne 
naloge v naši živinorejski proizvodnji. Predvsem moramo vzeti v poštev 
tržišče. 

Ko obravnavamo potrebe domačega trga, ugotovimo, da je uporaba mesa 
in živalskih proizvodov na prebivalca še izredno nizka. Mislim, da so številke 
porabe mesa na našega prebivalca v primerjavi z evropskimi deželami, ki so 
podane v predlogu plana, dovolj velik pokazatelj, kako majhna je še vedno 
naša živalska proizvodnja. Pri povečanju družbenega standarda je letna poraba 
mesa in mesnih proizvodov na prebivalca izreden važen faktor. V razvitih 
deželah je ta pokazatelj velikokrat eden glavnih kriterijev pri ocenitvi stan- 
darda posamezne dežele. Lahko mirno trdimo, da pri realizaciji maksimalne 
variante v živinoreji še daleč ne bomo dosegli pri tem pokazatelju visoko 
razvitih evropskih držav. Mislim, da nam je dosedanja praksa potrdila, da 
ni potrebno posebej dokazovati, kako- ekonomsko rentabilen je izvoz živino- 
rejskih proizvodov. Lahko trdimo, da je meso vseh vrst, zlasti goveje in svinj- 

sko meso, po vojni na mednarodnem trgu v stalni konjunkturi, za naše 
gospodarstvo pa predstavlja enega najtrdnejših izvoznih deviznih proizvodov. 

Poleg kriterija tržišča in surovinske baze za živinorejsko proizvodnjo pa 
je pri konceptiranju programskih nalog za 7-letni plan važno upoštevati tudi 
nekatere druge faktorje. Ti faktorji so predvsem tehnološkega znanja, ki jih 
zlasti v Sloveniji znamo praktično uporabiti. To so nove sodobne zasnove v 
delitvi dela specializacije posameznih proizvodnih faz, velika produktivnost 
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na zaposlenega in končno visoke proizvodne zmogljivosti osnovnih sredstev, 
to je vseh vrst živali, ki. jih imamo. 

Ko ocenjujemo trenutno stanje v živinorejski proizvodnji in predelavi 
mesa in ko jemljemo leto 1964 kot izhodiščno' leto 7-letnega proizvodnega 
programa, lahko ugotovimo, da v tej panogi gospodarstva nimamo rožnatega 
stanja. Praktično izhajamo iz slabih pozicij za katerokoli varianto 7-letnega 
plana. Najtežji položaj znotraj te panoge je v govedoreji. Medtem ko statistično 
ugotavljamo, da skupni stalež govedi ni občutno padel, pa je struktura goveje 
živine neugodna. Stalno se zmanjšuje število krav in plemenskih telic, pitanih 
živali pa je relativno več. Statistika nam tudi pove, da se trenutno še vedno 
dovolj kolje telet, na tržišču pa telet manjka. Tako imamo dva problema. 
Prvič, zaradi nesorazmerij cen za mleko, kar velja za oba sektorja, in cen za 
pitano govedo se nam zmanjšuje reprodukcija in je v nevarnosti proizvodnja 
živine v nadaljnjih letih. Drugič, zaradi splošno velikega klanja telet na »črno« 
in normalnega klanja telet — torej slabega izvajanja prepovedi o klanju telet 
— imamo še vedno 6 tisoč praznih stojišč v socialističnem sektorju. Sedanje 
pomanjkanje mesa na tržišču pa je posredna posledica, ker je bilo v letu 1963 
preko 100 tisoč zaklanih telet. 

Prišli smo v tako situacijo, da nam stagnira v govedoreji osnova to je 
proizvodnja telet. V govedoreji, zaradi specifičnosti v prehrani, ni torej 
osnovni problem krma, marveč proizvodnja živali za pitanje. Značilno za 
govedorejo je tudi dejstvo, da je večina staleža v zasebnem sektorju; medtem 
ko je pri prašičereji in perutninarstvu socialistični sektor glavni tržni pro- 
izvajalec, je v govedoreji to narobe. S tem dejstvom premalo računamo in so 
zato v govedoreji potrebni drugi organizacijski in ekonomski ukrepi. Če želimo 
rešiti oba problema — trenutno pomanjkanje mesa in dober start za izvajanje 
perspektivnega programa — je po mojem mnenju potrebno: 

1. družbeni sektor mora takoj napolniti vse prazne kapacitete; 
2. takoj je potrebno tudi oficialno ukiniti dogovorjene cene za odkup 

živine, kar naj velja za oba sektorja; 
3. izvoz naj se končno omeji samo na proizvodni del socialističnega sek- 

torja. Za izvoz naj pride v poštev samo pitana živina iz pitališč družbenega 
sektorja in zadrug, zasebni sektor pa naj zadovolji domače tržišče. Živali 
družbenega sektorja so boljše kvalitete, zato tudi dražje in bomo zato dosegli 
še boljše cene na zunanjem trgu. 

Ob taki diferencijaciji izvoza mesa pa naj se v socialističnem sektorju ta 
izvoz ne omejuje. Prav tako ne bi smeli po stari praksi iz prejšnjih let spre- 
minjati izvoznih instrumentov; ko nastopi konjunktura za prodajo mesa na 
zunanjem trgu. Večino govedi izvažamo v Italijo in sicer po ceni dolar 750 din. 
Toda spomnimo se, da nam je administracija lani v podobni situaciji odredila 
negativni dolar 730 oziroma 740 din; 

4. ob ugotovitvi, da so naše gospodarske organizacije materialno in ka- 
drovsko usposobljene razvijati različne oblike prave kooperacije z zasebnimi 
kmetovalci, je to zlasti na področju govedoreje njihova osnovna naloga; 

5. nekateri smatrajo, da je pomanjkanje selekcije v zasebnem sektorju 
osnovni problem zaostajanja govedorejske proizvodnje, kar je seveda velika 
zmota. Bistveni problem so ekonomska nesorazmerja, kot sem jih že prej 
navedel, s tem pa ne želim povedati, da selekcija ni potrebna, na žalost pa 
mnogo preveč govorimo o potrebi selekcije, naše strokovne službe pa še danes 
nimajo razčiščen koncept smotrne aplikacije selekcije v zasebnem sektorju. 
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Problematika v prašičerejski proizvodnji je nekoliko drugačna kot v go- 
vedoreji. Na tem področju nastopa družbeni sektor praktično kot edini tržni 
proizvajalec, zasebni sektor pa se v glavnem pojavlja na trgu, na žalost, sedaj 
v zelo redkih primerih kooperacije z družbenim sektorjem. Ko ocenjujemo 
trenutno stanje prašičereje v zvezi s 7-letnim planom, potem lahko ugotovimo, 
da je možno realizirati obe varianti 7-letnega plana. Sodobni obrati, ki so 
prešli na serijsko proizvodnjo, nam potrjujejo, da bi ob povečanju sedanjih 
kapacitet na tisto kapaciteto, ko je možna serijska proizvodnja, že realizirali 
maksimalno varianto 7-letnega plana v prašičereji. Trenutna situacija pra- 
šičerejskih farm pa je neugodna zaradi tega, ker primanjkuje sredstev — 
podražitev gradbenih storitev — da bi se ti obrati dokompletirali oziroma 
povečali do njihovih optimalnih zmogljivosti. Tudi ■ v tej panogi so možni 
dobri ekonomski kooperacijski odnosi z zasebnim proizvajalcem. Družbeni 
sektor, ki je danes v glavnem osvojil racionalno proizvodnjo reprodukcijskega 
naraščanja, bi moral odločneje nastopati v aranžmajih z zasebnim sektorjem, 
ki je zaradi presežkov doma pridelane hrane: krompirja in detelje, sposoben 
dopitati prašiče od 30 kg naprej. 

Podobna situacija je tudi v perutninarstvu. V Sloveniji se pojavljajo trije 
glavni proizvodni centri pertninarstva. Ti centri bi lahko s svojo dokončna 
izgradnjo bili glavni nosilci 7-letnega programa. Osrednji problem teh centrov 
je izgradnja ključnih objektov. Ti objekti pa predstavljajo* proizvodnjo repro- 
dukcijskega materiala, nesnega in mesnatega tipa kokoši, vzrejo matičnega 
naraščaja, velike inkubatorske postaje in klavnice. Medtem ko bodo ti obrati 
lahko rešili proizvodnjo konsumnih jajc za trg v svojih lastnih objektih, pa 
je proizvodnja brojlerjev le delno zastopana na teh obratih. Osnovna naloga 
teh obratov, katerim moramo zagotoviti izgradnjo navedenih ključnih objek- 
tov, je pitanje piščancev v kooperaciji v zasebnem sektorju. Na ta način bomo 
najhitreje in brez velikih novih vloženih sredstev povečali proizvodnjo perut- 
ninarskega mesa, ki bo v veliki meri zamenjalo pernamentno pomanjkanje 
govedine. Ti glavni perutninarski centri bi morali iskati sodelovanje z indivi- 
dualnimi rejci predvsem tam, ker je socialistični sektor kupoval zemljo od 
kmetov. Pitanje brojlerjev v kooperaciji lahko v veliki meri rešuje tudi ne- 
katere socialne probleme, ki so nastali pri podružbljanju zemlje. Kolikor 
tem glavnim centrom perutninarstva v Sloveniji ne bomo takoj zagotovili 
sredstev za izgradnjo navedenih ključnih objektov, bo pitanje v kooperaciji 
brez uspeha. 

Ko na koncu ocenjujem realnost predvidenega 7-letnega programa v 
živinoreji, ob tretiranju trenutnega stanja v tej panogi, bi lahko- ocenil, da 
je možno realizirati maksimalno varianto plana, če bodo za realizacijo tega 
plana aktivirani osnovni nosilci plana. Žal lahko ugotovimo, da gospodarske 
organizacije, ki naj bi bile v tem konceptu plana tudi nosilci kooperacijske 
proizvodnje, za 7-letni program še niso aktivirane. Zato lahko trdimo, da bo 
naš program realen, in uresničljiv šele takrat, ko bodo tudi vse gospodarske 
organizacije izdelale in sprejele svoj 7-letni program. 

Še beseda o kadru. Ob pravilnem razmeščanju kadra, ki dela sedaj v kme- 
tijstvu in kadra, ki ga bodo naše šole še dale naši proizvodnji, smo lahko 
optimisti, da tega kadra ne bo primanjkovalo. Seveda pa ne moremo mimo 
dejstva, da ponekod naši strokovni kadri še ne zasedajo ustreznih mest. Zlasti 
nismo zadovoljni z zasedbo strokovnih kadrov v, znanstvenih institucijah. Še 
vedno se nam dogaja, da se regrutiraj o mladi kadri na fakultetah in inštitutih 
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iz vrst absolventov teh šol. Premalo vključujejo te institucije strokovnjake iz 
proizvodnje kot visokošolske predavatelje. Zato tudi ni čudno, da velikokrat 
pride do nerazumevanja med proizvodnjo in visoko šolo, ker je ta v večini 
primerov preveč abstraktna. 

Večji kombinati so zato prisiljeni, da sami formirajo svoje razvojne službe, 
da bi lahko praktično in hitro na osnovi eksperimentov reševali svoje pro- 
izvodne probleme. Smatram, da je tako tudi prav, da proizvodne organizacije 
same rešujejo tako imenovano aplikativno znanost, medtem ko pričakujem, 
da bi fakultete in inštituti razvijali fundamentalnejšo znanost. V gospodarskih 
organizacijah pa je bolj problematična vzgoja srednjih kadrov in kvalifici- 
ranih delavcev. Vzgoji teh kadrov na delovnem mestu pa posvečajo gospo- 
darske organizacije premalo pozornosti, čeprav imajo za ta namen na razpolago 
finančna sredstva. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Katica Kozel. 

Katica Kozel: Tovarišice in tovariši! V okviru splošne razprave 
o smernicah perspektivnega razvoza kmetijstva v prihodnjem sedemletnem 
obdobju želim obravnavati problem mlečne proizvodnje. O tem problemu 
želim razpravljati predvsem zaradi tega, ker mlečna proizvodnja kljub svoji 
pomembnosti, tako za prehrano prebivalstva, kakor tudi zaradi vpliva na 
razvoj celotne govedoreje, v zadnjih dveh letih izkazuje ne samo stagnacijo, 
temveč celo rahlo nazadovanje. To zaostajanje za potrebami razvoja je opaziti 
tako v družbenem, kakor tudi v zasebnem sektorju. Ti pojavi so v nasprotju 
z naraščanjem potreb po mleku in mlečnih izdelkih, ki jih zahteva porast 
življenjske ravni. 

Osnove 7-letnega programa razvoja kmetijstva zato predvidevajo, da se 
mora zaradi zadovoljitve osebne potrošnje in potreb po prehrani v živinoreji 
sedanja proizvodnja do leta 1970 povečati za okoli 50'°/o. Sedanja proizvodnja 
mleka se v zadnjih nekaj letih v naši republiki giblje v višini okoli 420 mili- 
jonov litrov. Ta proizvodnja nam omogoča potrošnjo, ki se giblje v naši repu- 
bliki na nivoju okrog 150 litrov po prebivalcu na leto, kar je še znatno pod 
nivojem potreb gospodarsko tako razvite dežele, kot je naša republika. 

Pri oskrbi z mlekom, zlasti pri oskrbi vse večjih potrošniških središč, 
imajo pomembno mesto mlečne farme družbeno kmetijskih organizacij. Te 
so povečale svojo proizvodnjo od 17 000 000 litrov mleka v leta 1956 do pri- 
bližno 47 milijonov litrov v letu 1963. Torej, za nekaj manj kot 3-krat, tako 
da znaša danes njihov delež v tržnih prisežkih, ki jih zajema registrirani 
blagovni promet, že 2/5. Kljub znatnim uspehom, ki so jih družbena posestva 
dosegla pri dviganju mlečne proizvodnje po živali, pa je že 4 leta opaziti 
dokajšnjo stagnacijo v. številu kravje črede. Ta stagnacija, ki je sledila iz- 
rednemu porastu črede v obdobju od 1957. do 1960. leta, ima svoj vzrok pred- 
vsem v ekonomskih težavah, v katerih so se znašle mlečne farme. Vzroki teh 
ekonomskih težav so bili že predmet mnogih razprav in analiz, ter jih zato 
na tem mestu navajam samo v njihovi splošni značilnosti; te so: nedograjenost 
farmskih objektov, pomanjkanje potrebnih zemljišč, nezadosten obseg in kva- 
liteta proizvodnje krme, uvajanje nezadostno proučenih tehnoloških postopkov, 
na primer odprti hlevi, pomanjkljiva, tehnična oprema in podobno. Znaten del 
teh težav moramo pripisati takratni neustrezni kreditni politiki, ki je problem 
izgradnje farm reševala parcialno, ne pa kompleksno, ter je s prevelikimi 
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administrativnimi posegi in dirigiranjem ter z limitiranjem investicijskih vsot 
po posameznih objektih ovirala izgradnjo funkcionalnih obratov. Mislim, da 
ni potrebno posebej poudarjati, da so bili investicijski pogoji povsem neustrezni 
in neusklajeni s pogoji gospodarjenja teh mlečnih farm, saj so bile v istem 
času cene mleka administrativno regularne in to močno pod njihovo stvarno 
ekonomsko ceno. 

Razumljivo je, da ekonomske težave, ki regulirajo iz teh začetnih po- 
manjkljivosti, vplivajo tudi na sedanjo proizvodnjo. Te težave so predvsem 
v tem, da znatni del farm še vedno dela v neustreznih pogojih, zato so tam 
farmam še nadalje potrebna sredstva za njihovo funkcionalno ureditev, poleg 
tega pa kolektive obremenjujejo odplačila kreditov, ki so jih farme prejele 
za kritje izgub, nastalih v preteklem obdobju. 

Tem pomanjkljivostim so se v zadnjem obdobju pridružile še težave, ki 
so nastale zaradi naglih podražitev na trgu močnih krmil in drugega repro- 
dukcijskega materiala ter uslug. Vse to je povzročil nagel porast produkcijskih 
stroškov. Nasprotno- temu pa je bila in je deloma še dokaj neelastična naša 
politika urejanja odkupnih cen mleka, ki je prepočasi reševala nastale 
probleme. 

Zaradi tega mlečne farme v večini primerov niso uspele stabilizirati svoje 
ekonomike. Zaradi izostanka lastne akumulacije in pogostih izgub je izostal 
interes proizvajalcev, da še nadalje povečujejo- tovrstno proizvodnjo. Tako so 
komisije, ki so v novembru 1963. leta obiskale 9 kmetijskih organizacij, ugo- 
tovile, da sta med njimi le dve, ki sta pripravljeni v večjem obsegu povečati 
svojo mlečno proizvodnjo. 

Prav tako je ta obisk potrdil, da je sorazmerno malo občin, ki se močneje 
prizadevajo za reševanje problematike mlečne proizvodnje in mlečnih farm 
nasploh. 

Povsem je razumljivo, da moramo, kolikor hočemo realizirati predvide- 
vanja plana, zagotoviti kmetijskim organizacijam take pogoje, da bodo ti sti- 
mulirali pospešen razvoj mlečne proizvodnje. 

Brez ustrezne stimulacije ne bo mogoče v prihodnjem sedemletnem ob- 
dobju trikratno povečati mlečno proizvodnjo na družbenih farmah, kot se 
računa s tem v načrtu. V ta namen bo treba nameniti potrebna sredstva za 
ureditev obstoječih in gradnjo novih farm, ureditev zemljišč, nabavo sodobne 
mehanizacije, izpopolniti tehnologijo proizvodnje ter s pomočjo ustrezne po- 
litike cen omogočiti ne samo rentabilnost, temveč tudi razširjeno reprodukcijo. 

Pomembno mesto med temi ekonomskimi stimulansi brez dvoma pripada 
zlasti kreditni politiki, ki naj bo bolj kot doslej prilagojena konkretnim po- 
gojem gospodarjenja v mlečni proizvodnji. Za pospeševanje mlečne proizvod- 
nje je najbolj pomembna tudi politika regresov, zlasti za obdobje, dokler se 
mlečna proizvodnja na družbenih farmah ne konsolidira. Na tem področju 
je treba doseči večje prizadevanje komun. 

Vzporedno z reševanjem teh vprašanj pa ne smemo zanemariti možnosti, 
ki jih gospodarske organizacije lahko realizirajo z boljšim izkoriščanjem 
notranjih rezerv. Vse doslej izdelane analize o produkcijskih stroških mleka 
kažejo, da se te med posameznimi organizacijami močno razlikujejo. Vse pre- 
malo je še prizadevanj za pocenitev najvažnejših stroškovnih postavk, kot 
so to krmila, splošni in režijski stroški, pa tudi osebni dohodki, ki ponekod 
zaradi nizke produktivnosti preveč obremenjujejo enoto proizvoda. Pri raz- 
vijanju mlečne proizvodnje je zasledovati tehnološke postopke, ki naj omo- 
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gočijo najcenejšo produkcijo. Brez dvoma ni družbeno opravičljivo, da se s 
splošnimi gospodarskimi ukrepi zagotavlja rentabiliteta tudi tam, kjer upo- 
rabljajo neekonomično tehnologijo. 

Za uspešen razvoj mlečne proizvodnje je nadalje zelo pomembna vzreja 
visoko produktivnih plemenskih živali. V ta namen je treba ponovno obnoviti 
selekcijsko delo ter omogočiti stimulativne cene za plemensko živino. Mislim, 
da ni treba posebej poudarjati, da naj bodo nosilci te selekcije družbene 
mlečne farme, pri tem pa ne smemo zanemarjati tudi selekcije pri zasebnikih- 
kooperantih, zlasti, ker bodo prav od tam dobivala družbena posestva poleg 
znatnega dela krav za potrebe novih farm, teleta za pitališča. 

Pomembno mesto pri mlečni proizvodnji pripada tudi kooperaciji. Glede 
na to, da bi po predvidevanjih tudi še leta 1970 posedovali zasebni kmetje 
okrog 4/5 celotnega staleža krav, je tudi na tem področju zagotoviti proizvodnjo 
mleka za potrebe ljudske prehrane ter reprodukcijo v živinoreji. 

Tako bomo predvidoma tudi še na koncu planskega obdobja samo za 
prehrano prebivalstva, poleg družbene proizvodnje, potrebovali še do 200 mili- 
jonov litrov mleka. Prav tako bodo morale pitališča še nadalje kriti nad 
2/3 svojih potreb po teletih iz zasebne kooperacijske proizvodnje. To koope- 
racijsko proizvodnjo, ki bo v največjem obsegu locirana prav na hribovito 
področje, pa bo treba poleg stimulativnih odkupnih cen za mleko in plemensko 
živino podpreti še z ustrezno mehanizacijo, z motornimi kosilnicami, posne- 
malniki in podobno, ter s strokovno službo. 

Razumljivo je, da izvedba tako velikih proizvodnih nalog zahteva, da 
družbeni sektor preko ustreznih organizacijskih oblik nastopa kot aktiven 
usmerjevalec zasebne produkcije. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Mitja Vošnjak. 

Mitja Vošnjak: Tovarišice in tovariši poslanci! V materialih, ki 
smo jih dobili, in v današnjih izvajanjih smo slišali precej o pomenu druž- 
benega sektorja v kmetijstvu, zlasti v pogojih, ko z naraščanjem mestnega 
prebivalstva postaja vse močnejši problem preskrba mestnega prebivalstva 
z življenjskimi potrebščinami, ko se postavlja zahteva za zagotovitev tržnih 
presežkov zaradi dviga življenjskega standarda našega prebivalstva in ko 
se postavlja ista zahteva zaradi povečevanja izvoza teh pridelkov. 

Mislim, da lahko vsi podpremo stališče, ki ga je danes zavzel tukaj tovariš 
sekretar republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo, ko je opozoril, 
da ne bi smeli pri krčenju investicijskih sredstev, ki jih bomo dajali v bodoče 
za gospodarske investicije, ponoviti napake iz preteklosti in diskriminirati 
kmetijstvo v korist drugih panog gospodarstva. 

Vendar mislim, da moramo tudi pri investicijah v kmetijstvu upoštevati 
ista načela, ki veljajo za vse investicije v gospodarstvu in za vse investicije 
sploh, namreč, zavedati se moramo, da podružbljanje kmetijstva samo sebi ne 
more biti namen, da hočemo z njim doseči konkretne gospodarske rezultate. 
Mislim, da moramo tudi v kmetijstvu stremeti predvsem za tem, da z relativno 
čimmanj vloženimi sredstvi dosežemo čimvečje rezultate, to se pravi, da pro- 
izvajamo vedno več, da proizvajamo tam, kjer so za to najugodnejši pogoji 
in kjer je najcenejše. 

Pri tem bi želel opozoriti na dva problema: prvi problem je bil danes že 
tudi omenjen, namreč, skrbeti moramo, da ne bi zapadali v lokalizme, v nekako 
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avtarkijo, se zapirali v okvire komune, okraja ali republike, ker se moramo 
vendar zavedati, da je danes proces integriranih reševanj raznih gospodarskih 
vprašanj vedno večja nujnost v vsem svetu, če hočemo zagotoviti cenejšo, 
širšo in boljšo proizvodnjo. 

Mi vidimo, da se za reševanje raznih nalog povezujejo interesi raznih za- 
hodnih dežel, mi vidimo zlasti še precej intenzivnejše primere skupnega reše- 
vanja raznih gospodarskih vprašanj v različnih socialističnih državah na 
vzhodu in mislim, da bi bilo popolnoma napačno, če bi pri nas smatrali, da 
moramo, tako kot smo delali marsikdaj v industriji, tudi v kmetijstvu reševati 
posamezne probleme res v okviru upravno teritorialne enote, naj bo to občine, 
okraja ali republike, in če ne bi tudi tukaj videli možnosti, da včasih ceneje, 
z neprimerno večjim efektom lahko' rešujemo probleme v širšem jugoslovan- 
skem merilu. • 

Drugo vprašanje, ki se mi dozdeva prav tako važno, pa je, da moramo 
tudi v kmetijstvu, nekako tako kot pri vseh drugih nalogah, gospodarskih 
in negospodarskih, napraviti realno, trezno oceno-, kaj je naloga naše gene- 
racije, kaj je naloga generacije, ki bo prišla za nami ali pa še katere generacije 
pozneje. 

Mislim, da v vsaki državi poskušajo ugotoviti, kaj je najnujnejše, kje je 
treba predvsem začeti z vlaganjem sredstev, katere naloge pa so takšne, da 
se jih lahko brez škode odloži, ker bodisi ni takšnega pomanjkanja, da bi 
država oziroma skupnost bila prisiljena lotiti se težke, odgovorne naloge, če 
so možne tudi cenejše in ugodnejše rešitve, ali pa nismo tako bogati, da bi 
si lahko privoščili take rešitve, ki so sicer zelo lepe, ki jih bo treba nekoč 
urediti, ki pa terjajo zelo veliko sredstev. 

Konkretno bi želel omeniti tukaj material, ki sem ga bral v zvezi s sim- 
pozijem o Ljubljanskem barju, ob katerem se mi dozdeva, da je zaradi pre- 
cejšnje neproučenosti po eni strani, po drugi strani pa zaradi relativno visokih 
sredstev, problematično, če smo za takšne rešitve danes dovolj lačni, da moramo 
prav tam pridobivati hrano, če je ni možno pridobiti drugje, ali če smo za 
takšne investicije dovolj bogati, da si privoščimo nekaj, kar si mogoče lahko 
privošči skupnost z dosti sredstev, ki-išče možnosti, da zaposli delovno silo. 

Še eno stvar bi rad omenil in upam, da mi tovariši iz Ptuja ne bodo preveč 
zamerili in da s tem ne bom izdajal nekih tajn, ker niso niti tajne občine niti 
mislim, da so tajne v republiki. Govoril bi namreč rad o tem, da kot pri raznih 
tovarnah, marsikdaj tudi pri raznih kmetijskih investicijah lažemo sami sebi, 
lažemo skupnosti in se potem čudimo, če nam tega nihče ne verjame. 

Recimo v zvezi z regulacijo Pesnice, za katero sem prepričan, da je ko- 
ristna investicija, zaradi klimatskih pogojev, zaradi tega, ker bi z njo zagotovili 
več živinske krme in tako dalje. Vendarle pa se mi dozdeva," da bi bilo po- 
šteneje, če bi povedali, da dejansko na področju ptujske občine govorimo 
o osvajanju 4500 ha zemlje, ki jo poplavlja Pesnica, kdorkoli pa gre na teren 
in kdorkoli pogleda podatke, bi pa lahko videl, da to ni res, da od teh 4500 ha 
3000 ha Pesnica še nikoli v zgodovini verjetno ni dosegla in da dejansko osu- 
šujemo samo 1500 ha, ki jih voda poplavlja. In prav tako se mi ne zdi popol- 
noma logično, da potem nameravamo obremeniti s stroški regulacije tudi tiste 
hektarje, ki jih samo mi v računih spravljamo v zvezo z regulacijo tega 
področja, čeprav so suhi in bo na njih kot edina posledica regulacije Pesnice 
nastalo eventualno znižanje talne vode in osušitev vodnjakov, ki so sicer 
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nehigienski in preplitvi, medtem ko nekih konkretnih rezultatov verjetno 
regulacija za to področje ne bo dala. 

Če govorimo o rentabilnosti kmetijske proizvodnje in mislim, da je prav, 
da o njej govorimo, se dostikrat zadržujemo pri izgubah, ki jih povzroča 
kmetijstvo, hkrati pa ne vidimo, da te izgube niso izključno posledica samega 
gospodarjenja na družbenih kmetijskih obratih, pač pa jih povzroča tudi ne- 
urejenost problema cen, po drugi strani pa prav tako nekoliko utopistični 
pogledi na politiko kreditiranja. Mi vemo, da osvajanje zemlje, nakupovanje 
zemljišč in obsežna hidromelioracijska dela ne morejo nikjer na svetu, niti 
v najbolj razvitih državah, vrniti vloženih sredstev v tako kratkih rokih, 
kakršne določajo naše banke, ko dajejo kredite za izvajanje teh del. Verjetno 
nismo tako bogati kot Holandija, kjer osvaja družba nove površine iz morja 
in jih potem praktično brezplačno vključuje kot svoj delež za razvoj kme- 
tijske proizvodnje, mislim pa, da bi te probleme lahko reševali nekako tako 
kot to rešujejo druge države v področju Srednje Evrope, ki vežejo kredite 
za takšna obsežna dela na zelo dolge roke in tako omogočajo tistemu, ki začne 
tam gospodariti, da vloži, sredstva tudi v obdelovanje zemlje, da posluje z 
nekim ekonomskim rentabilnostnim računom, medtem ko so naši pogoji kre- 
ditiranja tako neugodni, da vnaprej dušijo- možnost poslovanja, da že vnaprej 
določajo, da morajo kmetijske organizacije poslovati z izgubo, in da zlasti 
strahotno znižujejo materialno bazo delavskega samoupravljanja v kmetijskih 
družbenih obratih. 

Zelo pozitivno je bilo, kar smo že danes slišali: stališča o potrebi investi- 
ranja, o smotrnosti investiranja v kmetijstvu in o nujnosti, da je treba pre- 
pustiti odločanje o teh sredstvih siamim kolektivom, samim gospodarskim 
organizacijam. Tem idejam pa bi rad dodal še nekaj: mislim namreč, da 
morajo o investicijskih sredstvih odločati kolektivi brez posegov administra- 
tivnih ali političnih forumov oziroma posameznikov, na tak način kot to ustreza 
naši družbeni ureditvi, namreč javno in demokratično. Širša razprava v okviru 
delovne organizacije, v okviru komune in v okviru ostalih predstavniških 
teles: okraja, republike in federacije, bo vsekakor prispevala k bolj smotrnemu 
koriščenju in vlaganju investicijskih sredstev. Isto misel, isto željo bi hotel 
izraziti tudi v zvezi z današnjim ekspozejem tovariša predsednika Izvršnega 
sveta o posegih v že predvidene investicije, kjer bo treba nekatere morda 
odložiti, nekaterim pa podaljšati roke. Mislim namreč, da bi bila tudi pri 
tem na mestu široka razprava v gospodarskih organizacijah in v predstav- 
niških organih. 

Ko že govorim o kreditiranju, bi hotel omeniti še en problem, ki ga 
načenjajo tovariši iz kmetijskih organizacij na področju ptujske občine, nam- 
reč vprašanje reševanja stanovanjskega problema za delovno silo, ki ni iz 
samega kraja in prihaja od drugod in ki ji je treba zagotoviti stanovanje. 
Sistem kreditiranja je danes takšen, da preprečuje gospodarskim kmetijskim 
organizacijam odkup praznih kmetijskih hiš, v katerih bi lahko< morda s 
skromnimi sredstvi in z majhnimi adaptacijami omogočila stanovanje za eno 
ali dve družini, medtem ko jim ponujajo kredite za izgradnjo stanovanjskih 
blokov, kjer pa stane stanovanje neprimerno več. Morda bi s sredstvi za eno 
stanovanje v bloku lahko spravili pod streho 7 ali 8 pa tudi 10 družin v od- 
kupljenih praznih kmečkih hišah, po drugi strani pa so potem tudi najemnine 
v bloku takšne, da so praktično zelo težko dostopne za delovne ljudi, ki so 
v kmetijstvu precej slabo nagrajevani. 
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Drugo vprašanje, ki sem se ga hotel dotakniti v svojem prispevku k raz- 
pravi, je vprašanje politike do kmeta. 

Mi vsi vemo, da je popolnoma točen proces, o katerem je govoril danes 
sekretar Perovšek, namreč proces združenja zemljiške posesti v takšne kom- 
plekse, ki omogočajo rentabilno visoko produktivno proizvodnjo, medtem 
ko naša struktura na majhne komplekse razbitih površin dejansko ne omogoča 
visoke tržne proizvodnje. Mislim, da je pri podružbljanju zemlje treba na 
vsak način računati z objektivnimi možnostmi in prilagajati dinamiko temu, 
koliko sredstev, koliko tehnične opreme in koliko kadrov daje družba na raz- 
polago za uresničitev teh ciljev, po drugi strani pa mislim, da bi se morali 
tudi na ravninskih področjih, kjer perspektivno ni mesta za individualno 
kmetijsko proizvodnjo, s sedanjim individualnim kmetijskim proizvajalcem, 
ki je začasno še na tej zemlji, nekoliko bolj odkrito razgovarjati. To bi morali 
storiti zaradi ekonomskega interesa, saj je danes individualni proizvajalec 
precej destimuliran. Na področju ptujske občine je na primer politika cen in 
premiranja privedla do tega, da je v enem letu padlo število krav in telic 
v privatnem sektorju za 1200 glav. Po drugi strani pa mislim, da bi morali 
tudi zaradi človeških obzirov povedati individualnemu kmetijskemu proiz- 
vajalcu popolnoma odkrito, kakšne so perspektive našega razvoja in mu 
popolnoma odkrito pojasniti, da je na teh ravninskih predelih začasno, da 
ima za ta čas takšne in takšne možnosti, da pa se bo po preteku nekega 
obdobja njegovo zemljišče nujno vključilo v modernejšo proizvodnjo. Pri celi 
vrsti individualnih proizvajalcev bi tako premagali kompleks, da obstoja 
antagonizem med družbo in med njimi. Na ta način bi vzbudili več zaupanja 
v družbo in v bodočnost, razen tega pa bi zasebnemu proizvajalcu pomagali, 
da si že zdaj začenja iskati svoje bodoče mesto, morda tudi v kmetijski 
diužbeni proizvodnji, kjer bo verjetno kljub morebitnim konservativnim 
pogledom, ki jih morda še ima, najbrž lahko boljši proizvajalec tudi v socia- 
lističnem sektorju in boljši upravljalec, kot pa so tisti, ki samo začasno pri- 
hajajo kot sezonska delovna sila v kmetijstvo zato, da se potem orientirajo 
k prehodu v industrijo. 

Na posvetu, ki so ga imeli včeraj v Ptuju, so predstavniki kmetijskih 
organizacij govorili tudi o tem, kakšne možnosti se odpirajo za kooperacijo 
z zasebnimi proizvajalci v ravninskih področjih, zlasti pa so važne te mož- 
nosti za kooperacijo v tistih krajih, kjer vemo, da ni pogojev za veliko 
kompleksno strojno obdelavo. Samo majhna ilustracija; za pitanje telet je 
potrebno vložiti v družbenem sektorju na ptujskem področju okrog 150 do 
300 000 dinarjev po glavi, medtem ko bi se dalo v kooperaciji s 30 000 dinarji 
kredita zagotoviti prav tako dobre rezultate. Isto1 velja na primer za perut- 
ninarstvo, za produkcijo mleka, za sadjarstvo, jagodičje in podobno. 

Posebno vprašanje pri omogočanju takšnega res aktivnega sodelovanja, 
v kooperaciji je vprašanje davčne politike, pa tudi vprašanje dajanja rnate- 
l ialnih sredstev, zlasti pravih orodij za obdelavo. Sicer vemo, da tudi pri 
di užbenem sektorju obstajajo Velike težave. V Ptuju so tovariši pripovedovali, 
.da že dolgo časa ni gum za traktorske prikolice dimenzije 750 X 16, da cela 
vrsta prikolic stoji, da so nekateri šli na adaptacijo prikolic z drugo dimenzijo 
gum in da so na primer za eno prikolico, da jo usposobijo, plačali 560 000 di- 
narjev, medtem ko je nova stala 620 000 in podobno. /". 

To pa je za privatnega individualnega kmetijskega proizvajalca še težje, 
ker se naša industrija do zdaj še ni pobrigala, da bi zagotovila mehanizacijo, 
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ki jo zlasti v hribovitih področjih potrebuje proizvajalec. Brez karikiranja 
lahko trdim, da danes na področju vzhodne Slovenije proizvajalci ne morejo 
dobiti od naše industrije niti navadne lopate ali motike, saj izdeluje edina 
tovarna, ki jo imamo v Batujah, motike, ki so primerne za zemljo le na 
kraškem svetu, v Istri, v dalmatinskem področju, medtem ko nihče v Jugo- 
slaviji ne proizvaja popolnoma navadnega najprimitivnejšega ročnega kme- 
tijskega orodja, ki bi ga lahko zasebni proizvajalci uporabljali v pogojih 
vzhodne Slovenije. 

Na koncu še vprašanje preživnin. V načelu je stvar popolnoma jasna, 
vendar pa se mi dozdeva, da pri realizaciji postaja problem vse bolj komplici- 
ran zaradi tega, ker se pač postavlja vprašanje sredstev. V praksi vidimo, 
da smo na primer v dnevnih informacijah v naši skupščini ne vem kolikokrat 
zasledili, kako so skupščinski odbori razpravljali o preživninah babicam, če- 
prav jih je v vsej Sloveniji samo 62, ki bi prišle v poštev, če ni katera med 
tem umrla. Samo na področju ptujske občine pa imamo 1500 gospodarstev, 
v katerih so družinski člani stari nad 60 let in ni mlajše delovne sile. Če 
računamo, da je v vsakem takem gospodarstvu povprečno samo poldrug član, 
nanese to 2250 nad 60 let starih proizvajalcev, ki bi jih bilo treba prevzeti 
na preživninsko varstvo. Ce vzamemo preživnino 6000 mesečno, kakor jo tam 
uvajajo, ob kateri se sicer postavlja vprašanje, če je dovolj visoka, je to 
2250 X 12 X 6000 = 162 milijonov, ki naj jih spravi skupaj občina, kakršna 
je ptujska, kjer še danes približno 40% nacionalnega dohodka prihaja iz 
kmetijstva. Kakor hitro pa bi posamezniki zapuščali zemljo, bi jih bilo treba 
oddajati v domove za onemogle, kjer je vzdrževalnina okrog 18 000 dinarjev, 
pa bi se vsekakor znesek, ki bi letno bremenil občino, še temeljito dvignil. 

Dozdeva se mi, da bi morda razmislili, če ne bi v takih primerih in to 
so v glavnem gospodarstva na področjih, ki ne prihajajo v poštev za vklju- 
čevanje v velike družbene enoite, če ne bi v takih področjih bilo mogoče 
bolj človeško, in zlasti rentabilneje, ekonomično upravičeno, če bi oprostili 
takšna gospodarstva davkov, če bi z različnimi olajšavami poskušali čim dalj 
zadržati stare ljudi na zemlji, da jo po svojih močeh kakorkoli obdelujejo 
in da s tem vsaj samega sebe preživljajo in razbremenijo družbo velike skrbi, 
katero bi morala sicer prevzeti na svoja ramena. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Marija Plaveč. 

Marija Plaveč: Tovariši poslanci, tovarišice poslanke! V svoji 
diskusiji bi se rada dotaknila nekaterih problemov s področja kmetijske 
občine Slovenska Bistrica. 

Dejstvo je, da smo z intenzivnejšo izgradnjo našega kmetijstva začeli 
šele v letu 1962 in 1963. Vzrok temu je bil predvsem v tem, da je še pred 
letom 1961 obstojalo na področju naše občine 13 kmetijskih organizacij, 
državnih posestev in zadrug, od katerih pa nobena ni bila sposobna organi- 
zirati lastno proizvodnjo z modernejšo tehnologijo kmetijstva. Vsaka izmed 
teh organizacij je po svoje gospodarila, drobila finančna sredstva z vlaganjem 
investicij v manjše kmetijske objekte, ki za večje gospodarske organizacije 
in večjo proizvodnjo niso pomembni. 

Večja dela v prid kmetijstva je začela vodna skupnost Slovenska Bistrica 
leta 1958 z regulacijo potoka Dožnica in Bistrica. Doslej je bilo izvršenih že 
nad 8 km regulacij. Sedaj pa se bodo pričele regulacije na najinteresantnejšem 
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področju na tako imenovanem širokem ravninskem področju, kjer so se za 
regulacijo letos že vršile melioracije na približno 30 ha odkupljenih zemljišč. 
Zato se je kmetijska zadruga Slovenska Bistrica v letu 1962 odločila za 
uvedbo arondacije in odkup zemljišč ter povečala zemljiški sklad od prvotnih 
640 ha na 1280 ha obdelovalne zemlje. S tem pa seveda še niso vse možnosti 
zemljiškega sklada na tem področju izčrpane. 

Če bi odkupili še nadaljnjih 300 ha, bi imela kmetijska zadruga v tej 
dolini zaokrožen kompleks 1300 ha obdelovalne zemlje, kjer bi se po izvršeni 
regulaciji in po izvršenih hidro- in agromelioracijah zares lahko organizirala 
vzorna in najsodobnejša ter rentabilna kmetijska proizvodnja. Tako pred- 
videvajo, da bi lahko dvignili sedanji fond, ki šteje 400 glav živine, na 2000 glav 
goveje živine do leta 1970, vrgli na trg v enem letu do 2000 komadov pitancev 
ali 1 milijon kg mesa, kar preračunano v današnjih cenah znese 300 milijonov 
dinarjev. Poleg tega bo lahko zadruga proizvedla še 100 vagonov vina, 
700 000 kg jabolk itd. 

Zadruga ima tudi močan strojni park in trenutno zaposlenih 400 ljudi. 
Kljub temu, da se je proizvodnja povečala za 306 °/o, pa ne namerava zaposliti 
večjega števila delovne sile, ker to nadomešča mehanizacija. Vsi pogoji, razen 
razpoložljivih finančnih sredstev za izgradnjo takšnega objekta so torej dani. 
Po približni ocenitvi bi potrebovali do leta 1970 za dograditev tega objekta 
1 milijardo 170 milijonov dinarjev. V ta znesek ni/vračunana dokončna do- 
graditev 10 km regulacije, za kar je potrebno 250 milijonov din. Brez do- 
končne regulacije pa si sploh ni mogoče zamisliti omenjenega kmetijskega 
objekta. 

Z odkupom zemljišč, ki je bil izvršen v lanskem letu, je zadruga v glav- 
nem zajela vse površine, ki trenutno pridejo v pošitev za intenzivno obdelavo. 
Vse te površine so nujno potrebne hidro- in agromelioracij, za kar pa kot 
že omenjeno, sredstva še niso zagotovljena. 

Povedati moram, da je komisijska zadruga šele v izgradnji in d,a ne 
razpolaga z zadostnimi lastnimi sredstvi, zlasti še po odcepu gozdarske dejav- 
nosti v lanskem letu, da bi lahko rta zemljišča uredila. Zato poudarjam, da 
nikakor ne smemo ostati na pol poti, ker bi nam to lahko prizadelo ogromno 
gospodarsko in politično škodo. Ta problem sem omenila zaradi tega, ker 
se mi zdi, da bi z dograditvijo tega objekta rešeli rentabilnost kmetijske 
proizvodnje v naši občini. 

Rada bi omenila še politiko investiranja v našem kmetijstvu. Kadar gre 
za industrijske objekte, izdelamo načrte in zagotovimo sredstva od temeljev 
do zaključne faze, to je do končnega proizvoda. V kmetijstvu žal nimamo 
take prakse. Eno leto zagotovimo sredstva za nakup zemlje, drugo' leto za 
nakup mehanizacije, tretje leto za obnovo vinogradov, četrto leto za gradnjo 
hlevov in podobno. Kaj res ne gre v kmetijstvu tako kot v industriji? Kaj 
xes ne moremo določene investicije obravnavati kompleksno, to je od odkupa 
zemlje do ureditve zemljišč in vseh ostalih objektov, ki so potrebni za ne- 
moteno proizvodnjo, pri čemer imamo v mislih tudi stanovanjske objekte. 

Če bi kmetijstvo obravnavali tako, se nam ne bi dogajalo, da bi ostala 
v kmetijski proizvodnji najslabša delovna sila, katero je odklonila že indu- 
strija. Mlada, fizično sposobna, pa čeprav pretežno kmečka delovna sila, pa 
se je neprestano zaposlovala v industriji. Da je res tako, se vidi iz analize 
bolniških izostankov kmetijske zadruge, ki je v lanskem letu zaposlovala 
380 ljudi. V enem letu je bilo 378 primerov bolovanj, zaradi česar je bilo 
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izgubljenih 3918 delovnih dni, oziroma 31 344 efektivnih delovnih ur.. Samo 
za kritje stroškov boleznine do 30 dni je morala zadruga prispevati znesek 
2 milijona 51 751 din. Še večja izguba pa je seveda nastala zaradi izpada 
v proizvodnji. 

Tako kot diskutant pred menoj smatram, da bi se morali dajati investi- 
cijski krediti za odkup zemljišč pod ugodnejšimi pogoji, v vsakem primeru 
pa se mora počakati z odplačilom anuitet toliko časa, da postane zemljišče 
donosno. V nasprotnem primeru namreč • 'te anuitete zelo močno bremene 
kmetijsko organizacijo in onemogočajo rentabilno proizvodnjo. Tudi krediti 
za hidro- in agromelioracijo in ostale obnove se morajo dajati na daljšo od- 
plačilno dobo, ker so sedanji roki prekratki in prav tako ne omogočajo 
rentabilne proizvodnje. Naj navedem kratek primer. Investicijsko vlaganje na 
njivske in travniške površine znaša 480 din na ha, pri čemer znaša letna 
anuiteta pri odplačilnem petnajstletnem roku 32 000 din na ha. To se mi zdi, 
da je za sedaj, ko kmetijstvo še ni urejeno, le previsoko, ter so kmetijske 
organizacije že naprej obsojene na izgubo. 

Ze na začetku sem omenila, da so se investicije do predkratkim predvsem 
pred združitvijo manjših kmetijskih posestev vlagale razdrobljeno in nena- 
črtno, prav tako pa je bilo tudi celotno kmetijstvo do sedaj premalo načrtno 
in perspektivno grajeno. Predlagam, da se angažira vse najboljše kmetijske 
strokovnjake in "ekonomiste, ki naj izdelajo temeljite načrte perspektivnega 
kmetijstva. Ne sme nam biti več vseeno, ali bomo na nekem področju gradili 
ogromno klavnico, ki bo stala nekaj sto milijonov ali hlev za 2000 glav živine 
ali še več, ne da bi prej pogledali, ali imamo materialno zaledje ali ne in ali 
bodo lahko kapacitete vedno zasedene in seveda tudi rentabilne. 

Toliko sem želela povedati o kmetijstvu v družbenem sektorju. Če mi 
dovolite, pa bi se še na kratko dotaknila zasebnega sektorja predvsem kme- 
tijstva v zaostalih višinskih kmečkih področjih. 

Prvo, kar moramo reči, da socializacija vasi ni samo skrb kmetijskih 
zadrug ali komun, temveč skrb in odgovornost vseh političnih organizacij in 
celotne družbe. 

Ugotoviti moram, da imamo na tem področju celo vrsto nerešenih proble- 
mov, za katere doslej nismo imeli zadostne skrbi. Zlasti malo pozornosti 
smo posvečali zaostalim kmečkim področjem, kot so na primer na našem 
terenu Makole in haloški predel ptujske občine. Tu žive ljudje, precej revno, 
saj se preživljajo z razdrobljenim kmetovanjem. Pridelajo največ šmarnice, 
katero pa ne morejo prodati ter jo vso popijejo. Iz tega pa nastaja vedno' več 
socialnih problemov. 

To pripovedujem zaradi tega, ker se je na tem področju po osvoboditvi 
bore malo naredilo. Industrija se tu ni razvijala, ker ni bilo pogojev, smatram 
pa, da bi se lahko več storilo v ročni obrtni dejavnosti, kmetijstvu, zlasti 
v specializiranih kooperacijah in v turizmu. Kmetijstvo je tu zelo zaostalo 
in prav tako pa tudi ljudje, ki na tem področju žive. Boljši položaj imajo 
pohorski kmetje, ki imajo poleg poljedelstva tudi dohodek od lesa. Kmetje 
niso zaostali in imajo pred seboj jasno perspektivo. Postopoma se tu razvija 
tudi turizem. Avtomobilska cesta čez Oplotnico na kočo Pesek in dalje na 
Ribniško kočo ter v lanskem letu dograjena avtomobilska cesta iz Bistrice 
na Tri kralje, omogočajo pristop k privlačnim turističnim postojankam. Na 
kmetijskem področju je največ zanimanja za specializirano kooperacijo pred- 
vsem v reji svinj. Nekateri kmetje se z zadrugo pogodbeno vežejo za vzrejo 
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do 20 komadov pitancev letno. Tudi na področju proizvodnje semenskega in 
jedilnega krompirja in v nižinah na področju sadjarstva je veliko zanimanje 
za kooperacijo. Kljub temu, da se vsi zavedamo, da je kooperacija za kme- 
tijstvo velikega pomena, pa smo tu največkrat premalo storili. Mnogokrat so 
bile vzrok cene, ki niso bile stimulativne, mnogokrat pa tudi nepravočasna 
dostava semen in umetnih gnojil, za katere pa moram pripomniti, da jih 
kmetijske zadruge kljub pravočasnim naročilom niso prejemale v zadostnih 
količinah. Tudi s strani strokovnih služb kmetijskih zadrug je bilo na pod- 
ročju kooperacije z zasebnimi proizvajalci storjenega zelo malo. 

Naša občina je poskušala razbremeniti višinskega kmeta z znižanjem 
davčnih obveznosti. Tako je znižala občinsko doklado v tretji kategoriji za 
30 %>. Ne trdim, da je bilo zgrešeno, mnenja pa sem, da tak način reševanja 
problema za kmeta ni stirpulativen in da je potrebno najti drug prikladnejši 
in stimulativnejši način pomoči. Zato predlagam, da se raziščejo vse možnosti 
specializirane kmečke proizvodnje v višinskih predelih ter da s kooperacijo 
pomagamo kmetu, da bo na svojih zemljiščih več pridelal in se postavil na 
lastne noge, kajti le na ta način bomo reševali socialno problematiko in obstoj 
višinskih kmetov. 

Mislim, da je potrebno poudariti, da je kooperacijsko proizvodnjo po- 
treba gledati skozi principe ekonomike, kar doslej ni bila praksa. 

Omeniti moram še problem ostarelih in onemoglih ljudi na vasi. Tega 
problema, ki pa je zelo pereč, do sedaj nismo niti proučevali niti reševati 
kompleksno, temveč le od primera do primera. Zemlja, ki jo ti ljudje po- 
sedujejo, je bila tisti činitelj, ki je zavirala ukrepanje ali pa občine niso bile 
zainteresirane, da bi ugotovile obsežnost tega problema, ker ni bilo sredstev 
za njegovo rešitev. Kolikor so posamezni problemi le preveč izstopili, so se 
odgovorni organi ustavljali ob diskusijah, ki so se vodile okoli tega, kdo je 
pristojen za reševanje teh problemov. Nekateri so bili mnenja, da je to stvar 
zadrug, skratka tistega, ki bo zemljo prevzel. Drugi so zopet zastopali stališče, 
da sodi reševanje tega problema v pristojnost skupščine. Razumljivo pa je, 
da je to dolgotrajnešji proces, ki je močno povezan s socializacijo vasi. Povsod 
ga je treba začeti reševati vzporedno in z večjo odgovornostjo, ker gre tu za_ 
ljudi, ki imajo z ustavo zagotovljene človečanske pravice. Neodložljivo pa je 
reševanje vprašanj preživnin za tiste kmete, ki zaradi naše akcije podružblja- 
nja kmetijskih zemljišč prodajo, odstopijo ali izgubijo ob arondaciji zemljo, 
so pa zaradi starosti ali drugih razlogov upravičeni do preživnine, za katero 
pa se sredstva niso' ustvarila, oziroma jih ni na razpolago. Čimprej bo po- 
trebno, da se najdejo ustrezna sredstva in da občinske skupščine sprejmejo 
ustrezne predpise o preživninskem varstvu ostarelih kmetov. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Ernest Eory. 

Ernest Eory: Tovarišice in tovariši poslanci! Ob študiju materiala 
sem se ustavil pri poročilu odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. To poročilo 
je izdelano na podlagi obiska nekaterih kmetijskih delovnih organizacij na 
področju Socialistične republike Slovenije v letu 1963. V tem poročilu je 
med drugim obdelan tudi problem perspektivnega planiranja v kmetijskih 
delovnih organizacijah. Poročilo ugoitovalja, da imajo vse delovne organizacije 
razen ene izdelano — nekatere bolje, nekatere slabše — osnovne koncepte 
za nadaljnji razvoj in izkoriščanje kmetijskih površin na svojih območjih. 
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Koncepti so torej izdelani, ne vemo pa ali so ti koncepti med seboj na po- 
sameznih področjih tudi usklajeni, glede na proizvodne zmogljivosti, pogoje, 
ter smeri proizvodnje. Znano nam je, da čisto na nekem področju več kme- 
tijskih organizacij hkrati v svojih planih računa na iste površine ali na iste 
proizvodne zmogljivosti. Že dalj časa govorimo o regionalnih planih in načrtih 
za izkoriščanje kmetijskih zemljišč v posameznih komunah. Na žalost je do 
sedaj redko katera komuna ta problem rešila do konca. Osnova za izdelavo 
perspektivnega plana posameznih kmetijskih delovnih organizacij mora biti 
osnovni koncept celotnega kmetijskega področja komune ali še širšega pod- 
ročja. Širše področje omenjam zato, ker je v posameznih kmetijskih področjih 
komune ali izven nje potrebno in nujno planirati kapacitete predelovalne 
industrije, katere črpajo surovine iz teh področij. Neštetokrat se zgodi, da 
v danih situacijah vsaka komuna stremi za lastno predelavno industrijo, kaitera 
pa potem ne ustreza današnjim družbenim potrebam. Tu mislim na klavniško 
industrijo, katero pa bi radi razvijali vsi in zaradi tega se nam zdi, da na 
surovine iz enega področja računajo kar tri ali štiri predelovalne industrije. 
Po mojem je nujno, da sedaj pred sprejetjem sedemletnega plana točno dolo- 
čimo tudi kapacitete predelovalne industrije za posamezne panoge in začrtamo 
nadaljnje smeri razvoja. 

Na eni prejšnjih sej Skupščine smo ugotavljali, da imamo v Sloveniji 
preveč klavniških kapacitet in da so te zelo raztresene. Mora nam biti jasno, 
da moderna klavniška industrija ne more hiti raztresena po vsej Sloveniji 
in je zaradi tega nujno, da razvijamo tiste, katere imajo v okviru dolgoročnih 
planov kmetijske proizvodnje kar najboljše pogoje. V okviru dolgoročnih na- 
črtov ali osnovnih konceptov se mi zdi, da damo ponovno poudarek na rajoni- 
zacijo kmetijske proizvodnje. Na rajonizacijo vplivajo v prvi vrsti klimatski 
in talni pogoji, ter splošne potrebe družbe. Dogaja se, da blizu industrijskih 
središč razvijamo kulture, katere glede na tamkajšnje potrebe niso najbolj 
potrebne in opravičljive, obenem pa v taka središča vozimo mleko ali zelenjavo 
iz oddaljenih krajev. 

Najvažnejši, problerh, ki mora biti rešen v okviru osnovnih konceptov 
komun, je v tem, da določijo področja, interesantna za razvoj družbenega 
sektorja ter področja, namenjena kooperaciji in privatnim kmetijskim pro- 
izvajalcem. V tistih komunah, kjer imajo že sedaj točno določena področja, 
ki so namenjena razvoju družbenega sektorja, ni problem izvesti arondacijo 
ali komasacijo. Privatni kmetijski proizvajalci točno vedo, da imajo tudi oni 
svoje določeno mesto v okviru razvoja kmetijske proizvodnje. 

Na mnogih kmetijskih zemljiščih ne gospodarimo tako, kakor bi to ustre- 
zalo sodobni proizvodnji. Pri tem mislim na neurejenost razmejitve med 
posameznimi kulturami, katere so med seboj v velikih primerih pomešane. Po 
nekaterih ugotovitvah več kot okoli 15!%> površin, ki so primerna za kmetijsko 
proizvodnjo, zavzemajo gozdovi ali pa obratno, da je okoli 10 °/o takih površin, 
ki so edino primerne za pogozdovanje, pod njivskimi kulturami. Mislim, da 
bi lahko z načrtnim delom na tem področju storili mnogo več in bi s tem 
lahko več kmetijskih površin angažirali za družbeno proizvodnjo. Potrebno 
bi bilo torej točno razmejiti in določiti področja, katera so namenjena gozdni 
proizvodnji in jih pogozditi, določiti površine za travniško proizvodnjo in 
urediti njivske površine, vse to seveda v okviru regionalnega plana komune 
in delovne organizacije ne glede na lastništvo. 
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Rad bi se dotaknil še nekaterih problemov v zvezi z oskrbo kmetijstva 
z reprodukcijskim materialom, posebno z oskrbo družbenih pitališč s teleti 
in proizvodnjo telet na sploh. 

Iz gradiva za sedemletni plan je razvidno, da je število goved na področju 
Socialistične republike Slovenije od leta 1946 do leta 1956 naraslo od 
426 000 glav na 547 000 glav in da smo imeli v letu 1962 skupno 595 000 glav. 
V letu 1963 smo zabeležili padec za 44 000 glav ali za 7,5 fl/o Znižanje staleža 
v letu 1963 je za nas zaskrbljujoče, zaradi tega je nujno iskati vzroke, ki so 
večinoma objektivnega značaja. Če hočemo realizirati naš sedemletni plan 
glede števila živine, potem je nujno, da spremenimo sedanje pogoje za pro- 
izvodnjo mleka, za proizvodnjo telet in za rejo plemenske živine. 

Rentabilneje je dvigniti cene mleku in teletom na ustrezno raven in 
imeti polna pitališča kot pa imeti družbena pitališča prazna in jih uporabljati 
za skladišča. Zastavljeni sedemletni plan je vsekakor uresničljiv, saj je sestav- 
ljen z upoštevanjem vsestranskih faktorjev, kateri morajo vplivati na reali- 
zacijo planskih nalog. Zaradi tega je nujno, da prizadeti organi v najkrajšem 
času pristopijo k reševanju tega problema in izhajajo iz stanja, ki vlada na 
terenu. Reja plemenske živine v primerjavi s pogoji, ki so na trgu za klavno 
živino, nikakor ni stimulativna. Nujno - je, da rejo plemenske živine, če ne 
drugače, rešimo z družbeno investicijo, to je s premijami. 

Predsednik Tine Remškar: Prekinjam razpravo in odrejam 25 minut 
odmora. 

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

Predsednik Tine R cm š k a r : Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
' inž. Ciril Žmahar. 

Inž. Ciril Žmahar: Tovarišice in tovariši poslanci! Spregovoril bi 
o urejanju kmetijskih zemljišč. Iz osnove za sedemletni načrt kmetijstva je 
razvidno, da predvidevamo po minimalni varianti povečanje obdelovalnih 
površin v družbenem sektorju za 15°/o, to je od dosedanjih 10:%> na 25 °/o 
v letu 1970. Smatram, da je to povečanje možno doseči, če bomo vzporedno 
reševati tudi vsa ostala vprašanja, ki' se porajajo v zvezi , s podružbljanjem 
zemlje. Iz istega gradiva je razvidno, da imajo kmetijske organizacije svoje 
površine zelo razdrobljene, saj imajo 40 in pol °/o vseh površin v kompleksih 
izpod 10 ha. Takšno stanje prav gotovo ni razveseljivo in je posledica hitrega 
podružbljanja v zadnjih letih, medtem ko je urejanje zemljišč zaostajalo zaradi 
cele vrste težav, kot npr. vprašanja dolgoročnih investicijskih sredstev, 
kompliciranost postopka in vprašanja kadrov. 

Kmetijske organizacije bodo morale vsekakor vzporedno s podružbljanjem 
zemljišč intenzivno delati tudi na urejanju kmetijskega prostora kot celote. 
Proizvodnja na malih parcelah za kmetijske organizacije ni ekonomična, zato 
bo potrebno čimprej stopiti k sanaciji takšnega stanja. Hkrati bo potrebno 
strmeti za tem, da se bodo na novo podružbljene površine vključevale v že 
obstoječi kompleks oziroma se bodo ustvarjali novi večji kompleksi. Vsekakor 
se bodo morali bolj smelo kot doslej posluževati arondacije in komasacije, ker 
je to ekonomska nujnost. Vprašanje urejanja bomo morali reševati na raznih 
področjih različno. Tam, kjer že imamo ali bomo imeli preko 50 %> zemljišč 



60 Republiški zbor 

v družbeni lastnini, bomo morali pristopiti h komasaciji, kajti le na ta način 
bomo dosegli kompleksno rešitev. Kjer pa še ni tako visokega odstotka zem- 
ljišč v družbeni lastnini, bomo to vprašanje reševali z arondacijo1, ki daje 
v takšnih pogojih zadovoljive rezultate. 

V področjih, kjer že imamo ali bomo imeli preko 50 °/o zemljišč v družbeni 
lastnini, pa bomo morali poleg komasacije pristopiti še k izvedbi integralnih 
melioracij. S tem bomo po eni strani še pospešili podružbljanje ostalih površin, 
po drugi strani pa bomo uredili zemljišča, tako da bodo sposobna za naj- 
intenzivnejšo in za ekonomsko najbolj učinkovito proizvodnjo. 

Najbolj pereče vprašanje pri urejanju zemljišč je nerešeno vprašanje 
dolgoročnih finančnih sredstev. Kmetijske organizacije dobivajo kreditna 
sredstva za odkup zemlje, vzporedno pa bi morale dobivati tudi dolgoročna 
sredstva za urejanje le-teh. Znano nam je, da je akumulativnost kmetijskih 
organizacij zelo nizka, zaradi neurejenih oziroma neenakih ekonomskih po- 
gojev, zaradi česar kmetijske organizacije tudi niso sposobne iz lastnih sred- 
stev financirati urejanje zemljišč, ki terjajo večja vlaganja. Ta vlaganja 
dosegajo tudi do 3-kratno ceno zemlje, seveda odvisno od naravnih pogojev. 
Prav tako bo potrebno poenostaviti postopek pri arondaciji in komasaciji, 
kmetijske organizacije pa bodo morale okrepiti to službo s sposobnimi kadri. 

Vprašanju urejanja zemljišč bomo morali pri izvajanju 7-letnega programa 
posvetiti vso pozornost, kajti v nasprotnem primeru bo sama proizvodnja, 
kakor tudi ekonomičnost proizvodnje v veliki meri ogrožena. 

Predsednik Tine Remškar : Besedo ima inž. Veljko Križnik. 

Inž. Veljko Križnik: Razvoj kmetijstva, katerega osnove obravna- 
vamo, je v dobri meri odvisen in pogojen s splošnim gospodarskim in družbenim 
razvojem. Zato izolirano obravnavanje kmetijstva v določeni meri onemogoča 
konkretnejšo presojo kvantitativnih kazalcev in odnosov v tem materialu. Zaradi 
tega se tudi omejujem bolj na razpravo o splošnih smernicah, izhodiščih in 
pogojih razvoja. 

Rešitve v gradivu, ki smo ga dobili v obravnavo, izhajajo iz danih proiz- 
vodnih možnosti, upoštevajoč zlasti prirodne pogoje in pa družbeno-politični 
cilj v kmetijstvu — socialistično preobrazbo. Nalogo povečanja proizvodnje rešu- 
jejo koncepcijsko pravilno s socialistično preobrazbo v dveh smereh: ena od 
teh je podružbljenje zemlje v ravninskih predelih in razvijanje močne družbene 
proizvodnje, ki je osnova za razvoj celotnega kmetijstva in tudi pogoj za stabilno 
oskrbljenost tržišča; druga pa je proizvodno sodelovanje s kmetom v hribovitih 
področjih oziroma tam, kjer se družbeni sektor še ne bo širil v sedanjem raz- 
dobju ali sploh ne. Oba načina povečevanja proizvodnje in spreminjanja druž- 
benih odnćsov sta pravilna in umestna, toda vsak na določenem področju. 

Šibka stran gradiva je iztrganost problematike iz celotnega gospodarstva, 
torej izolirano obravnavanje, vendar je to v neki meri razumljivo, ker je bilo 
gradivo izdelano kot monografija, ne pa kot sestavni del nekega plana. To ima za 
posledico, da celotna projekcija, ki jo gradivo daje za naslednjih 7 let, sloni 
na določenih predpostavkah. Te so tempo in intenzivnost razslojevanja na vasi, 
ugodni splošni pogoji gospodarjenja za kmetijske delovne organizacije in razpo- 
ložljiva investicijska sredstva. Vsi ti momenti so odločilni, ne toliko pri sami 
presoji splošne koncepcije, ampak predvsem pri presoji dinamike in obsega, 
torej določenega kvantitativnega razmerja. 
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Zanimiva je primerjava nekaterih kazalcev iz gradiva z materiali zveznega 
zavoda za planiranje, ki tudi že obravnava v določeni meri osnovne probleme in 
osnovne proporce kmetijstva. Kakšno je tedaj gibanje in razvoj kmetijstva 
v našem materialu, in kakšna so zvezna predvidevanja? 

Stopnja rasti pri nas je približno za en odstotek večja kot v zveznem merilu, 
kjer se predvideva približno ista stopnja naraščanja fizičnega obsega proiz- 
vodnje kot je bila doslej. V zveznem osnutku plana je poudarek na proizvodnji 
žita in živalskih proizvodov, medtem ko daje gradivo osnovni poudarek žival- 
skim proizvodom, pri tem pa so nekoliko različni količinski kazalci. V našem 
gradivu se predvideva povečanje površin družbenega sektorja za 150—220 °/o, 
v zveznih materialih pa za 100 °/o. Po zveznem materialu naj bi imel družbeni 
sektor okrog 22 °/o vseh obdelovalnih površin, pri nas pa predvideva 25—32 '/o 
površin. Za kooperacijo se v zveznem materialu predvideva 25 a/o kmečke zemlje, 
po našem pa 37 oziroma 34 % kmečke zemlje. Tu smo torej v dinamiki znatno 
hitrejši kakor pa v zveznem merilu.. 

Bistveno pa se razlikujemo v proizvodni usmeritvi. Opozoriti moram, da 
najnovejši zvezni materiali že upoštevajo določena stališča glede porazdelitve 
nacionalnega dohodka v korist osebne potrošnje in zmanjšanja investicij, ki 
jih naše gradivo ne upošteva, ker je izdelano prej. Medtem ko se v zveznem 
merilu predvideva, da bi družbeni sektor strukturo proizvodnje spremenil v 
korist rastlinske proizvodnje, povečanje živinorejske proizvodnje pa naj bi se 
doseglo v prvi vrsti na račun večje kooperacije, je v našem gradivu zelo močna 
orientacija družbenega sektorja v povečanje živinoreje. Mislim, da je prav v tem 
bistvena razlika med našim in zveznim konceptom. 

Seveda ima to svoje reperkusije tudi v pogledu investicijskih vlaganj. Zvezni 
materiali predvidevajo približno enak delež gospodarskih investicij v kme- 
tijstvu kot doslej, to se pravi, okrog 16 do 17'°/o, medtem ko po tem materialu, 
ki mi je dostopen, ne morem oceniti, kolikšen je delež, ki ga predvideva gradivo, 
ker nimamo celotnega zneska gospodarskih investicij za naslednjih 7 let pri 
roki. Investicijska vlaganja v zveznem merilu so usmerjena v pridobivanje 
zemlje, nakup strojev, zgraditev najnujnejših zgradb, plantaže, relativno manj 
pa je predvidenih investicij v melioracije in sploh v take investicije, ki se 
počasi vračajo. Zanimivo je, da znašajo zvezna investicijska predvidevanja, ki 
so relativno manj intenzivna, na ha nove zemlje približno 1 400 000 do 1 500 000 
dinarjev. Naša predvidevanja, ki so investicijsko bistveno intenzivnejša zaradi 
usmeritve v živinorejo, znašajo prav tako 1 400 000 do 1 500 000 dinarjev na ha, 
kar bo najbrž prenizko. 

Ocena gradiva, konkretneje mislim samih številk, je v sedanji fazi izde- 
lave planov težavna. Zdi se mi, da so kvantitativni pokazatelji še nejasni, ker 
so odvisni v celoti od realizacije tistih predpostavk, iz katerih gradivo izhaja. 
To je predvsem dinamika spreminjanja socialne strukture prebivalstva, ki pa 
je zopet odvisna od dinamike splošnega gospodarskega razvoja, zlasti pa od 
politike zaposlovanja. Na to pa vplivata v Sloveniji dva nasprotna činitelja: 
eden od teh je relativno ugodna ekonomska in socialna struktura prebivalstva, 
ki pogojuje hitrejši razvoj družbenega sektorja; po drugi strani to omejuje hri- 
bovitost, ki zmanjšuje površine, primerne za družbeni sektor. Dinamika razvoja 
kmetijstva pa zavisi tudi od sredstev, ki bodo razpoložljiva za investiranje, in 
končno tudi od tega ali bodo delovni kolektivi materialno zainteresirani, in tudi 
materialno sposobni, da bodo to politiko in ta razvoj izvedli. 
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Mislim, da sploh ne gre za dilemo ali minimalna varianta ali maksimalna 
varianta podružbljanja, čeprav osebno smatram, da je minimalna bolj ustrezna, 
ampak gre za realno presojanje, realno predvidevanje in oceno faktorjev, ki 
vplivajo na tak ali drugačen tempo razvoja. Osnovni pogoj za celotni razvoj, 
kakršnega gradivo projecira, pa je sprememba pogojev gospodarjenja, ki so 
zdaj za kmetijstvo zelo neugodni in ne omogočajo predvideni razvoj. Ti ne- 
ustrezni pogoji se kažejo predvsem v nizki akumulativnosti, ali celo izgubi, ki 
onemogoča reprodukcijo in neugodno vpliva na razvoj interne delitve, v preza- 
dolženosti kmetijskih organizacij in končno v nizkih osebnih dohodkih in druž- 
benem standardu. Posledice tega so, da podjetja nimajo sredstev za razširjeno 
reprodukcijo, dostikrat niti za enostavno, da je reprodukcija odvisna od sredstev 
izven delovnih organizacij in da seveda v skladu s tem tudi investicijske odlo- 
čitve nastajajo izven delovnih organizacij. To povzroča, da kolektiv ni odločilni 
faktor in materialni nosilec investicij in celotnega plana razvoja, da imajo 
odločilno vlogo v reprodukciji faktorji izven delovne organizacije, tako da odlo- 
čitve dostikrat niso povsem v skladu z ekonomskimi zakonitostmi. Kot so tova- 
riši pred menoj že omenili, povzroča vse to relativno ozko materialno osnovo za. 
razvoj samoupravljanja v kmetijstvu. 

Tudi, če se pogoji gospodarjenja za kmetijstvo izboljšajo, ne moremo pri- 
čakovati, da bi imele kmetijske organizacije tolikšno stopnjo akumulacije, ki bi 
lahko v celoti omogočila neprekinjeno in pospešeno razširjeno reprodukcijo iz 
lastnih sredstev. Potrebno bi bilo zagotoviti še bančne kredite, odplačilne roke 
podaljšati na amortizacijsko dobo in zagotoviti za nakup zemlje posebna druž- 
bena sredstva. Na ta način bi bilo možno akumulacijo uporabiti za razširjeno 
reprodukcijo, za angažiranje bančnih sredstev, medtem ko bi amortizacija, ki se 
pri vsakem novem objektu formira, zadostovala za odplačevanje anuitet. Na ta 
način ne bi prihajalo do prezadolžitev, ki so v takih bančnih pogojih kot so 
zdaj, stalni spremljevalec razvoja podjetij. 

Gradivo pri projeciranju proizvodnje upošteva družbene potrebe. Vendar 
menim, da to še ni jamstvo, da se bo proizvodnja tudi dejansko usmerila v 
skladu s temi potrebami. Družbena potreba mora najti adekvatni izraz preko 
mehanizma tržišča in delovanja zakona vrednosti; le na ta način lahko zago- 
tovimo tudi dejansko usmeritev kmetijske proizvodnje v skladu s potrebami 
družbe. To družbeno potrebo mora delovna organizacija tudi materialno obču- 
titi. Imam vtis, da kmetijstvo često obravnavamo tako, kot da zanj ekonomske 
oziroma tržne zakonitosti ne veljajo. Mislim, da je primer, ki me k temu navaja, 
prav živinoreja. Mi smo družbeni sektor do sedaj vztrajno usmerjali v živino- 
Tejo, kljub zanjo neugodnim ekonomskim pogojem. Zato lahko rečem, da se- 
danje pomanjkanje mesa nima izvora samo v izvozu, pomanjkanju krme in v 
podobnih stvareh, marveč je to tudi v določeni meri odraz neurejenih ekonom- 
skih pogojev, ki so to proizvodnjo do sedaj destimulirali. Osebno nisem proti 
razvijanju živinoreje pri nas, ker imamo zato prirodne pogoje, samo nisem za 
to, da te stvari rešujemo na administrativni način. Reševati jih moramo z eko- 
nomskimi ukrepi. Družbena dolžnost kmetijskega podjetja — kot vsakega dru- 
gega — je, da ustvarja dovolj dohodka, s katerim krije osebne dohodke in vrši 
razširjeno produkcijo. To je družbena naloga. Usmeritev proizvodnje podjetja 
pa je ekonomsko vprašanje, ki ga pa ne moremo rešiti z upravnimi ali pa s poli- 
tičnimi ukrepi, kot se v praksi često poskuša, zlasti v komunalnih okvirih. Pod- 
jetje, tudi kmetijsko, naj proizvaja tisto, kar trg išče in to širši jugoslovanski 
trg in ne samo ozki lokalni. Mislim, da se je treba otresti miselnosti, ki po- 
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nekod še vlada, da je naloga kmetijskih podjetij oskrba določenega kraja, ne pa 
proizvodnja za tržišče. 

Se nekaj o povečanju proizvodnje v zasebnem sektorju. Od kooperacije, 
take kot je zdaj, večinoma ne moremo pričakovati rezultatov. Mislim, da je 
treba tu napraviti odločnejšo spremembo. Semena in umetna gnojila, katerih 
nabavljanje je danes največkrat osnovna vsebina kooperacije, lahko plasiramo 
tudi brez kooperacije. Slabost današnjih oblik kooperacije je v tem, da so 
šablonske, brez vsebine in kratkoročne. 

Ce želimo povečati proizvodnjo zasebnega sektorja, kot to v gradivu pred- 
videvamo, kljub zmanjšanju površin v kmečki lasti, je treba tistim kmetom, ki 
naj še dalje ostanejo zasebniki, ker nam njihova zemlja ni interesantna, dati 
perspektivo obstanka na teh področjih, jim tudi pokazati perspektivo1 razvoja 
in izboljšanja njihovega standarda s povečano proizvodnjo, seveda ob sodelo- 
vanju z družbenim sektorjem. V kooperacijo je treba zajeti celotno kmetijo, ne 
pa sklepati pogodb za vsak produkt posebej. V taki kompleksni in dolgoročni 
kooperaciji je treba kmetovo proizvodnjo specializirati in jo usmeriti na dolo- 
čen finalni produkt. 

Delovne organizacije in tiste njihove enote, ki so namenjene za sodelovanje 
z zasebnim sektorjem za razvijanje kooperacije, je treba organizacijsko uspo- 
sobiti in kadre stimulirati z ustreznim sistemom delitve, kar danes večinoma 
pogrešamo. Tak način dela bo zahteval tudi več individualnega*dela tega stro- 
kovnega kadra na terenu kakor dozdaj. Pomanjkanje delovne sile, ki nastopa 
tudi v privatnem sektorju kmetijstva, bo treba reševati s stroji, primernimi za 
tak način proizvodnje, ne samo s stroji, primernimi za hribe, temveč tudi z 
vprežnimi in ostalimi ročnimi stroji, o čemer je tovariš pred menoj tudi že 
govoril. Mislim, da ta stvar sicer ne spada v stališča, pač pa bi bilo koristno, 
da predstavniki Izvršnega sveta prenesejo to sugestijo in se dogovorijo z indu- 
strijo, ki naj začne proizvajati potrebne drobne kmetijske stroje. Samo s trak- 
torji problema kooperacijske proizvodnje ne bomo mogli rešiti, zlasti ne na 
področjih kamor s traktorji sploh ne moremo priti, 

In končno, za razvijanje kooperacijske proizvodnje so potrebne stabilne 
tržne razmere, ki naj zagotavljajo in omogočajo dolgoročno vezanje kmeta na 
družbeno podjetje v tej skupni proizvodnji. Dosedanje kratkoročne pogodbe so 
deloma posledica neangažiranosti kmetijskih zadrug, deloma pa so rezultat ne- 
stabilnih tržnih razmer. Le-te proizvajalce ne stimulirajo na trajnejšo povezavo 
z družbenim sektorjem, temveč jih navajajo k špekulaciji. Drugo, kar je treba 
poudariti pa je, da morajo tudi zadruge kot ostale organizacije, ki kooperirajo 
s kmetom, gledati na kooperacijo kot na proizvodno ne pa trgovsko nalogo, kjer 
se s čimvečjo maržo pri majhnem prometu skuša doseči višje dohodke. Dogo- 
vore, ki se v okviru skupne proizvodnje sklepajo, je treba upoštevati. Mislim, 
da je bolezen naše kooperacije tudi v tem, da porabimo ogromno papirja, zelo 
malo pa velja tu konkreten proizvodni dogovor s kmetom, zelo malo je medse- 
bojnega zaupanja. 

V zvezi s proizvodnjo v zasebnem sektorju bi želel opozoriti še na en pro- 
blem v novem predlogu zakona o davkih. Zvezni zakon predvideva namreč 
enotno stopnjo zemljiškega davka v družbeno-politični skupnosti. Mislim, da bi 
to samo škodovalo razvoju politike, o kateri se danes pogovarjamo. Ne vem 
zdaj, ali se lahko to rešuje skozi različne stopnje kmečkega davka oziroma do- 
hodnine, ali pa bo republika s svojim zakonom, v katerem so možna razna 
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odstopanja, omogočila olajšave, ki bodo' ta inštrument napravile tako elastičen, 
da bomo lahko izvajali našo politiko do zasebnega sektorja. 

Razen spremembe splošnih ekonomskih pogojev, ki so objektivni faktor za 
razvoj kmetijske proizvodnje, pa je za uspešno angažiranje kmetijskih delovnih 
organizacij za nadaljnji razvoj proizvodnje treba rešiti tudi probleme znotraj 
podjetij. Eden izmed osnovnih problemov, ki nas tare in katerega rezultat so v 
določeni meri tudi nizki osebni dohodki in pa manjša akumulacija, je nizka 
produktivnost dela, katere vzroki so v premajhnem izkoriščanju delovnega časa, 
v slabem izkoriščanju osnovnih sredstev, v zaostali tehnologiji in podobno. 
Nizka produktivnost dela v kmetijstvu je v dobri meri tudi odraz zapostav- 
ljanja reševanja nekaterih vprašanj, ki pa so za kmetijstvo odločilnega pomena. 
Tu mislim predvsem na še dokaj neizdelane sisteme interne delitve dohodka 
oziroma osebnega dohodka, ki povzročajo, da je pomen startnih osnov v kme- 
tijstvu še prevladujoč in da pri upravljanju prepočasi uveljavljajo ekonomske 
enote v podjetjih. Še vedno imamo tudi pojave primitivnosti v organizaciji dela 
in dostikrat tudi nepreštudirano organizacijo delovnih enot in samih podjetij. 

Prevladujejo torej ekonomski in organizacijski problemi. Ne le v podjetjih, 
tudi v kmetijski znanosti so ti problemi zapostavljeni. Mi nimamo proučenih 
vprašanj optimalne strukture proizvodnje, optimalnega nivoja proizvodnje, 
velikosti delovnih enot v podjetjih in podobno. Nimamo strokovne oziroma 
znanstvene ustanove, ki bi reševala in proučevala ta vprašanja v kmetijstvu. 
Obstoječe institucije so pretežno ali skoraj izključno orientirane le na reše- 
vanje tehnoloških problemov. Razvoj ustanov, ki se bodo znanstvend ukvarjale 
s problemi ekonomike in organizacije, je nujna naloga, brez katere ne bo ustrez- 
nih rezultatov v proizvodnji in brez katerih se bo tehnološka rešitev obravna- 
vala še vedno izolirano, ne bo pa vključena v dano organizacijo dela in eko- 
nomsko utemeljena. 

Predsednik Tine Remškar: Prekinjam razpravo. Sejo bomo na- 
daljevali jutri ob 9. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.50 in se je nadaljevala 24. aprila 1964 ob 
9.05.) 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice! Nadaljujemo z 
razpravo. Besedo ima tovariš Franc Ciglar. 

Franc Ciglar: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji diskusiji 
želim izraziti inekaj mnenj o kmetijski mehanizaciji ter vzgoji kadrov. 

Danes, ko teče razprava o 7-letnem planu kmetijstva, se moramo zavedati, 
da so pred nas postavljene velike naloge, ki bodo glede na razne spremembe 
v gospodarski politiki tudi za kmetijstvo terjale velike napore, če hočemo 
plan realizirati in zagotoviti boljši družbeni in osebni standard. 

Da ne bi zašel v razpravo preširoko, bi se takoj ustavil pri kmetijski 
mehanizaciji, kateri daje gradivo za sestavo 7-letnega plana velik poudarek, 
saj pride kmetijska mehanizacija na ravninskih terenih v poljedelski proiz- 
vodnji do> polnega izraza. Tudi manj hriboviti tereni ne zaostajajo mnogo, 
saj je tudi tukaj 80°/o vseh del mehaniziranih. Nekoliko slabše je v vino- 
gradniški, sadjarski ter vrtnarski proizvodnji, deloma zaradi strmih terenov, 
deloma zaradi pomanjkanja priključkov ter primernih strojev za obdelavo. 
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Da bi bila naša mehanizacija čim uspešnejša in kos svoji začrtani nalrgi, 
je prvenstveno potrebno urediti zemljiške komplekse na družbenem, ka1 or 
tudi zasebnem sektorju in začeti s kompleksno kooperacijo. Smatram da 
bomo edino na ta način lahko pravilno izkoristili že obstoječo mehanizacijo 
na eni strani ter realno nadomeščali z novo na drugi strani. Strinjam se s tem, 
da naj bi v bodoče domača industrija izdelala smo tisto opremo, ki ustreza 
tehnologiji in je za njo dovolj naročil. Mnogokrat smo bili seznanjeni preko 
raznih časopisov, kako so se proizvodi, oziroma oprema kopičili v skladiščih 
raznih tovarn, večjih delavnic ali v skladišču trgovskih podjetij. Do prodaje 
teh proizvodov navadno ni prišlo zaradi slabe kvalitete. S tem, da SO' proizvodi 
stali, je na eni strani nastajala škoda v delovnih organizacijah, ki so te proizvode 
proizvajale ali prodajale, na drugi strani pa tudi v kmetijski proizvodnji, ki 
je take proizvode sicer potrebovala, ji pa zaradi slabe kvalitete niso ustrezali. 
Tako nastale situacije je bilo potrebno kasneje rešiti z uvozom. 

Servisna služba se kljub pomanjkanju rezervnih delov iz leta v leto veča, 
izboljšuje svoje delovne pogoje in prihaja vse bolj do izraza. Le tu in tam 
se nekatere delavnice poslužujejo avtomobilskih ali drugih nekmetijskih 
remontov, deloma tudi v določenih letnih dobah, ko kmetijska mehanizacija ni 
polno zasedena. 

Kakor pri vsaki veji našega gospodarstva, tako je potrebno tudi v tej 
stroki dati možnost za čimširše in kvalitetnejše strokovno izobraževanje, brez 
česar si uporabe moderne mehanizacije ne moremo zamisliti. 

Dovolite mi, da v zvezi z izobraževanjem dodam nekaj misli in navedem 
nekaj problemov. Predvsem bi se hotel dotakniti položaja našega traktorista, 
bodočega kmetijskega strojnika. Če analiziramo omenjeno delovno mesto, 
lahko ugotovimo, da imamo v naši republiki okoli 60 °/o traktoristov, ki kva- 
lifikacije nimajo, ali pa imajo samo polkvalifikacijo, ostalih 40% pa je za- 
poslenih ali kot vodje obračunskih enot ali kot obratni mehaniki in temu 
podobno, tako da ostane za neposredno proizvodnjo sorazmerno malo kvalifi- 
ciranega ali visoko kvalificiranega kadra, kar v precejšnji meri vpliva na 
delovni proces. Smatram, da bi bilo umestno, da bi gospodarska zbornica 
zadevo proučila in nudila polkvalificiranemu kadru dopolnilno izobraževanje 
na delovnem mestu ali na drug krajši način. Zdi se mi, da kmetijska strojna 
šola v Mariboru ne bo mogla zadostiti potrebam po kadrih. Mnenja sem, da 
bi morali ustanoviti kakšno enoletno šolo, kot je že bila leta 1947, 1948 in 1949, 
ali na kak drug način hitreje zadostiti potrebam. 

Iz gradiva je razvidno, da se bo mehanizacija, predvsem traktorji ter 
njihovi priključki, v bodočih sedmih letih povečala za okoli 100 do 110 %, za 
kar bo potrebno precej novih kvalificiranih in visoko kvalificiranih kadrov. 
Samo tedaj, če bodo za mehanizacijo usposobljeni tudi ustrezni kadri, bo okoli 
40 milijard dinarjev, ki so namenjeni za kmetijsko strojno opremo v 7-letnem 
obdobju, pravilno izkoriščenih. 

Dovolite mi, da se dotaknem še nekaterih problemov v kmetijski meha- 
nizaciji. Tipizacija strojev je rešena le delno. Še vedno imamo zelo pisano 
mehanizacijo. Iz podatkov, ki sem jih zbral v nekaj občinah, je razvidno, da 
imamo v redni proizvodnji še vedno okrog 15 različnih tipov traktorjev — 
gumenjašev, da goseničarjev niti ne omenjam. Preskrba z rezervnimi deli 
je zelo slaba in je pri nekaterih tipih traktorjev zagotovljenih največ 20 % 
rezervnih delov ali pa jih sploh ni. Ce na eni strani ugotavljamo, da bomo 
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prešli predvsem na. težjo mehanizacijo, potem lahko na drugi strani ugotovimor 

da ob taki preskrbi z razervnimi deli stroji ne bodo zadovoljivo izkoriščeni. 
V ilustracijo naj navedem samo en primer. Za naše ravninske terene je 

najprimernejši traktor gumenjaš >*Ferguson 65-«, zato, ker je nekoliko težji 
in močnejši od ostalih ter zelo okreten. Zelo težko pa se zanj dobe rezervni 
deli. Dobro sem informiran iz enega izmed kmetijskih kombinatov, da so bili 
v lanskoletni največji sezoni trije omenjeni traktorji nesposobni za delo. 
Čeprav ima podjetje dobro organizirano komercialno službo, jim v vsej sezoni 
ni uspelo usposobiti niti enega od teh traktorjev. Rezervne dele so sicer 
iskali po vsej državi in tudi v ITM Beograd, kjer je bil traktor izdelan, dobili 
pa so odgovor, da imajo dele samo za kompletiranje celih traktorjev, to je 
za serijsko proizvodnjo. 

Smatram, da je ta problem zelo resen in ga je potrebno čimprej rešiti. 
Kolikor bo ta, kakor tudi ostali problemi zadovoljivo rešeni, tudi ne bo 
težko v celoti izpolniti predvideni 7-letni plan. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Ernest Kerec. 

Ernest Kerec: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v 
svoji razpravi povem nekaj misli in opozorim na probleme, ki nastopajo pri 
pridobivanje kmetijskih zemljišč in s katerimi se vsakodnevno srečujejo 
kmetijske organizacije na terenu, in ki lahko- v našem nadaljnjem razvoju 
krepitve družbenega sektorja kmetijstva zavirajo hitrejši tempo pridobivanja 
kmetijskih zemljišč. , 

Če izhajamo iz stališča, da je pridobivanje in usposabljanj« novih kme- 
tijskih površin v predstojećem 7-letnem obdobju najpomembnejša naloga v 
kmetijski organizaciji in da je vsa teža 7-letnega plana razvoja kmetijstva 
ravno v tem, moram poudariti, da bodo morali biti vsi napori koncentrirani 
na pridobivanju novih zemljišč. Predvideno povečanje kmetijskih zemljišč 
družbenega sektorja na 160 000 ha, kar predstavlja 25 °/o skupnih obdelovalnih 
povrtšin, odnosno 200 000 ha ali 32 %> obdelovalnih površin po maksimalni 
varianti, je po mojem mnenju realno, če upoštevamo tempo pridobivanja 
kmetijskih zemljišč zadnjih dveh let. 

Pri dokončni izdelavi programa razvoja kmetijstva za obdobje 1964—1970 
je potrebno še posebej proučiti pogoje pridobivanja zemljišč na področjih, 
ki so agrarno prenaseljena, ki imajo slabo1 razvito industrijo in kjei je tempo 
pridobivanja zemljišč počasnejši. Med ta področja sodi predvsem Prekmurje. 

Problemi, ki zavirajo hitrejši tempo pridobivanja zemljišč na teh pod- 
ročjih, so zlasti naslednji: 

— nizke odkupne cene, ki jih nudijo lastnikom kmetijske organizacije, 
— želje kmetov, da bi se izognili novim arondacijam; 
— povečano povpraševanje po zemlji s strani obrtnikov in sezonskih 

delavcev, zaposlenih v inozemstvu, predvsem v Avstriji in delno v Nemčiji,. 
— agrarna prenaseljenost Pomurja. 
Zaradi ugodnih cen kmetijskih pridelkov odkupna cena kmetijskih zem- 

ljišč ni v skladu z zakonom o vrednosti in bi kazalo proučiti vprašanje cen 
za zemljo. Tako ne smemo prezreti dejstva, da mora priden kmet na 1 ha 
zemlje srednje kakovosti ob normalni letini pridelati okrog 200 do 250 me- 
trskih stotov krompirja, kar mu vrže ob ceni 20 din za kilogram 400 do 
500 000 din. Jasno je, da se mu ob takem finančnem učinku ne izplača odtujiti 
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zemlje in da ga tak uspeh navaja k nakupu nadaljnjih površin. Po drugi 
strani pa bi se nam vsako zvišanje odkupnih cen lahko tudi maščevalo, ker 
bi na ta način nehote zavrli nadaljnji nakup in podobno, saj bi naš kmet kaj 
kmalu pričakoval novo zvišanje cen in bi začel špekulirati. 

Vprašanje odkupnih cen je zelo zapleteno in ga kaže podrobneje in vse- 
stransko proučiti. V preteklih letih so kmetje prodajali le bolj odročna in 
največkrat najslabša zemljišča, z arondacijo, ki jo izvajajo kmetijske organi- 
zacije, pa žele te pridobiti boljša zemljišča in tako potiskajo zasebne lastnike 
na slabše površine. To vsekakor ni ostalo brez posledic. Ni redek primer, da 
kmetje kmetijski organizaciji iz gole solidarnosti do sovaščana in da preprečijo 
arondacijo, nočejo prodati niti tistih površin, za katere sicer nimajo zanimanja. 
V krajih z agrarno prenaseljenostjo, kot je Pomurje, je še vedno precejšnje 
število odvečne delovne sile, ki išče sezonske zaposlitve tudi v bližnji Avstriji 
in tudi v Nemčiji. Večina teh po povratku domov ali pa preko svojih sorodni- 
kov nakupuje zemljo ali celo cela posestva. Za zemljo ponujajo po 400 do 
600 000 din za ha, kar pa je neprimerno več kot pa ponujajo kmetijske 
organizacije. 

Agrarna prenaseljenost ima tudi svoje druge negativne posledice, ki p re- 
pi ečujejo hitrejšo rast socialističnega sektorja. Večina kmetij je majhnih in 
njihova površina ne presega 3 ha. To sili mnoge k dodatni zaposlitvi, kljub 
temu pa se ti delavci še vedno drže zemlje, ki jim je zaradi nizkih osebnih 
dohodkov dodatni vir preživljanja. Vprašanje je takšne narave, da ga kmetijske 
organizacije ne morejo rešiti same. Nujno je, da se na teh področjih pristopi 
k deagrarizaciji katero pa lahko hitreje izvedejo samo s postopno industri- 
alizacijo ali uvajanjem drugih služb ali servisov na naši vasi. 

-So tudi primeri, ko bi bili posamezniki voljni prodati svoja zemljišča, 
toda le pod pogojem, da kmetijska organizacija odkupi tudi njihova stano- 
vanjska in gospodarska poslopja, kar pa sedaj ni mogoče. Smatram, da to ne 
bi smel biti problem, saj bi lahko tako kupljena stanovanska poslopja koristila 
za stanovanje kmetijskih delavcev, ki dostikrat menjajo svoje zaposlitve ravno 
zaradi tega, ker nimajo primernih stanovanj. Taka sprostitev bi v marsičem 
pripomogla, da bi se proces nakupa zemljišč pospešil. 

Na proces razširitve družbene lastnine na kmetijskih zemljiščih vsekakor 
vpliva tudi dejstvo, da posedujejo mnogi nekmetje, torej delavci, uslužbenci, 
upokojenci in obrtniki preko 3 ha obdelovalnih površin. Ti se teh površin, 
kot sem že prej navedel, drže in s tem onemogočajo nadaljnji razvoj. Vse- 
kakor bo potrebno to vprašanje temeljito proučiti in zmanjšati dosedanji 
maksimum, ki je dopuščal nekmetom do 3 ha obdelovalne zemlje, na 1 ha. 

Po sedaj veljavnih predpisih pridobijo lastniki zemljišč pravico do otroških 
dodatkov šele 6 mesecev po odtujitvi zemljišča. Smatram, da bi socialistični 
sektor lahko marsikje pridobil prvenstvo pri odkupu kljub temu, da bi ponudil 
nižjo odkupno ceno, če bi prodajalec s tem, da proda zemljišče kmetijski 
organizaciji, dobil pravico do otroškega dodatka že prihodnji mesec po skle- 
nitvi kupo-prodajne pogodbe. Ta diferenca, ki ne bi občutneje obremenjevala 
sredstev skupnosti, bi v marsikaterem primeru prodajalca preusmerila od za- 
sebnih kupcev na kmetijske organizacije. 

Po sedanjem zakonu o prometu z zemljišči in stavbami je promet z zem- 
ljišči svoboden, to se pravi, da zemljišča lahko kupujejo osebe, ki se ne 
ukvarjajo s kmetijstvom, oziroma osebe, katerim kmetijska proizvodnja ni 
glaven poklic ali njihova življenjska eksistenca. Smatram, da bi bilo v naših 
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pogojih potrebno preprečiti pridobivanje zemljišč z nakupom in podaritvijo 
osebam, ki se ne ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo oziroma katerim kmetijska 
proizvodnja ni glavni poklic. Te osebe bi lahko v bodoče pridobivale zemljišča 
z nakupom ali s podaritvijo samo za površine, potrebne za gradnjo stano- 
vanjskih hiš. Ta problem ni tako pereč v agrarnih področjih, temveč predvsem 
v bližini naših večjih mest in industrijskih središč. 

Močan faktor, ki zavira hitrejši tempo pridobivanja zemljišč s strani 
družbenega sektorja, je tudi zakonsko določilo. Po 54. členu temeljnega zakona 
če ima kmetijska organizacija, ki namerava izvesti arondacijo v arondacijskem 
o izkoriščanju kmetijskih zemljišč je mogoče izvesti arondacijo le v primeru, 
kompleksu najmanj 25®/o zemljišč. Mnogokrat se dogaja, da kmetijske organi- 
zacije takih površin nimajo in jih tudi z nakupom ne morejo dobiti, kar ima 
vse za posledico, da arondacije ni mogoče izvesti. 

Zato kmetijske organizacije predlagajo, da bi se 54. člen omenjenega zakona 
dopolnil v tem smislu, da se omogoči v določenih primerih arondacija tudi 
tedaj, kadar kmetijske organizacije nimajo predpisanega odstotka zemljišč. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Jože Kolarič. 

Jože Kolarič: Tovarišice in tovariši! V svoji diskusiji bi se želel 
dotakniti semenarske službe, ki zadnje čase zaostaja za potrebami dinamičnega 
razvoja našega kmetijstva. 

Brez dvoma je zelo pomemben činitelj za povečanje kmetijskih pridelkov 
kvalitetno seme, ki omogoča, da pride v celoti do izraza tudi ves ostali agro- 
tehnični kompleks. Brez uporabe kvalitetnih semen ni mogoče realizirati 
velikih pridelkov. To vprašanje postaja še toliko važnejše sedaj, ko družbeni 
sektor in kooperacija zajemata vsako leto vedno večje površine in ko prihaja 
proizvodnja v tesno odvisnost od reprodukcijskih sredstev, med katerimi 
zavzema prav seme zelo pomembno mesto. Že dosedaj doseženi uspehi razvoja 
našega kmetijstva nam dokazujejo, da lahko s kvalitetnim semenom povečamo 
proizvodnjo za eno tretjino ali pa tudi več. Lahko trdimo, da je razvoj seme- 
narstva v Sloveniji v zadnjih desetih letih pozitivno vplival na kvalitetno in 
kvantitetno povečanje proizvodnje žit, zlasti visokorodnih pšenic, kakor tudi 
koruze in krompirja, na zboljšanje proizvodnje semenskega blaga, zlasti žit, 
krompirja in deloma tudi vrtnin. Velik uspeh je dosežen tudi v tem, da se vse 
bolj usmerjamo in prehajamo k rajonizaciji proizvodnje semen v najboljša- 
področja. Vse bolj se odpira in raste interes proizvajalcev za nakup kvalitetnih 
semen. Pomembni uspehi so bili doseženi v proizvodnji izvirnega semena pri 
pšenicah, pri ječmenu in deloma tudi pri krompirju. Zaradi tako organizirane 
proizvodnje kvalitetnih semen so se ta začela uveljavljati tudi na jugoslovan- 
skem in inozemskem tržišču. To nam v zadnjih 10 letih potrjuje porast vred- 
nostnega in fizičnega prometa s semeni. Razvidno' je, da je promet od 1953. 
do 1963. leta porastel od 228 milijonov na 2 milijardi 100 milijonov din, po 
fizičnem obsegu pa se je promet povečal od 1500 ton na 3500 ton zrnatega 
semena in 4000 ton semenskega krompirja, kar znaša skupaj 7500 ton. Prav 
tako so semena zavzela pomemben delež v izvozu. Ta se je povečal od 1957. do 
1963. leta od 226 milijonov na 700 milijonov dinarjev ali za trikrat. Po prikazu 
3-letnega povprečja izvoza izvozimo letno 1218 ton semen v vrednosti 486 mili- 
jonov dinarjev, uvozimo pa le 286 ton semena v vrednosti 59 milijonov dinar- 
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jev. Z nadaljnjim razvojem proizvodnje kvalitetnih semen lahko še močno 
povečamo devizni priliv. 

Poleg teh pozitivnih rezultatov pa karakterizirajo to obdobje tudi nekatere 
pomanjkljivosti, ki ovirajo ne samo nadaljnji dinamični razvoj semenarstva, 
ampak tudi celotnega kmetijstva. Te pomankljivosti se odražajo zlasti v po- 
gostih reorganizacijah semenske službe, kar je imelo svoj negativen vpliv na 
proizvodnjo in promet s semeni. Semenarski kader se je ravno zaradi teh 
reorganizacij zadnja leta močno zmanjšal, kar je povzročilo določene izpade 
v proizvodnji. Ukinitev selekcijskih obratov je zavrla že zastavljeno delo na 
proizvodnji izvirnega semena. Izmenjava semen ni obsegala predvidenega 
obsega. Pogosta nihanja in neusklajenost cen med merkantilnim blagom in 
semeni so zavirala načrtni razvoj semenarstva in s tem tudi normalno oskrbo 
kmetijske proizvodnje. Kljub navedenim pomanjkljivostim pa je semenarska 
proizvodnja dosegla velike uspehe, kar je razvidno tudi iz velikih naročil, ki 
pa jih zaradi slabe tehnične opremljenosti ne more zadovoljevati. 

Občutno je zlasti pomanjkanje stalnih finančnih sredstev, tako za osnovno 
dejavnost, kakor tudi za investicije. Iz družbenih sredstev je bilo v zadnjih 
treh letih tej dejavnosti danih le 9 milijonov dinarjev, kar nikakor ne ustreza 
potrebam razvoja semenarstva. Zlasti so potrebna investicijska vlaganja za 
gradnjo skladišč, sušilnic, nabav potrebnih strojev, opreme in podobno. Širok 
asortiment poljščin in vrtnin, ki je potreben zaradi zelo različnih ekoloških 
pogojev v Socialistični republiki Sloveniji, zahteva večje vlaganje v proizvodnjo1 

izvirnega semena. Ta proizvodnja naj bi se organizirala na specializiranih 
semenogojskih posestvih. Ta posestva bodo morala biti za te naloge primerno 
opremljena, tako s kadri, opremo, skladišči, sušilnicami in podobno. 

Poseben problem, ki je zlasti pereč letos, je prodaja semenskega krompirja. 
Ta problem je nastal zaradi pravilnega razumevanja semenarske službe do po- 
treb povečanja proizvodnje semenskega krompirja. Ta služba si je ves povojni 
čas prizadevala, da poveča površine pod semenskim krompirjem in izboljša 
njegove kvalitete. 

Prvi kolikor toliko zanesljiv uspeh je bil dosežen šele v letu 1963, ko se 
je proizvodnja dvignila od 4890 ton v letu 1958 na 7200 ton v letu 1963. Kljub 
temu, da je bilo proizvedeno le 50 % semenskega krompirja, ki ga potrebuje 
naša proizvodnja, ter ga je bilo od te količine prodano 1820 ton izven Slovenije, 
je nastal zaradi neodkupljenih 2000 vagonov merkatilnega krompirja problem 
prodaje semenskega krompirja in to krompirja, ki po sortimentu in kakovosti 
popolnoma zadovoljuje naše potrebe. Kakor kaže sedanja situacija, ne bo pro- 
danih 1500 ton semenskega krompirja, ki ga bo treba zaradi tega dati v indu- 
strijsko predelavo. Taka situacija ni samo v Sloveniji, temveč tudi v Sociali- 
stični republiki Srbiji in Hrvaški, kjer ponujajo semenski krompir zaradi težav 
s prodajo po 15 dinarjev kg. Iz tega je razvidno, da je vzrok težav v kampanjski 
akciji forsiranja proizvodnje brez ustrezne povezave proizvajalcev v jugoslo- 
vanskem merilu. Tako bo zaradi trenutnih organizacijskih slabosti za vrsto let 
ogrožena proizvodnja tovrstnega semenskega blaga, če ne bomo tega problema 
pravočasno rešili. 

Glede na pomen semenarske službe za nadaljnji razvoj kmetijske proiz- 
vodnje je potrebno zagotoviti, da se bo semenarstvo razvijalo skladno z ostalo 
kmetijsko proizvodnjo, pri tem pa ne smemo zanemarjati njegove vloge v 
izvozu. Zaradi tega ne smemo semenarstvo pojmovati kot navadno trgovino, 
pač pa moramo iskati njegovo ekonomsko korist tudi v posrednih rezultatih, 
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torej v proizvodnji kmetijskih pridelkov. Družba mora vložiti posebne napore 
v razvijanje lastne vzdrževalne selekcije, kot osnove za dosego višjih hektarskih 
donosov in kvalitetnejšega pridelka. Izdelati je treba podroben program razvoja 
semenarstva v Sloveniji in zagotoviti potrebna sredstva za kontinuirano delo 
na tem področju. Iz ustreznih virov je treba zagotoviti finančna sredstva za 
razvoj semenogojskih obratov, ki se morajo še ustanoviti, zgraditi in. sodobno 
opremiti. Izgraditi in opremiti bo treba sodobna skladišča za semena poljščin, 
vrtnin in semenskega krompirja. Na področju predelovanja semen moramo 
izvesti potrebno delitev dela, pri tem pa upoštevati tudi proizvodnjo v jugo- 
slovanskem kmetijskem prostoru. Za realizacijo planskih nalog bo potrebno 
z izpopolnjenimi zakonskimi določili urediti vprašanje proizvodnje in prometa 
s semenskim blagom, da zagotovimo pravilen in skladen potek oskrbe potroš- 
nikov z zadostnimi količinami kakovostnega semena. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Viktor Zupančič. 

Viktor Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s pred- 
loženim gradivom sedemletnega programa razvoja kmetijstva je Qdbor za 
trgovino, gostinstvo in turizem razpravljal o osnovah razvoja trgovine s kme- 
tijskimi pridelki. Ta del trgovine je tesno povezan s kmetijsko proizvodnjo, 
zaradi česar je reševanje problemov na tem področju močno odvisno od sploš- 
nega porasta kmetijske proizvodnje in obratno. 

Z obravnavo te trgovine želim poudariti mesto in pomembnost blagovnega 
prometa v družbeni reprodukciji kmetijstva. Poleg prenizke kmetijske pro- 
izvodnje nasploh nam namreč ustvarjajo vrsto problemov na tem- področju 
tudi pomanjkljivosti, ki jih iz leta v leto zasledujemo v prometu s kmetijskimi 
pridelki. Med poglavitnimi pomanjkljivostmi so zlasti: stalna in močna nihanja 
proizvodnje, nezagotovljen odkup proizvedenih pridelkov tako, da ugotavljamo 
pojav slabe in nekontinuirane založenosti tržišča tudi v primeru dobrih letin. 
Navijanje cen pri odkupu po nakupovalcih, prevelike razlike v cenah produktov 
med posameznimi kraji, ki niso le rezultat različnih transportnih stroškov, 
ampak izhajajo predvsem iz razdrobljenosti slovenskega tržišča s kmetijskimi 
proizvodi in iz tega izvirajočih lokalnih monopolističnih teženj. Neizenačena 
in pogosto slabo kakovost pridelkov in nepravočasna dobava in prodaja 
pridelkov. 

Zato je naš odbor poudaril, da je povečanje proizvodnje v kmetijstvu 
osnovni pogoj, vendar pa ne tudi že jamstvo za boljšo oskrbo tržišča. V pogoju 
blagovne proizvodnje je namreč proces menjave zelo pomemben, saj se le skozi 
njega realizira produkt kot blago. Zato menim, da mu je potrebno posvetiti 
posebno pozornost ter težiti k temu, da se po najkrajši poti poveže proizvodnja 
s potrošnjo ob sočasni izločitvi vsega nepotrebnega posredovanja. 

Pomen blagovnega prometa z živili in kmetijskimi proizvodi kažejo tudi 
naslednji podatki: promet z živili in kmetijskimi pridelki je znašal v letu 1963 
okrog 91 milijard dinarjev ali približno 33 °/o od celotnega prometa na drobno. 
Ta delež bo tudi v naslednjem planskem obdobju ostal približno na isti višini 
in bi znašal v letu 1970 okrog 30 %> prometa na drobno, v absolutnem merilu 
pa naj bi se povečal za okoli 80 °/o. Od celotne kmetijske proizvodnje je v letu 
1962 znašala blagovnost 33,2 %>, v letu 1970 pa naj bi se dvignila na približno 
60%. Povečane naloge na področju prometa s kmetijskimi pridelki pa nam 
kažejo tudi predvideno gibanje povprečne potrošnje nekaterih najvažnejših 
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produktov na prebivalca letno. Na primer pri mesu od 32 kg v letu 1962 na 
40 do 42 kg v letu 1970, pri mleku od 150 litrov v letu 1962 na 210 litrov v letu 
1970, pri jajcih od 80 komadov na 150 do 160 komadov, pri zelenjavi od 40 do 
45 kg v letu 1962 na 60 kg v letu 1970. K temu moramo dodati še predvideni 
povečani izvoz kmetijskih pridelkov, ki naj bi bil v letu 1970 za 74 8/o višji kot 
je bil v letu 1962. 

Vsi spredaj navedeni podatki opravičujejo torej v planu predvideno po- 
večanje prometa s kmetijskimi proizvodi za 80fl/o, zmogljivosti trgovine pa že 
danes ne ustrezajo tako pri grosistični kot v maloprodajni mreži, zato bi morale 
te kapacitete naraščati ustrezno z obsegom prometa, izboljšati pa se bo morala 
tudi organizacija trgovine. 

Menim, da je treba posvetiti tej vrsti blagovnega prometa toliko večjo 
pozornost, ker gre za specifične proizvode, kar se izraža zlasti v problematiki 
transporta teh produktov, njihovi pokvarljivosti, posebnosti v sortiranju, 
embaliranju in skladiščenju, kot tudi, da te proizvode potrošnik vsakodnevno 
ali periodično potrebuje in nabavlja. Zdi se mi, da je pravilno postavljeno v 
kmetijskem planu, da je za zagotovitev stabilne proizvodnje potrebno, da 
družbeni sektor v kmetijstvu, ki že sedaj proizvaja 32,5 °/o celotne tržne pro- 
izvodnje, zavzame v naslednjem sedemletnem obdobju še važnejše mesto v 
blagovni proizvodnji, v kateri naj bi sodeloval z 58 do 65 °/o,. medtem ko bo 
ostalo še vedno treba zagotoviti z odkupom od zasebnega sektorja. Odkup 
od družbenega sektorja, ki bo postajal vse bolj pretežni nosilec celotne tržne 
proizvodnje, mora temeljiti na čvrstem pogodbenem sodelovanju med proiz- 
vajalci, kmetijskimi zadrugami, kmetijskimi kombinati, kmetijskimi posestvi 
in na drugi strani med trgovskimi ter drugimi organizacijami, kot so pre- 
skrbovalna podjetja, industrijsko predelovalna in izvozna podjetja ter zavod 
za državne rezerve. Pri tem bi morali težiti, da družbeni sektor kar največji 
delež svoje proizvodnje proizvede v pogodbenem odnosu. Pogodbe morajo 
vsebovati dogovor o ceni, termine dobave in kvaliteto blaga ter naj bi bile 
obvezne za oba partnerja. Praksa je pokazala, da je tak način proizvodnje 
najboljša garancija za ureditev našega tržišča. 

Nekatera naša trgovska podjetja so s tako obliko pogodbene proizvodnje 
dosegle že vidne rezultate, ki se kažejo tako v stabilizaciji same proizvodnje, 
ko.t tudi na tržišču. Kot primer bi navedel pogodbo, ki jo je preskrbovalno 
podjetje »Povrtnina« v Mariboru sklenilo z »Agrokombinatom« Maribor za 
prevzem celotne proizvodnje jabolk, breskev, krompirja in zelenjave za dobo 
treh let. Taka metoda dela je odraz dolgoročne politike v trgovini, ki odgo- 
varja za preskrbo večjega potrošnega središča. S takim načinom pogodbenega 
sodelovanja se odpravlja stihija, možnosti nestabilnih cen, nelojalna trgovska 
konkurenca in podobno. 

Za tako zastavljeno pogodbeno proizvodnjo pa bi morala stati sposobnost 
trgovskega podjetja, da s svojimi sredstvi prevzame nase morebitni .rizik in 
v vsakem primeru zagotovi nemoten potek in, dosledno izvajanje pogodb. V ta 
namen so predpisana sredstva za sklade rizika, ki naj bi stabilizirali proiz- 
vodnjo pridelkov za trg in omogočili kontinuirano preskrbo potrošniških 
središč. 

Pri tem se je naš odbor v razpravi o skladih rizika zavzel zato, da bi bili 
praviloma ti skladi locirani pri podjetjih, da bi se čimbolj izognili administra- 
tivnemu vmešavanju v gospodarstvo. Vendar pa bi bilo prav, da občine zdru- 
žujejo sredstva, ustvarjena pri tistih podjetjih, ki ne sklepajo pogodb s pro- 
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izvajalci ter zato sredstev ne morejo koristiti. Hkrati pa bi za prehodno 
obdobje, ko skladi rizika pri podjetjih še niso dovolj razviti, tudi občine pri- 
spevale dodatna sredstva za občinske sklade, ki naj bi jih podjetje koristilo 
v dogovoru z občino kot dopolnilo in okrepitev svojih skladov. 

Proučiti pa bi bilo treba tudi možnost, da podjetja in komune sklenejo 
aranžma o zavarovanju tveganih poslov z državnim zavarovalnim zavodom. 
Nujno bi bilo, da bi sklade rizika prvenstveno formirale občine večjih po- 
trošnih središč, kot so Ljubljana, Maribor, Celje in industrijski kraji Kranj, 
Jesenice, Trbovlje ter nekateri turistični kraji kot Koper ter še drugi. Centri 
Ljubljana, Maribor in Celje že danes porabijo približno 70[%> vseh kmetijskih 
pridelkov, ki pridejo na trg. 

Ob tem se postavlja vprašanje kako tudi s primernimi odnosi v cenah 
zagotoviti in stimulirati proizvodnjo za trg. Ker so v preteklosti kupni fondi 
naraščali znatno hitreje kot blagovni fondi, zlasti pa tržni presežki kmetijskih 
proizvodov, se na tem delu tržišča niso mogle uveljaviti ekonomske cene. Zato 
naš odbor naglaša, da je potrebno mimo omenjenih ukrepov za izboljšanje 
oskrbe tržišča, pogodbene proizvodnje in skladov rizika, težiti, da se vzporedno 
s pospeševanjem kmetijske proizvodnje in boljšo organizacijo odkupa ter pro- 
meta s kmetijskimi pridelki vse bolj sproščajo odkupne cene pridelkov, hkrati 
pa postopoma zapirajo škarje med cenami kmetijskih in ostalih potrošnih 
artiklov. 

Z naraščanjem proizvodnje pa bi morala trgovina več storiti, da bi po- 
večala izbiro blaga po kakovosti' ter temu ustreznih cenah, kar se sedaj še 
malokje dogaja. Za povečanje proizvodnje in stabilizacijo' cen v živinoreji so 
bila dana velika družbena sredstva v obliki premij za proizvodjo mesa. Do- 
stikrat pa smo lahko ugotovili, da so nekatere kmetijske zadruge, klavnice 
pa tudi kombinati uveljavljali premije tudi v pryneru, ko so živino same 
kupile od zasebnega proizvajalca in jo preprodale naprej. 

Menim, da če že obstojajo premije, potem je nujno zagotoviti, da se 
koristijo kot stimulacija za večjo in kvalitetnejšo prodajo, nikakor pa ne, da 
postajajo fond za pokrivanje dostikrat neupravičenih izgub. 

Ob vse večjem naraščanju tržne proizvodnje na družbenem sektorju bo 
v Sloveniji zasebni kmečki proizvajalec vendar še proizvajal določene tržne 
presežke, ki jih ne smemo zanemariti v naši odkupni politiki. 

Menim, da v razmerju z naraščanjem proizvodnje v družbenem sektorju 
vse bolj upada negativni vpliv stihijske kmečke proizvodnje, zaradi katere smo 
morali uvesti nekatere administrativne omejitve v odkupu od zasebnega pro- 
izvajalca. Zaradi večje proizvodnje družbenega sektorja in večje založenosti 
naše trgovine z uvoženimi artikli smo bili v našem odboru mnenja, da že 
dozorevajo pogoji, da se postopoma sprošča odkupni režim, ki je dosedaj dajal 
zadrugi izključni monopol v odkupu. 

^Mnenja sem, da bi za nekatere artikle lahko takoj sprostili odkup v ne- 
organizirani proizvodnji, to je za češnje, breskve, slive, jajca in nekatere vrste 
gozdnih sadežev. Menim, da bi bil tak način prilagajanja spremenjenih od- 
nosov zelo koristen tudi za zadrugo, ker bi jo še bolj usmeril v organizacijo 
svoje lastne in pogodbene proizvodnje, po drugi strani pa bi skozi sproščeno 
trgovino popolneje zajeli marsikaj, kar danes ostaja neodkupljenega. Takšna 
politika pa bi spodbudila tudi povečanje proizvodnje tistih artiklov in pri 
tistih kmetih, ki iz različnih razlogov ne morejo biti zajeti v organizirano 
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proizvodnjo. Zadrugo bi tako lahko tudi v praksi obravnavali kot proizvajalno 
organizacijo. Odbor meni, da so najbrž že zastareli predpisi, predvsem zvezni, 
ki zadrugo še vedno obravnavajo kot trgovsko, ne pa kot gospodarsko organi- 
zacijo. 

Ko je odbor razpravljal o disperziji cen na tržišču kmetijskih proizvodov, 
je ugotovil, da so razlike med cenami v posameznih potrošniških centrih 
znatne in dosegajo tudi do 200 

Taka razhajanja v cenah srečujemo tudi na zelo kratkih razdaljah, npr. 
Ljubljana-Kranj ter jih zato ne moremo- pripisati le transportnim stroškom. 
Največkrat je razlog za tako divergenco cen obstoj lokalno zaprtih tržišč, 
ker ni nikogar, ki bi interveniral z dclocienimi produkti na tem tržišču. 
Seveda pa ta ugotovitev ne pomeni, da moramo v vsakem kraju za vsako 
blago umetno ustvarjati konkurenco, ker bi to lahko pripeljalo do nasprotnih 
rezultatov. V tej zvezi bi bilo potrebno, da se tudi pri nas proučijo in ugotovijo 
komercialno-gravitacijska območja in komericalna gravitacija za posamezne 
artikle, ker bi nam to služilo za osnovo usmerjanja razvoja te trgovine in raci- 
onalno organizacijo trgovske mreže. 

Občasno nastopa pri nas pojav, da določenih produktov na trgu ni, ozi- 
roma so dosegljivi le po visokih cenah, kljub temu, da je blaga pri proizva- 
jalcih dovolj. Mnenja sem, da bi nam tu prišla prav sugestija o organizaciji 
drugega distribucijskega tira, ki naj bi ga omogočil organiziran in stalen 
nastop proizvajalcev na trgu. Menim, da je to interesanten način neposrednega 
stika proizvajalcev in potrošnika, zato bi bilo potrebno-, da bi gospodarska 
zbornica proučila, za katere proizvode bi bil takšen kontakt najbolj primeren, 
s tem pa bi se tudi delno odpravila omenjena anomalija. 

Naš odbor je v svoji razpravi prav tako- poudaril, da so mnoge obrav- 
navane slabosti v trgovini s kmetijskimi pridelki pogojene z nezadostno in 
slabo tehnično opremljenostjo organizacij, ki se ukvarjajo tako z odkupom 
pridelko-v, skladišč, hladilnic, transportnih sredstev, kot tudi maloprodajne 
mreže. Boljša tehnična opremljenost bi prispevala k zmanjšanju pokvarljivosti 
in kala, posebno pri nekaterih hitro pokvarljivih pridelkih. 

Predloženi material o opremljenosti naše trgovine s kmetijskimi pridelki 
daje za sedanje stanje zelo porazno sliko. Neko preskrbo-valno podjetje, ki 
ima 45 prodajaln za sadje in zelenjavo, ima samo en hladilni pult, prav tako 
nima na razpolago hladilnih kamionov, mehanizacije v skladiščih, kar bi vse 
omogočilo hitrejšo manipulacijo in zmanjšalo število delovne sile. Ta dejstva 
bodo morale upoštevati v bodoče tudi banke pri dodeljevanju sredstev za 
vlaganje v trgovino. 

V izpopolnjevanju maloprodajne mreže za prodajo kmetijskih proizvodov 
se je naš odbor postavil na stališče, da bi se razen razširitve maloprodajnih 
zmogljivosti še v večji meri pristopalo k novim oblikam tovrstne trgovine 
kot so samopostrežbe ali pa prodajalne proizvajalcev, ki naj zlasti povečajo 
sortiment kmetijskih proizvodov, da bi pridelki čim hitreje in čim kvalitet- 
nejše prišli od proizvajalcev do potrošnika. V razpravi na odboru smo bili 
tudi mnenja, da bi morali v že obstoječo konjunkturno službo- bolj vključiti 
tudi raziskavo tržišča s kmetijskimi pridelki ter s tem prispevati k čim večji 
povezavi med proizvodnjo in potrošnjo. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec inž. Jože Mušič. 
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Inž. Jože Mušič: Tovarišice in tovariši poslanci! Razpravljati na- 
meravam o vodnem gospodarstvu, ki ga kompleksno obravnavajo osnove za 
7-letni načrt kmetijstva, poročilo ustreznega skupščinskega odbora pa se je 
omejilo na hidromelioracije, varstvo kakovosti voda, financiranje. in vodno 
gospodarsko službo, to je na področja, ki neposredno zadevajo kmetijstvo. 

Ker zadeva izkoriščanje in uporaba voda tudi industrijo, promet in zlasti 
komunalo, menim, da bi morali razširiti razpravo o vodah tudi na skupščinske 
odbore tistih področij, ki v znatni meri vplivajo na vodno gospodarske inve- 
sticije. V tem primeru bi lahko realneje ocenili v osnovah za razvoj kmetijstva 
predvidenih 50 milijard za vodno gospodarstvo, saj odpade več kort polovica 
te vsote na vodovode ,in odpadne vode. To svoje mnenje podpiram z ugoto- 
vitvijo, da se področje komunale le hitreje vključuje v naš splošni razvoj in 
ekonomski sistem. 

Menim, da ni treba posebej poudarjati pomena gospodarjenja z vodo, če 
upoštevamo, da je v današnjem razdobju 'na suhozemni površini količina vode 
več ali manj stalna in da je ta voda podvržena intenzivni uporabi in onesna- 
ženju. Zato nam ne more biti vseeno, če je danes v vodnem gospodarstvu 
vrsta nerazčiščenih vprašanj, ki se nanašajo zlasti na nadaljnji razvoj in 
financiranje vodnega gospodarstva. Republiški vodni sklad, v katerega se bo 
letos steklo okrog 600 milijonov, ne more uspešno financirati urejanja voda. 
Vodno gospodarstvo bi se moralo zagotoviti stabilno, zadostno in realno višino 
sredstev za urejanje voda ob sočasni skrbi za smotrno uporabo in trošenje 
razpoložljivih sredstev. 

Zakonodaja na tem področju je nepopolna, zato bi bilo v interesu nadalj- 
njega razvoja vodnega gospodarstva, da se pospeši izdaja zveznega zakona 
*o vodah in o vodnih skupnostih oziroma vodno-gospodarskih podjetjih. Ta 
zakon, ki ga že dalj časa pripravljajo, naj bi bil temeljni zakon, ki bi dopuščal 
urejanje voda skladno z značajem in posebnostmi njihovih vodptokov. 

Stremeti bi morali za tem, da bi se vodno gospodarstvo razvijalo skladno 
z vsemi gospodarskimi panogami. Zato bi morali uveljaviti zlasti poslovanje 
po ekonomskih načelih ob sodobni notranji organizaciji in ob razviti poslov- 
nosti, notranje službe in razne druge usmerjevalce pa prilagajati potrebam 
neposrednega upravljanja. V takih pogojih bi po mojem mnenju imela največ 
možnosti specializirana in ekonomsko močna podjetja, ki bi bila sposobna 
s sodobno organizacijo dela racionalno trošiti razpoložljiva sredstva in za- 
interesirati za področje vodnega gospodarstva potreben strokovni kader, ki 
danes tako nerazvito dejavnost zapušča. Le približno 1/3 diplomantov hidro- 
tehnične smeri gradbene fakultete, ki so diplomirali po letu 1952, je zaposlenih 
v vodnem gospodarstvu in od tega samo trije v vodnih skupnostih. 

K izboljšanju stanja lahko prispeva sodelovanje med institucijami in go- 
spodarskimi organizacijami, ki se pečajo z vodno-gospodarskimi problemi, 
bodisi kot raziskovalci, projektanti ali pa izvajalci. Ob tem podpiram mnenje, 
da bi stalna konferenca vodnih skupnosti, kot dosedaj uspela oblika sodelo- 
vanja, prerastla v stalno konferenco vodnega gospodarstva, po možnosji ne 
zgolj na nivoju direktorjev, ampak naj vključuje vse strokovnjake in ostale 
činitelje, ki se bavijo s problemi vodnega gospodarstva. 

Ta oblika, ki je že pokazala rezultate, lahko v marsičem prispeva k uspeš- 
nemu razvoju vodnega gospodarstva. 

Iz poročila odbora za kmetijstvo je razvidno, da bo po 7-letnem načrtu 
melioriranih predvidoma 35 000 ha za zagotovitev obdelovalnih površin kme- 



9. seja 75 

tijskim organizacijam. V projektih hidromelioracijskih sistemov pogosto po- 
grešamo ob predvidenem osuševanju tudi možnost namakanja, ki šele ustvarja 
pogoje za stalnost kmetijske proizvodnje, v znatni meri neodvisne od vremena. 
Zato bi morali v bodoče ob urejevanju zemljiških površin bolj upoštevati 
smotrno uporabo vode, ki jo omogoča namakalni, sistem. 

Ob tem bi hotel poudariti smotrnost dolgoročnega planiranja, 1^ nudi 
ugodne pogoje za temeljite in vsestranske priprave, načrtovanje hidro-meli- 
oracijskih del in omogoči njihovo kompleksno reševanje. Predhodni ukrepi, 
ki jih omogoča dolgoročno planiranje, lahko znižujejo stroške hidro-melioracij- 
skih del ko z zavarovanjem erozijskih površin, ustvarjanjem akumulacij in 
z drugim zmanjšujemo pretočni profil odvodnika, na katerem je ves poudarek 
v primeru, ko dela brez priprav na enkrat začnemo. 

Vzporedno s hidro-melioracijskimi deli bi morali vselej pripravljati tudi 
kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo, po izgradnji pa zagotoviti 
vzdrževanje in obratovanje dragocenih osuševalnih in namakalnih sistemov. 
Zato naj spremlja melioracijska dela tudi skrb za usposabljanje kadrov in 
za razvoj močnih družbenih kmetijskih organizacij, bi bodo dejansko zago- 
tovile intenzivno proizvodnjo na melioriranih zemljiščih. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Če ne želi nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog stališč o bodoči 
politiki na področju kmetijstva v obdobju 1964/70 na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se Republiški in Gospodarski zbor strinjata s predloženimi 
stališči. Poleg predloženih stalisč mislim, da bodo tudi predlogi in mnenja, 
ki so bila izražena v razpravi, lahko služila sestavljalcem plana pri izdelavi 
končnega 7-letnega načrta. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o politiki na področju gozdarstva v obdobju 1964/1970. 

Osnovne probleme politike gozdarstva bomo obravnavali na podlagi 
gradiva, ki ga je dostavil Zavod za gospodarsko planiranje SR Slovenije in 
poročil skupščinskih odborov, ki so obravnavali to problematiko. V Republi- 
škem zboru je to problematiko obravnaval odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, 
v Gospodarskem zboru pa začasni odbor za kmetijstvo' in gozdarstvo. Oba 
odbora sta dala pismena poročila. Izvršnemu svetu je bilo gradivo za to točko 
dnevnega reda poslano skupno z vabilom za sejo na podlagi 109. člena začas- 
nega poslovnika Republiškega zbora Skupščine SRS. 

Kot svojega predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnevnega reda določil 
Rudija Čačinoviča in inž. Janeza Perovška. Začenjam razpravo, v kateri naj 
bi se poslanci izjavili in dali svoje mnenje glede predloga stališč o> gozdarski 
politiki v prihodnjem obdobju, ki so vam bila pismeno že predložena. Za 
besedo je prosil inž. Slavko Korbar. 

Inž. Slavko Korbar: Tovarišice in tovariši poslanci! V okviru raz- 
prave o 7-letnem programu razvoja gozdarstva bi rad opozoril na nekatere 
najvažnejše probleme, hkrati pa bi skušal obrazložiti predložena stališča. 

Stališča res zajemajo samo najosnovnejše postavke za 7-letni razvoj 
gozdarstva, vendarle je v razpravi potrebno upoštevati to, kar je poudaril 
že tovariš Lubej v uvodni razpravi o kmetijstvu, da je današnja razprava o 
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gozdarstvu ena od prvih, ki pa ji bo do sprejetja 7-letnih predvidevanj druž- 
benega in gospodarskega razvoja republike sledila še vrsta skupščinskih raz- 
prav o tej problematiki. 

V prihodnjem 7-letnem obdobju bo potrebno intenzivno nadaljevati z nar- 
pori za vsestranski napredek gozdarstva, organsko vključenega v splošni 
družbeno' gospodarski razvoj naše republike. Voditi je torej takšno politiko v 
gozdarstvu, ki bo prispevala k odstranitvi neskladnosti med sedanjo proizvodno 
zmogljivostjo gozdov in potrebami po lesu za vsestransko zadovoljevanje to- 
vrstne družbene potrošnje, prispevajoč s tem glede na možnosti gozdarstva 
k višjemu življenjskemu standardu delovnih ljudi. Prekomerne sečnje, ki so 
jih narekovale težave v povojnem gospodarskem razvoju, in organizacijska 
neurejenost gospodarjenja z gozdovi so povzročile določeno zaostajanje gozdar- 
stva v odnosu na ostalo gospodarstvo. Te obremenitve, ki jih niso spremljala 
ustrezajoča vlaganja v obnovo gozdov, so imele za posledico relativno zmanj- 
šanje proizvodnih zmogljivosti gozdov, kar je ob neustreznih pogojih gospo- 
darjenja vplivalo na manjšo akumulacijo in počasnejšo rast tehnične osnove 
gozdarstva. Nedvomno bo v prihodnjem 7-letnem obdobju potrebno vložiti 
več naporov za modernizacijo te gospodarske panoge, ki naj preko intenziv- 
nejšega gozdnega gospodarjenja aktivira čimveč potencialnih proizvodnih 
rezerv gozdnih rastišč, ki so v današnjih pogojih izkoriščene okrog 50 do 60 ®/o, 
in tako prispeva k odpravi nesorazmerij med proizvodnjo in potrošnjo lesa. 

Gradivo za 7-letni perspektivni program razvoja gozdarstva vsebuje in 
predlaga vrsto proizvodnih in finančnih ukrepov za izvedbo takšne moder- 
nizacije. V zvezi s tem je treba upoštevati tudi nekatere elemente specifičnosti 
gozdne proizvodnje kot dejstvo, da drevje kot najosnovnejše proizvodno 
sredstvo počasi raste, da je zato proizvodni ciklus v gozdni proizvodnji 
mnogo daljši kot v drugih panogah in tako dalje. Bistvo modernizacije gozdne 
proizvodnje nevključujoč eksploatacije, gozdov je namreč prav v tem, da 
se preko primernih pomlajevalnih, gojitvenih, varstvenih in drugih posegov 
vpliva na naravo*, pospeši delovanje naravnih sil, ter tako po možnosti skrajša 
proizvodni ciklus in. hkrati vzgoji tako drevje, kot ga družba potrebuje. Pri 
tem se lahko poslužujemo modernih tehničnih pripomočkov in agrotehničnih 
metod, tudi umetnih gnojil, upoštevajoč dejstvo, da so te naloge dolgoročnej- 
šega značaja. Moderno gozdno gospodarjenje ne more sloneti samo na narav- 
nem pomlajevanju, ki mnogokrat izostane ali pa zelo počasi napreduje. Opra- 
vičila za takšno gospodarjenje, ki po več desetletij pušča zemljišča po sečnji 
na milost in nemilost naravi, ni. To se ne da opravičevati niti s tem, da je to 
najcenejši način pogozdovanja. V sedemletnem planu mora biti poudarjena 
odločnejša orientacija na umetno obnovo gozdov, pri čemer so važna tako 
sredstva kot ustrezna tehnologija. Res je, da smo pri teh ukrepih odvisni 
od ekoloških in bioloških zakonitosti, toda saj pri tem ni treba ponavljati 
napak, ki so jih napravili svoj čas v zvezi s tem v nekaterh deželah in delno 
tudi pri nas. 

Nadalje gre za melioracijska pogozdovanja degradiranih gozdov, ki skupaj 
s premeno nizkih gozdov tudi predstavljajo element modernizacije v gozdar- 
stvu. To še posebej zalto, ker gre za oplemenitenje precejšnjih površin, ki 
jih danes pokrivajo bolj ali manj degradirani slabo donosni gozdovi, z inten- 
zivnimi nasadi iglavcev in plemenitih listavcev. Modernizacija gozdarstva 
nadalje pomeni, da poleg intenziviranja gozdne proizvodnje v osnovnih go- 
zdovih, od katerih bo tudi v bodoče odvisno kritje največjega dela družbenih 
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potreb po lesu v Sloveniji, do maksimuma izkoristimo vsa tista razpoložljiva 
ravninska zemljišča, ki niso interesantna za kmetijstvo, za vzgojo plantaž 
hitro rastočih listavcev, zlasti topole. Preko te dopolnilne proizvodnje lahko 
v razmeroma kratkem času 10 do 15 let, pridobimo nove količine industrij- 
skega lesa zlasti za potrebe celulozne industrije. S povečanjem proizvodnje 
lesa v osnovnih gozdovih, v intenzivnih nasadih in plantažah, na osnovi naj- 
sodobnejših postopkov gojenja, varstva in obnove gozdov bo mogoče trajno 
kriti povečane družbene potrebe po lesu. 

Uveljavljati je treba takšno tehnologijo v gospodarjenju z gozdovi, ki bo 
v skladu z dinamičnim razvojem tehnike in znanstveno raziskovalnega dela 
maksimalno aktivirala gozdna rastišča za intenzivno produkcijo. Poleg uvaja- 
nja modernejših postopkov vzgoje in obnove gozdov je treba modernizirati 
tudi izkoriščanje gozdov tako preko izgradnje gozdnih komunikacij, da bi 
z njimi lažje dosegli oddaljenejše gozdne predele s pomembnejšo lesno zalogo, 
kot preko uvajanja sodobnejše mehanizacije proizvodnje in transporta, kar 
bo ob boljšem koriščenju ostalih notranjih rezerv prispevalo k znižanju pro- 
izvodnih stroškov in s tem k večjemu dohodku gozdno-gospodarskih organi- 
zacij. 

Vsaka modernizacija zahteva smotrno investicijsko politiko. V gozdarstvu 
prihaja do težav zlasti v pogledu financiranja razširjene reprodukcije, to je 
vzgoje plantaž in intenzivnih nasadov, tako zaradi specifičnosti gozdne pro- 
izvodnje, ki je v njeni dolgoročnosti, kot zaradi različnih možnosti posameznih 
gozdnogospodarskih organizacij, pri katerih nastopajo potrebe po sredstvih 
praviloma v največji meri v gozdarsko šibkejših območjih, kjer se teh sredstev 
ustvari najmanj in obratno. 

V takšni situaciji so težnje po centralizaciji sredstev v obliki dela biološke 
amortizacije in gozdnih skladov razumljive ter imajo zaradi smotrne preraz- 
poreditve v okviru republike ob upoštevanju bančnih kriterijev svoje gospo- 
darsko in družbeno opravičilo. Vsekakor bo investicijsko politiko v gozdarstvu 
treba usmeriti tako, da bodo usklajeni interesi proizvajalcev in potrošnikov 
lesa z interesi družbe, ob upoštevanju dolgoročnejšega značaja gozdne pro- 
izvodnje. 

Da bi zadovoljili potrebe, ki se bodo pojavljale v zvezi z modernizacijo 
gozdarstva, bo vzporedno s tem treba reševati še vrsto vprašanj, tako glede 
ustrezne organizacije raziskovalne, semenarske in drevesničarske službe, ki 
bodo morale zadostiti novim zahtevam, kot vzgoji strokovnih kadrov, ustrezno 
specializiranih, sposobnih uveljavljati v praksi sodobnejše postopke gospodar- 
jenja z gozdovi. S takšno politiko bo mogoče zagotoviti dobro oskrbo pre- 
delovalne industrije in drugih potrošnikov z lesom, in to s takimi sečnjami, 
ki ne bodo povzročile devastacije gozdov, pač pa bodo slonele na postopni 
dolgoročni krepitvi proizvodnega potenciala gozdov. Pri tem bodo primerno 
zaokrožena in v gozdnogospodarskem smislu urejena območja predstavljala 
vse bolj čvrsto osnovo za realizacijo proizvodnih nalog in najbolj ustrezno 
mesto za neposredno poslovno dogovarjanje in sodelovanje med proizvajalci 
v proizvodnji in predelavi lesa. 

Najvažnejši proizvodni elementi večine slovenskih gozdov so obdelani v 
okviru gozdno-gospodarskih načrtov, ki so zlasti v pogledu etata, zlasti v 
zadnjem času zaradi naraščajočih potreb po lesu izpostavljeni vse večji kritiki 
zlasti proizvajalcev iz predelovalne industrije. Nedvomno bo potrebno ob 
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priliki prihodnjih revizij teh načrtov, ki se vršijo vsakih 10 let, pazljivo pro- 
učiti njihove postavke, kolikor te zadovoljujejo prej omenjene principe mo- 
dernejšega gospodarjenja z gozdovi, predvsem v gojenju in izkoriščanju glede 
na obstoječe zaloge lesa. J 

Sicer pa danes predstavljajo ti načrti edino strokovno osnovo za uskladitev 
odnosov med proizvodnjo in predelavo lesa, saj temeljijo na strokovno pri- 
znanih metodah urejanja gozdov in so v tem smislu tudi obravnavani v zakonu 
o gozdovih. 

To pa ne pomeni, da ne bi mogli v določenih izjemnih pogojih stekati 
tudi več, kot določajo etati ureditvenih načrtov, če je to splošno družbeno 
utemeljeno in če temu ustrezno povečamo vlaganja v obnovo gozdov. Takšna 
sprememba predpisov bi bila verjetno utemeljena. Novo kvaliteto načrtovanja 
v gozdarstvu predstavljajo regionalni gozdno-ureditveni načrti gozdno-gospo- 
darskih območij, ki jih bo treba čimprej izdelati. 

Pomembno vprašanje je nadalje organizacija in sistem gospodarjenja z 
gozdovi. V zvezi s tem je potrebno v skladu s splošnim družbenim razvojem 
ustvarjati pogoje za prehod od administrativnega predpisovanja in dirigiranja 
gospodarjenja z gozdovi na ekonomsko reševanje proizvodnih problemov. 
Vzporedno s tem bo naraščala finančna sposobnost oziroma akumulativnost 
gozdno-gospodarskih organizacij, zato bodo lahko v večji meri prevzemale 
nase tudi stroške razširjene reprodukcije za intenziviranje gozdne proizvodnje 
in obnovo degradiranih gozdov ob sočasnem izboljšanju osebnih dohodkov, 
družbenega standarda in pogojev dela v gozdarstvu. 

To pomeni, da je treba v prihodnjem obdobju težiti k temu. da dobijo 
gozdno-gospodarske organizacije tak položaj v našem gospodarskem sistemu, 
ki jih bo v pogojih gospodarjenja izenačeval z drugimi gospodarskimi organi- 
zacijami. Hkrati predstavlja tak prehod nadaljnjo rast samoupravljanja, ozi- 
roma nadaljnje uveljavljanje samoupravnih pravic delovnih kolektivov gozdno- 
goispodarskih organizacij. V okviru tega pa si bodo morali delovni kolektivi 
gozdarstva ob podpori družbenih organov ustreznih družbeno-političnih skup- 
nosti prizadevati za uspešnejše delovanje gozdno-gospodarskih organizacij tudi 
v organizacijskem smislu, kjer so nekatere stvari , še neurejene. Dosledneje in 
dokončno je izvesti reorganizacijo v pogledu prenosa gospodarjenja z gozdovi 
od kmetijskih zadrug na gozdna gospodarstva^ in temu primerno spremeniti 
nekatere predpise, zlasti glede opravljanja prometa z lesom. 

V okviru 7-letnega plana je treba razčistiti tudi vprašanje bodočega 
usmerjanja razvoja mehanične in kemične predelave lesa. Pri tem je potrebno 
z ekonomskega stališča ugotoviti, kako najbolj pravilno razmejiti zlasti suro- 
vine iglavcev med lesno predelovalno in celulozno industrijo, ter kako na j ra- 
cionalneje izkoristiti znatne razpoložljive količine lesa listavcev. 

Kolikor bodo sprejete predvidene melioracije degradiranih gozdov, bodo 
sprostile precejšnje količine manjvrednih listavcev, zlasti bukovega lesa. Zato 
bi bilo treba proučiti zmogljivost in tehnologijo celuloznih tovarn in poiskati 
ustrezne rešitve. 

Kot nosilec razvojnih programov in blagovne proizvodnje nastopa v go- 
zdarstvu družbeni sektor z gozdno-gospodarskimi organizacijami ne glede na 
lastnino gozdov. Doseči bo treba čim popolnejše obvladovanje blagovne pro- 
izvodnje v zasebnih gozdovih in njih dokončno vključitev v načrtno gospo- 
darjenje. 
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Gozdno gospodarstvo bo v zasebnem sektorju to funkcijo moglo opraviti 
samo preko podružbljanja zasebne gozdne proizvodnje in bo v tem smislu 
potrebno usmerjati proces podružbljanja. Cilj podružbljanja je kompleksno 
gospodarjenje v zasebnih gozdovih, h kateremu je treba dosledno težiti, pri 
čemer gre za družbeni interes uravnavanja gozdne proizvodnje na vseh gozd- 
nih površinah ne glede na biološko-proiz vodne elemente, bodisi da gre za 
slabe ali dobre sestoje in ne glede na lastniško heterogenost teh gozdov. Ob 
upoštevanju teh elementov, ki zadevajo tako ekonomsko problematiko gozdno- 
gospodarskih organizacij, kot ekonomsko in socialno problematiko gozdnih 
posestnikov, zlasti v višinskih predelih Slovenije, je v procesu podružbljanja 
zasebne gozdne proizvodnje uporabljati kot prehodne razne oblike podružblja- 
nja, zlasti oblike pogodbenega proizvodnega sodelovanja, ki bodo olajševale 
prehod od parcelnega na kompleksno gospodarjenje. 

Vključevanje v mednarodno delitev ostaja po mojem mnenju tudi v bodoče 
ena od glavnih nalog gozdnega in lesnega gospodarstva, s tem, da se teži k struk- 
turalnim spremembam v smeri vse večjega izvoza visoko ovrednotenih izdel- 
kov finalne proizvodnje, mehanične in kemične predelave lesa, ob postopnem 
zmanjševanju izvoza žaganega lesa. 

Upoštevajoč takšno smer razvoja gozdarstva, kot7 ga v osnovnih črtah, 
nakazujejo predlagane smernice, bodo gozdno-gospodarske organizacije zmogle 
preko izboljšane organizacije dela, ustrezne mobilizacije notranjih rezerv, 
razvitim upravljanjem, izpopolnjenim sistemom nagrajevanja po delu in teme- 
ljitejšim strokovnim poglabljanjem osvojiti bolj ekonomično in bolj racionalno 
proizvodnjo in v praksi realizirati principe sodobnega gozdnega gospodarjenja. 
Zato predlagam, da sprejmemo predlagane smernice razvoja gozdarstva v 
prihodnjih sedmih letih. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo želi poslanec Dane Melavc. 

Dane Melavc: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Začasni odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Gospodarskega zbora je na 

svojih sejah obravanaval gradivo »Osnove sedemletnega razvoja gozdarstva 
v Sloveniji v obdobju 1964—1970«, ki ga je Skupščini predložil Zavod za go- 
spodarsko planiranje Slovenije. 

V razpravi je začasni odbor ugotovil, da dosedanji razvoj gozdarstva ni 
bil usklajen z rastjo ostalega gospodarstva. To zaostajanje je nastalo zaradi 
neenakih pogojev gospodarjenja, kar je povzročilo odtekanje akumulacije iz 
gozdarstva na druga področja. Gozdarstvo pa tudi organizacijsko ni bilo do- 
končno izoblikovano. Zaradi teh neskladnosti nastajajo stalne težave pri 
oskrbovanju predelovalne industrije s surovinami, kar je po drugi strani zopet 
povzročalo, da je bil administrativni vpliv na gospodarjenje v gozdarstvu 
stalno izredno močan. 

V naslednjem sedemletnem obdobju bo vprašanje gozdarstva potrebno 
reševati z vidika vse večjih potreb po lesni masi, zato se mora gozdarstvo 
usmeriti na intenziviranje gozdne proizvodnje v obstoječih gozdovih, na me- 
lioracijo degradiranih gozdov in na vlaganja v intenzivne nasade. S tem bi 
dosegli aktivizacijo vseh površin, primernih za gozdno* proizvodnjo. Takšna 
orientacija pa ne pomeni le organizacijsko-tehničnih nalog v gozdarstvu. Ta 
problem bo potrebno reševati tudi s finančnega vidika, zlasti kolikor zadeva 
melioracije degradiranih gozdov in vlaganja v intenzivne nasade. 
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Za financiranje te naloge pa ne bo zadoščalo le centraliziranje dolo- 
čenih sredstev iz gozdarstva, temveč bo potrebno zainteresirati širšo družbeno 
skupnost, prav tako pa tudi glavne koristnike gozdnih sortimentov. 

Kompleksno gospodarjenje z gozdovi, ne glede na lastništvo, predstavlja 
vsekakor bistveni element za sodobno gospodarjenje z gozdovi in daje hkrati 
možnost za večjo proizvodnjo gozdnih sortimentov. Četudi so bile z raznimi 
predpisi že podružbljene določene faze gozdne proizvodnje, predvsem primarna 
proizvodnja, to ni dalo pričakovanih rezultatov povsod tam, kjer enotna 
organizacija gozdarstva ni bila dosledno izvedena. Vsekakor pa bo potrebno 
ob prehajanju na kompleksno gospodarjenje z gozdovi proučiti tudi najbolj 
primerne oblike podružbljanja za posamezna območja. Pri tem pa bi bilo 
potrebno ugotoviti, kakšen je ekonomski položaj gozdno-gospodarskih kolek- 
tivov pri podružbljeni gozdni proizvodnji, da ti zaradi neprimernega položaja 
gozdarstva ne bi sami zavirali te akcije. 

Tudi na področju izkoriščanja obstoječe lesne mase ni bilo storjeno vse, 
saj so administrativni posegi, predvsem neustrezne cene, destimulativno vplivali 
na večje izkoristke tako v gozdarstvu, kot v predelovalni industriji. Pri tem 
pa bi bilo potrebno tudi dokončno odgovoriti na vprašanje, katero< od prede- 
lovalnih industrij naj razvijamo, mehansko ali kemično. 

Odpravo motenj na tržišču z lesom bomo dosegli le z ureditvijo ekonom- 
skih odnosov v blagovnem prometu. Takšni odnosi bodo nedvomno uskladili 
kapacitete predelovalne industrije z zmogljivostmi gozdarstva. Na takšne pre- 
delovalne obrate pa naj bi se gozdarstvo vezalo z dolgoročnejšimi dogovori. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo želi inž. Milan Ciglar, pomočnik 
republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo. Prosim vse poslance, 
ki želijo razpravljati, da se prijavijo. 

Inž. Milan Ciglar: Tovarišice in tovariši! Sestavljalci prvega pred- 
loga o 7-letnem perspektivnem razvoju gozdarstva so se pri svojem delu 
oprijeli predvsem na načelo o medsebojni skladnosti gozdne proizvodnje z 
lesno-predelovalno industrijo in z drugimi potrošniki. Medsebojna odvisnost, 
usklajena s splošnimi silnicami našega gospodarskega razvoja, naj bi se od- 
razila po eni strani v uravnavanju razvojnih teženj naše predelovalne indu- 
strije s pontencialnimi možnostmi naših gozdov, po drugi strani pa naj bi 
gozdna proizvodnja upoštevala naraščajoče potrebe po lesni surovinif ter s tem 
v zvezi večala svoje potencialne možnosti. 

V Sloveniji se glede na njeno visoko stopnjo gozdnosti, ki znaša 47®/« 
celotne površine in nad vse ugodno geografsko lego nudijo široke možnosti. 
Negativna lesna bilanca bo v Evropi po podatkih FAO že v prihodnjih 10 letih 
presegla 40 milijonov m3 lesa, po drugih podatkih celo 70 milijonov, s tem 
pa bo naraščala vrednost lesa in lesnih izdelkov. Ob tej konjunkturi, ki se 
obeta predelovalcem lesa, bi bilo nesmotrno izvažati nepredelan les ali pol- 
izdelke, namesto, da bi ga ovrednotili v vrednejših končnih proizvodih. 

Glede lesne surovine v gozdarstvu še daleč nismo izkoristili vseh mož- 
nosti za njeno proizvodnjo, v lesno-predelovalni industriji, posebno velja to 
za celulozno in papirno industrijo, pa ne možnosti za vrednejšo finalizacijo 
in boljše izkoriščanje do nedavnega še neznanih rezerv. 

Osnovna karakterizacija gozdne proizvodnje je dolgoročnost, ko razdobje 
10 let komajda kaj pomeni. V preteklosti je bilo v ugodnih konjukturnih ob- 
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dobjih in ob povečanih potrebah poseganje v gozdne fonde normalen pojav, 
saj je povečano izkoriščanje gozdov spremljalo le minimalno vlaganje. Za 
gozdarstvo so v zadnjih 100 letih zato značilna velika nihanja, odvisna od 
raznih kriz in lesnih konjunktur. Takšna kolebanja pa ovirajo primarno gozdno 
proizvodnjo, to je proizvodnjo stoječega lesa, ker zmanjšujejo celotno proiz- 
vodno sposobnost gozdov. Zadnje takšno povečanje sečenj je bilo v prvih 
povojnih letih, ki je bil pomen lesa za obnovo in prvo bazično industrijsko 
izgradnjo neprecenljiv. Značilnost zadnjih 10, 12 let pa je nasprotno: dokajšnja 
enakomernost gozdne proizvodnje in njena relativna usklajenost s potrošnjo 
lesa. Ne glede na nekatere manjše nenormalnosti na relaciji gozd — potrošnik 
lesne surovine, je prav ta uravnovešenost omogočila pozitivne strukturne spre- 
membe v proizvodnji, potrošnji in predelavi lesa, skladno s splošnim gospodar- 
skim razvojem v državi. V zadnjih letih smo povečali sečnje za približno 10 %, 
pri tem povečali blagovno proizvodnjo za 60 %>, delež tehničnega lesa v sami 
blagovni proizvodnji pa podvojili. Za 170 °/o smo povečali tudi delež listavcev, 
ki so bili prej v mehanični in kemični predelavi skoraj v celoti zapostavljeni. 
V primerjavi z jugoslovanskim povprečjem intenzitete racionalnega izkoristka 
gozdov Slovenija močno izstopa in se približuje srednjeevropski ravni. Jasno 
je, da tako skokovit in nagel napredek v prihodnje ne bo več mogoč, ampak 
se bomo morali preusmeriti predvsem v iskanje neizkoriščenih rezerv lesne 
proizvodnje in predelave. 

Namen primarne gozdne proizvodnje je, da ob vzporednem izkoriščanju 
gozdov proizvaja na panju čimvečjo količino kvalitetnega lesa. V tem načelu 
je obsežena 'tako trajnost gozdne proizvodnje, kot tudi povečanje donosov, 
to je razširjena reprodukcija. V primarni gozdni proizvodnji je sicer možna 
delna preorientacija na glavne gozdne sortimente že na panju, predvsem 
glede debeline sortimentov, vendar pa preorientacije v tem pogledu niso tako 
enostavne, ker posegajo v najgloblje biološke in ekonomske osnove gospo- 
darjenja z gozdovi in v samo strukturo gozdov. Nasprotno pa je takšna načrtna 
orientacija popolnoma utemeljena in tudi ekonomsko nujna v intenzivnejših 
oblikah gozdov, npr. v intenzivnih gozdnih nasadih in zlasti v plantažah, kjer 
vemo že od vsega začetka tudi za končni, relativno kratkoročni cilj. S skraj- 
ševanjem obhodnje v enodobnih gozdovih in s spreminjanjem debelinske struk- 
ture prebiralnih gozdov bi sicer sečnje močno narasle, kar pa ne bi moglo 
trajati v nedogled, hkrati pa bi se za daljše obdobje tudi zmanjšali prirastki 
v gozdovih. Ta prirastek bi morali ob takojšnjem intenzivnem pogozdovanju 
močneje dvigati šele v kasnejših obdobjih. Toda pri tem so važnejše posledice, 
ki bi nastale ob takšnih korenitih posegih na velikih gozdnih površinah, zlasti 
še v prebiralnih gozdovih, ki imajo v Sloveniji glavni delež. Razvijali bi se 
erozijski procesi, zakrasevanja, zlasti pa razni degredacijski procesi, kot so 
zabukovljenje, sušenje jelk na velikih površinah itd. Ob potencialni nevarnosti 
takšnih procesov imamo v Sloveniji dokaj primerov, kot posledico nepravilnega 
dela prejšnjih generacij. Kljub povečanim vlaganjem v intenzivna pogozdo- 
vanja, povečanim stroškom v zvezi z nego in gojenjem gozdov ter varstvenimi 
ukrepi, je takšne procese največkrat nemogoče- ustaviti. Smatramo, naj se 
zato gozdna proizvodnja uravnava predvsem na dveh področjih: 

1. Iz naših osnovnih gozdovih, pogojenih v svojem razvoju z geografskimi 
in geomorfološkimi značilnostimi Slovenije, z intenzivnejšimi gojitvenimi po- 
segi in ukrepi, v katere vključujemo tudi intenzivno izvajanje sečenj, je možno 
na zelo stabilen način kriti glavne potrebe naše predelovalne industrije in 
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ostalih potrošnikov. Pri tem bomS krepili predvsem kvaliteten prirastek, saj 
je ekonomika izkoriščanja gozdov med drugim tudi v izkoriščanju najvrednej- 
ših sortimentov na njim ustrezen način, čemur naj se prilagaja tudi smotrn 
razvoj lesno-predelovalne industrije. 

2. V gozdno proizvodnjo moramo vnesti nov elemet, t. j. intenzivno pro- 
izvodnjo lesa v plantažah in gozdnih nasadih hitro rastočih drevesnih vrst 
iglavcev in listavcev, zlasti na potencialno najsposobnejših, vendar do sedaj 
praktično neizkoriščenih gozdnih rastiščih. 

Po statističnih podatkih je od skupne površine 950 tisoč ha gozdov v Slo- 
veniji, 230 tisoč ha takšnih, ki v proizvodnji lesa daleč zaostajajo z dejanskimi 
rastiščnimi možnostmi, kar je posledica dolgoletnega ekstenzivnega izkoriščanja. 
Predvsem so to zasebni gozdovi v južnih in vzhodnih predelih Slovenije. Z 
gotovostjo lahko računamo, da je od teh gozdov najmanj 100 tisoč ha takšnih, 
ki za gospodarstvo praktično ničesar ne pomenijo in krijejo le minimalne 
potrebe domačih kmečkih gospodarstev, bodisi v drvmi, bodisi, da služijo 
steljarjenju. V teh gozdovih je zaradi nizkih zalog prirastek na ha le blizu 
1 m3 na leto, pri čemer pa odstotni prirastek glede na obstoječo lesno zalogo 
v ničemer ne zaostaja za prirastkom v ohranjenih gozdovih, kar kaže na slabo 
izkoriščanje sicer potencialnih gozdnih rastišč. 

Gozdarstvo naj bi usmerilo svoje sile in napore predvsem v te. gozdove, 
in tako vneslo sodobnejše elemente tudi v proizvodnjo lesne surovine. Za to 
preusmeritev sta poleg navedenega važna zlasti dva razloga: 

1. Vsa vlaganja v melioracije teh gozdov so s stališča gozdne proizvodnje 
zelo kratkoročna, saj bi prišli že v 30 letih do istih rezultatov, kot v višinskih 
osnovnih gozdovih v 70, 80 ali celo več letih. Ker pa so ti gozdovi predvsem 
v lažje dostopnih predelih, se zmanjšujejo tudi stroški gojenja, nege in iz- 
koriščanja. 

2. Prav tako važen razlog, ki nas vodi v melioracijo, pa je v vzporednem 
izkoriščanju velike količine pri tem napadle manj kvalitetne lesne mase panjev- 
skih listavcev, ki bi jo mogla ob določeni preusmeritvi izkoristiti naša celulozna 
industrija. Za takšno izkoriščanje obstojajo vse tehnološke možnosti. 

Posebej naj omenimo, da predložen program ni prepotenciran, ko govorimo 
o površini 280 tisoč ha neustreznih ali o 100 tisočih ha že degradiranih gozdov 
in njihovi melioraciji, potem imamo seveda pred seboj daljše razdobje 40 in 
več let. V Sloveniji bi s skrajnimi napori mogli tako meliorirati letno le do 
5000 ha takšnih gozdov, predvsem zaradi časovne omejenosti saditvenih del 
le na spomlad in jesen. Količina lesa, ki bi napadla pri teh melioracijah, pa 
cenimo na 500 tisoč m:l letno. 

Nadaljnji velik korak naprej bi v prihodnjih letih pomenila preusmeritev 
v plantažno proizvodnjo lesa predvsem topola, ter v druge oblike intenzivnih 
nasadov. Slovenija ima kljub svojemu goratemu značaju zlasti v vzhodnih 
predelih, pa tudi drugod, za to odlične možnosti. Tehnologija gojenja topolov 
je tudi za naše razmere že raziskana in jasna, o tem imimo dovolj zgovornih 
dokazov in še odlične rezultate. Vendar pa dosedaj zaradi pomanjkanja sred- 
stev in nekaterih drugih ovir nismo s topoli zavzeli večjih površin. Samo 
strnjenih, vrstnih nasadih ob poteh in ob vodotokih bi mogli v okviru sedanjih 
gospodarskih organizacij, ki se s tem bavijo, dvigniti v prihodnjih 20 letih 
prirastek za 500 tisoč kubičnih metrov letno. 

Lesna proizvodnja v melioriranih gozdovih ter v raznih oblikah intenzivnih 
nasadov in plantaž, pomeni gotovo bistveno važen element v naši prihodnji 
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gozdni proizvodnji, saj predvidevamo prav v teh oblikah dvig prirastka za 
okoli 1 500 000 kubikov lesa. 

Temelj gozdne proizvodnje in zlasti še kontinuirano kritje potreb naše 
predelovalne industrije in drugih potrošnikov pa bodo še vedno naši osnovni 
gozdovi. Kaj je razvidno iz gradiva, v teh gozdovih ne nameravamo povečevati 
lesnih zalog, torej ne nameravamo akumulirati prirastka. To velja tako za 
iglavce, zlasti pa še za listavce, katerih zaloge bomo v prvem razdobju pri 
meliorativnih sečnjah celo zmanjševali in šele kasneje nadomestili s hitro 
rastočimi vrstami, predvsem z iglavci. Takšno gospodarjenje z gozdnimi fondi 
je predvideno predvsem zaradi potreb razvijajoče se lesno-predelovalne indu- 
strije, tako mehanske kot kemične. Predvsem bomo v osnovnih gozdovih 
skrbeli za enostavno reprodukcijo, povečanje donosov pa iskali največ v po- 
večanju kvalitetno proizvedene lesne surovine. 

Pri tem se moramo najprej ustaviti ob dveh vprašanjih — ob objektivnosti 
podatkov o gozdnih fondih, brez katerih si planirane gozdne proizvodnje ne 
moremo zamisliti, in ob vprašanju kvalitetnega stanja gozdnih fondov, na 
katerih snujemo svojo osnovno gozdno proizvodnjo. 

Ob prvem vprašanju lahko z dokajšnjo objektivnostjo trdimo, da končno 
le razpolagamo z verodostojnimi podatki o gozdnih površinah in lesnih za- 
logah v širokem/ povprečju, kar je rezultat skoraj 15-letnega intenzivnega 
dela pri urejanju gozdov. Tako imamo danes podatke za vse družbene gozdove 
in za 75 % zasebnih gozdov, pri čemer je zajeto približno 90'% lesnih zalog 
naše republike. Težko si je predstavljati obseg tega dela, če vemo, da je na 
vseh vrednejših površinah izmerjeno sleherno drevo, debelejše od 10 cm, iz- 
merjenih nešteto višin in napravljeni izvrtki za ugotavljanje tekočega pri- 
rastka. Lesne zaloge, ugotovljene na tako eksakten način, so seveda višje, kot 
pa so jih ugotovili cenilci ob priliki hitrih in površnih inventarizacij gozdov 
leta 1947 in 1950. 

Tudi za naprej smo lahko še vedno nekoliko optimistični, vendar takšnih 
razlik kot doslej ne bo več, saj so na preostalih še neizmerjenih in neurejenih 
površinah pretežno manjvredni kmečki gozdovi, brez večjih lesnih zalog. Po- 
večanje lesnih zalog nasproti zalogam preteklih let torej ni rezultat realnega 
akumuliranja prirastka, ampak drugačnih ureditvenih in meritvenih metod, 
čeprav ne gre zavračati ugodnih posledic, usklajenih načrtnih sečen j v zadnjih 
desetih letih. 

Obravnavanje drugega vprašanja pa je' veliko bolj zaskrbljujoče. Pri tem 
ponovno poudarjamo, da je gozdarska dejavnost dolgoročna in da stanje, kot 
ga ugotavljamo v sedanjosti, ne gre pripisovati samo sedanji, ampak tudi prejš- 
njim generacijam. Zato morajo gozdno gospodarski načrti, ki uravnavajo' 
gozdno proizvodnjo za posamezna desetletja, upoštevati tudi razvojno preteklost 
gozdov ter s tem v zvezi predvideti vse gozdno gojitvene ukrepe, ki naj sprem- 
ljajo gozdno proizvodnjo zaradi njene trajnosti in izboljšavanja. Po desetih 
letih prihajajo gozdno gospodarski načrti ponovno v obdelavo oziroma v 
revizijo. 

Revizije, ki so že v teku, pa v zadnjih razdobjih ponekod ne dajejo naj- 
boljše ocene gospodarjenju z gozdovi. Izvajalci gozdno-gospodarskih načrtov 
so se teh dokaj natančno držali pri izvajanju sečenj, v velikem zaostajanju 
pa so gozdno gojitvena dela, zlasti pogozdovanja, dopolnjevanja nepomlajenih 
površin in negovalna dela v mlajših in mladih sestojih. Ti zaostanki, ki so morda 
za posamezna leta neopazni, se iz leta v leto kopičijo, namesto, da bi tovrstna 
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dela potekala po načrtih, oziroma se povećavala skladno s povečanjem sečnje, 
saj so etati oziroma sečnje po gozdno-gospodarskih načrtih vezani na vzporedno 
izvajanje gozdno gojitvenih del. Sredstva, ki jih vlagamo v gojenje gozdov, 
daleč zaostajajo za potrebami, saj znašajo na en m3 posekanega lesa le 500 din, 
upoštevajoč pri tem vse družbene dajatve in režijske stroške. Gozdno-gospo- 
darskim načrtom bi morali pri tem očitati predvsem to, da premalo smelo 
obravnavajo gozdno gojitveno problematiko in ne nakazujejo ekonomske pro- 
blematike vlaganja v gozdove ob izvajanju sečenj. Preveč statično izhajajo 
iz obstoječe situacije in ne predvidevajo ustreznega razvoja. Zaradi tega pri- 
haja ponekod do absurdnih pojavov, da zaradi pomanjkanja sredstev ni mogoče 
na večjih površinah likvidirati prestarih sestojev, ki se prirodno ne pomlajajo, 
kjer prirastek že pada in se kvaliteta slabša. Drugod se zaradi tega zahaja 
že v živo lesno glavnico, predvsem iglavcev. Kot dediščino preteklosti je sedanja 
generacija prevzela, številne zastarane sestoje z navidezno prebiralno strukturo1, 
ki pa v takšni obliki nimajo nobene perspektive, kot na primqr naši snežniški 
gozdovi. Pod vplivom raznih struj v gojenju gozdov iz polpreteklega časa 
oziroma zaradi šablonskega prenašanja raznih gojitvenih konceptov iz drugih 
dežel z drugimi ekonomskimi in ekološkimi pogoji, smo močno zanemarili 
prilagajanje rastiščnim pogojem, oziroma umetno pomlajevanje sestojev tam, 
kjer narava sama ne more slediti ali pa prepočasi slediti tempu izkoriščanja. 
S tem v zvezi je posvetiti v bodoče bistveno skrb umetnim načinom pomlaje- 
vanja, seveda po solidnih genetskih in drugih gojitvenih principih. 

V prihodnjih 7 letih ne moremo pričakovati dotoka lesne surovine od 
drugod, kot iz osnovnih gozdov; donose .intenzivnih nasadov in plantaž bo 
možno izkoriščati šele v poznejših razdobjih. 

V sedanji situaciji je problematična, kar se količin tiče, predvsem surovina 
iglavcev, zato zasluži ta problem posebno pozornost. S sečnjo bomo zajeli 
v republiškem povprečju 91 "Vo prirastka iglavcev; nemogoče je namreč zajeti 
prirastek v celoti na mestih, kjer nastaja, bodisi iz tehnoloških, bodisi iz eko- 
nomskih razlogov. Normalno je, da gre del prirastka vedno v izgubo, zato 
je nujno, da se zaradi izravnav sečnje na posameznih področjih osredotočijo. 

Nadalje, prirastek ni enakomerno porazdeljen. Najvišji je v srednjedobnih 
gozdovih, ki pa za sečnjo niso zreli; med enodobnimi gozdovi pa so prav ti 
v Sloveniji najštevilnejši. Del prirastka nam odteče tudi nekontrolirano, zlasti 
v zasebnih gozdovih, za domačo potrošnjo. Yse to postavlja izkoriščanju celot- 
nega prirastka neko določeno zgornjo mejo in ta je z 91'% gotovo dosežena. 
V skupni sečnji 3 milijone 800 tisoč kubikov, od tega 1 milijon 900 tisoč iglav- 
cev in prav toliko listavcev, so zajete tudi količine, ki bi napadle pri melio- 
racijah degradiranih gozdov; te gredo na račun žive lesne zaloge listavcev, 
kar pa je sicer osnovni koncept pričujočega predloga. 

V grobem bi te količine mogle pokriti potrebe naše predelovalne industrije 
in ostalih potrošnikov, pri čemer pa bo treba pri notranji sortimentaciji ob- 
vezno računati na določene premike v potrošnji, kot se predvidevajo v pri- 
hodnjih sedmih in nadaljnjih letih. Bolj sproščeni odnosi pri cenah, zlasti pa 
odprava neustreznih standardov, vse to bo samo po sebi zboljševalo včasih 
prenapeto stanje. 

Proizvodnja hlodovine iglavcev se bo v prihodnjih letih nekoliko zmanj- 
šala, in sicer na 800 000 kubikov, s čimer bodo potrebe mehanske predelave 
v glavnem krite. Zmanjšan bo namreč izvoz rezanega lesa, del slabše hlodovine 
III. razreda pa bo preusmerjen v celulozni les. 
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Proizvodnja celuloznega lesa se zato bistveno povečuje, in sicer na 
530 000 kubičnih metrov iglavcev in 605 000 kubičnih metrov listavcev. To 
povečanje se bo pri iglavcih krilo delno iz že navedene manj kvalitetne hlodo- 
vine, deloma pa iz zmanjšane potrošnje na ostalih področjih, kot je to jamski 
les, gradbeni les, proizvodnja drogov ipd.; pri listavcih pa predvsem iz melio- 
racije degradiranih gozdov. 

Vse to je seveda povezano z določenimi spremembami pri dosedanjih po- 
trošnikih, predvsem s preorientacijo na druge materirale, kot je železo ali 
beton. Razvoj v tej smeri je sicer že viden, z boljšim vrednotenjem lesne suro- 
vine pa se bodo ti procesi gotovo pospešili. Kljub temu pa razvoj v tej smeri 
spričo deficitarnosti lesne surovine ne bo potekal enostavno in bodo določeni 
administrativni posegi kljub svoji ekonomski nezaželenosti najbrž v prvem 
času še potrebni. 

Izvoz gozdnih proizvodov se v povprečju, tako po količinah, kot tudi po 
vrednosti, zmanjšuje, kar je docela normalno, saj stremimo po finalizaciji lesne 
surovine; to je razvidno tudi v povečanem izvozu lesno-predelovalne industrije, 
predvsem finalnih izdelkov. Pri tem je treba pripomniti, da otežkoča njihov 
izvoz, izvoz žaganega lesa. V prihodnje bi bilo potrebno prepustiti strukturo 
izvoza v večji meri neposrednim proizvajalcem in opirati širša predvidevanja 
bolj na vrednostne in manj na količinske pokazatelje. 

Z odpiranjem gozdov, predvsem z izgradnjo cestnega omrežja, se je omo- 
gočilo zajemanje tudi tistih količin lesa, ki so poprej ostajale, oziroma bi osta- 
jale v gozdovih ob povečanih stroških živega dela v še večjih količinah. Vse to 
je omogočilo lesni industriji povečanje proizvodnje nasproti predvojnim letom 
za 380 %, celulozna in papirna industrija pa je že do sedaj povečala svoj obseg 
za 450%. Kljub temu pa ostaja dejstvo, da smo posvetili gozdovom kot takim, 
to je primarni proizvodnji lesa, veliko manjšo pozornost, kot bi bilo to potrebno. 

Skoraj vsa vlaganja gozdno-gospodarskih organizacij izhajajo iz samo- 
financiranja. Cena lesa naj bi krila vse stroške, tako enostavne kot razširjene 
reprodukcije, stroške nabaye tehnične opreme in gradenj. To je ekonomsko 
sicer popolnoma utemeljeno, vendar pa je gozdarstvo ob svoji dolgoročnosti 
še vedno vklenjeno v vrsto administrativnih spon, kar bistveno vpliva na višino 
in strukturo vlaganj. Delovni kolektivi gozdno-gospodarskih organizacij so zato 
zainteresirani za kratkoročna vlaganja v tehnično opremo, ne pa tudi v dolgo- 
ročno primarno proizvodnjo. Pri tem prihaja do izraza še izredno raznolika 
prirodna in ekonomska struktura naših gozdno-gospodarskih območij, pred- 
vsem v zvezi z deležem iglavcev v celotni proizvodnji. Analiza vlaganj gozdno- 
gospodarskih organizacij jasno kaže, da vlagajo procentualno največ svojih 
sredstev v primarno gozdno proizvodnjo prav ekonomsko šibkejša gozdna go- 
spodarstva, dočim vlagajo močnejša svoja sredstva v mehanizacijo in gradnjo 
gozdnih cest. 

Zadnji ukrepi v zvezi z zvišanjem cen gozdnih sortimentov so te nesklad- 
nosti še povečali. Takšen sistem samofinanciranja otežkoča relativno stabil- 
nejša vlaganja v tiste gozdove, kjer bi bili rezultati vlaganj najbolj in naj- 
hitreje vidni, to je v melioracijo degradiranih gozdov. 

Zaradi vedno večjih potreb po lesu bo pritisk na področja iglavcev vedno 
večji, zato bi jih morala razbremeniti v prihodnje še neizkoriščena področja, 
ki pa brez povečanega vlaganja tega ne bodo zmogla. 

Glege finančnih virov je problematično tudi vlaganje v intenzivne plantaže 
topola in drugih vrst. Splošni kreditni pogoji takšnemu vlaganju niso naklo- 



86 Republiški zbor 

njeni, ker kljub relativno kratkoročnim rezultatom v primerjavi z drugimi 
gospodarskimi panogami, s svojo ekonomičnostjo z gozdarskega stališča za- 
ostajajo. 

V Sloveniji tudi nimamo velikih strnjenih kompleksov gozdov, ki bi jih 
bilo lažje financirati, kot je to slučaj v Vojvodini in drugod. Kolektivi gozdnih 
gospodarstev se prav tako upirajo vlaganju v plantaže, ker pomeni to za njih 
neposredno zniževanje lastnih sredstev, ob dokaj odmaknjenih rezultatih. Poleg 
tega spadajo področja, kjer bi lahko gojili v plantažah topol in še druge vrste, 
po ekonomski moči med šibkejša v Sloveniji. 

Predvidena vlaganja v gozdno proizvodnjo naj bi bila v letu 1970 raz- 
deljena takole: redno vzdrževanje gozdov 4 milijarde 540 milijonov, osnovanje 
novih gozdov in nasadov 2 milijardi 410 milijonov, tehnične investicije 3 mili- 
jarde, znanstveno raziskovalno delo 50 milijonov. V letu 1970 naj bi potem- 
takem znašala vlaganja v gozdarstvo skupno 10 milijard dinarjev, v povprečju 

-1964—1970 pa bi bila nekaj nižja, in sicer okoli 8 milijard. 
Izrecno pa moramo poudariti, da zaradi dolgoročnega značaja investicij 

ni treba točno precizirati začetka posameznih del, zlasti še, ker je njihovo 
izvajanje vezano na ustrezne predpriprave, kot so to drevesnice, vzgoja sadik 
za melioracije, izgradnja cestnega omrežja itd. V letu 1963 smo vložili v gozdno 
proizvodnjo le okrog 6 milijard dinarjev; svoja vlaganja bomo torej postopoma 
povečali do leta 1970 za 4 milijarde. Ob tem se takoj zastavlja vprašanje, kaj 
bo gozdarstvo s povečanimi vlaganji doseglo, da bo lahko ta vlaganja tudi 
utemeljilo. Vprašanje je podobno vprašanjem, ki si jih zastavljajo delovni 
kolektivi ob vlaganju stredstev v plantaže in intenzivne nasade. Odgovor s 
stališča hitrega vračanja vloženih sredstev ni priporočljiv. Močnejše večanje 
prirastka se nam obeta šele v letih 1975—1980, tako da bi mogli šele tedaj 
bistveno večati sečnje, in sicer postopoma do leta 2000 že na več kot 5 mili- 
jonov m3. Možno bi bilo zahtevati za to ceno tudi povečanje sečenj že v seda- 
njosti. Sečnje sicer že povečujemo ob melioracijah degradiranih gozdov za 
približno 16 % nasproti letu 1963. Ker pa gre tu za manj kvalitetni les in ker 
izkupiček prodanega lesa včasih ne bo kril stroškov izkoriščanja, bo tako 
doseženi učinek dokaj manjši. Povečati sečnjo v osnovnih gozdovih za ustrezni 
odstotek, to je okoli 50%, pa bi pomenilo neposredno devastacijo na dobrem 
delu površin. Sredstva bi morali vlagati nazaj v osnovne gozdove, brez pri- 
čakovanega učinka, bistveno bi kmalu padel prirastek pod sleherni ekonomski 
minimum. 

Vsa bolj ali manj dolgoročna vlaganja v gozdarstvo se postavljajo kot 
vprašanje pred vso našo skupnost. Pri vsem tem moramo poudariti, da pri na- 
vajanju ekonomski dejstev, vrednotimo naše gozdove včasih samo z gledišča 
proizvodnje lesne mase in pokrivanje potreb po lesu. Pri tem pa pozabljamo 
na njihov širši pomen in posredne koristi, ki pa se marsikje postavljajo že 
na prvo mesto, kljub temu, da jih ne moremo enostavno izražati s številkami. 
Tu mislim na splošno prirodno ravnovesje vsega našega prostora, na pomen 
gozdov za podnebje širših in ožjih področij, za uravnavanje vodnega režima 
naših rek, za turizem, rekreacijo, splošno zdravstveno stanje, za zaščito kme- 
tijskih površin itd. 

V letu 1963 smo namenili gojenju, varstvu in urejanju gozdov, to je 
primarni gozdni proizvodnji, 24 °/o vseh vloženih sredstev. Za gradnje, mehani- 
zacije itd. pa smo vložili 76 "/o. V letu 1970 bi se to sorazmerje po naših pred- 
videvanjih bistveno spremenilo, in sicer bi šlo za primarno proizvodnjo v 
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osnovnih gozdovih, brez melioracij, 45 '%>, za nove gozdove in nasade skupaj 
z meloracijami 24 %>, tehnična vlaganja pa bi znašala samo 31 *Vo, iz česar 
je jasno razvidno težišče bodočih vlaganj. 

Sredstva, ki naj bi jih po planu vložili v enostavno reprodukcijo, znašajo 
6 milijard 690 milijonov ali 65 %, za razširjeno reprodukcijo pa ostanek, to 
je 35 %. Že kritje stroškov enostavne reprodukcije bi bilo po omenjenem 
načrtu komajda možno kriti iz sredstev samih gozdno gospodarskih organi- 
zacij. Občinski in medobčinski gozdni skladi bi mogli — seveda ob pogoju, 
da ostanejo gozdarstvu, kateremu so tudi namenjeni — pokriti 3 milijarde 
100 milijonov, ostanek 3 milijarde 390 milijonov pa bi odpadel na gozdno 
gospodarske organizacije, oziroma njihove lastne vire. V letu 1964 so sicer 
narasle cene gozdnih sortimentov, pri čemer se bo bruto dohodek gozdarstva 
zvišal približno na 33 milijard dinarjev. Glede na povečane dohodke gozdnih 
delavcev, povečane potrebe za gradnjo družinskih stanovanj, izboljšanje delov- 
nih in življenjskih pogojev, pa gozdna gospodarstva bioloških amortizacij, ki 
znašajo sedaj v povprečju blizu 1200 din za m3, ne bodo mogla v najugodnejšem 
primeru dvigniti nad 1800 din za m3. To pomeni, da bi bilo kritih z biološko 
amortizacijo le 2 milijardi 520 milijonov — sedaj pokrivamo 1 milijardo 300 mi- 
lijonov. Preostanek 870 milijonov pa bodo morala kriti gozdna gospodarstva pre- 
težno iz skladov tehnične amortizacije in v manjši meri iz kreditov za gradnjo 
gozdnih cest. Za razširjeno reprodukcijo, zlasti za ustanavljanje topolovih plan- 
taž in intenzivne gozdne nasade, gozdarstvo ne bo moglo najti finančnih sred- 
stev pri sebi, ali pa samo v krajevno omejenem obsegu. Zato prihajajo za 
topolove plantaže in druge intenzivne nasade v poštev le posojila, ki bi jih 
vračali po 15 letih, ko bodo dozoreli plodovi vloženih sredstev. Obrestna mera 
pa pri tem nikakor ne bi smela presegati 3 :°/o, da bi mogli govoriti o ekono- 
mičnosti. Prirastek lesne glavnice je v gozdovih namreč le nekaj nad 2%>, 
razliko do 3 "/o pa bi lahko utemeljili še z že omenjenimi splošnimi družbenimi 
interesi in posrednimi koristmi gozdov, 

Del pokrivanja izdatkov oziroma vlaganj v gozdove si gozdarstvo obeta 
tudi od tesnejšega sodelovanja z lesno, še posebej za celulozno industrijo. 
V raznih integracijskih oblikah, ki bodo spričo deficitarnosti lesne surovine 
sčasoma postala ekonomska nujnost, bo prav gotovo treba najt: možnosti tudi 
za bolj dolgoročno vlaganje. V zadnjem času imamo tudi že primer neposred- 
nega vlaganja naše papirne industrije v topolove plantaže; kljub temu, da je 
to v industrijsko razvitih državah splošen pojav — npr. v Italiji — pa zaenkrat 
po tej strani gozdarstvo oziroma gozdna proizvodnja ne more pričakovati več- 
jega priliva sredstev. 

Spričo tega se poraja vprašanje o umetnosti prenosa dela sredstev, ki so 
sicer namenjena za enostavno reprodukcijo, v snovanje plantaž in intenzivne 
nasade, to je dela sredstev biološke amortizacije in gozdnih skladov. Takšen 
prenos bi lahko utemeljili s tem, da bo proizvodnja v intenzivnih nasadih 
v relativno kratkem času bistveno razbremenila gozdne fonde v osnovnih 
gozdovih. Tem pa bi tedaj z morebitno akumulacijo dela prirastka večali pri- 
rastek in jih kvalitetno izboljševali. 

Ta sredstva bi seveda mogli odtegniti v omejenem obsegu samo tam, 
kjer je njih naložba zelo dolgoročna in zaradi biološkega stanja gozdov niso 
najbolj nujna. Računamo, da bi mogli na ta način preliti približno do ene 
milijarde dinarjev, seveda ob pogoju, da se takšno prelivanje omogoči z eko- 
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nomsko bolj razvitih področij na gozdarsko šibkejša, ker je utemeljeno že 
v dosedanjih izvajanjih. 

Smatramo, da je široko zasnovana akcija melioracij degradiranih gozdov 
širšega družbenega pomena, in se mora kot taka obravnavati tudi pri finan- 
ciranju. Gozdarstvo seveda pri tem ne bo stalo ob strani, ampak bo moralo 
vložiti v to maksimalne napore. Prav je, da v perspektivi ne gledamo preozko 
s sedanjih gledišč, ki jih narekuje trenutna situacija, ampak računamo tudi 
s splošnim razvojem, ki gotovo stremi k sproščanju ekonomskih odnosov in 
odstranjevanju administrativnih zaprek, ki še vladajo v gozdarstvu, k pri- 
bliževanju splošnim pogojem mednarodne delitve dela. -Takšen razvoj je za 
gozdarstvo gotovo pozitiven, zato tudi rešujemo ta vprašanja iz te perspektive. 

Delež gozdov v državljanski lastnini je v Sloveniji v primerjavi z ostalimi 
republikami največji, saj znaša 63 % v primerjavi z jugoslovanskim povpreč- 
jem, ki znaša 32%. Vključevanje teh gozdov v načrtno skupno gospodarjenje 
je za gospodarstvo in, družbeno ekonomski razvoj osnovnega pomena. Prenos 
gospodarjenja v teh gozdovih na eno gospodarsko organizacijo in nadaljnje 
podružbljanje te proizvodnje naj bi aktiviralo doslej zelo razdrobljeno pro- 
izvodnjo in jo intenziviralo skladno z vloženimi sredstvi v družbene gozdove. 
Cilj je gotovo dolgoročen, za sedanjost pa je predvsem interesantna tista plat 
podružbljanja, ki se nanaša na izkoriščanje gozdov in promet z lesom. Pri 
tem gre predvsem za racionalizacijo izkoriščanja gozdov in vzporedno za go- 
jitvene ukrepe zaradi zmanjšanja stroškov proizvodnje. Vse to razumemo pod 
pojmom kompleksnega gospodarjenja. 

Gozdna gospodarstva oziroma gozdni obrati kmetijskih gospodarskih organi- 
zacij že v celoti gospodarijo z zasebnimi gozdovi. Podružbljanje gozdne pro- 
izvodnje pa je bilo doslej v glavnem v sklepanju pogodbenih razmerij med 
gospodarskimi organizacijami in zasebniki in le v manjši meri na podlagi 
občinskih odločb, kot to predvideva republiški zakon o gozdovih. Trenutno 
je v Sloveniji zajeto s pogodbami 21 °/o lastnikov, 38 % gozdne površine in 
47 :% blagovne proizvodnje, vendar obstojajo velike razlike med posameznimi 
območji. Družbeno ekonomska vsebina dolgoročnih pogodb je zaenkrat pred- 
vsem v zajemanju blagovne proizvodnje, tako da lastnik nima možnosti špe- 
kulacije z lesom. Možnosti za vključevanje lastnikov v gozdno proizvodnjo 
kot delavcev — proizvajalcev, so sicer premalo izkoriščene, prav tako pa za 
to še niso povsod.ustvarjeni objektivni pogoji. 

V praksi dejansko ni čutiti posebnih sprememb v primerjavi s prejšnjim 
stanjem, bodisi zaradi določene pasivnosti gozdnih gospodarstev, bodisi zaradi 
premajhne zainteresiranosti občin, tako da obstojajo še vedno anarhični pojavi 
v prometu z lesom. Vse to omogočajo zlasti zaostali zakonski predpisi, zaradi 
česar so nujne spremembe v republiškem zakonu o gozdovih, ki bi omogočile 
spremembe takšnega stanja. 

Opozoriti je pri tem na vrsto ekonomskih in družbeno-političnih ter socio- 
loških problemov, ki nastajajo ob teh procesih. Gozdarstvo oziroma gozdna 
gospodarstva se šele sedaj intenzivneje vključujejo v procese socializacije vaši 
v posebnih pogojih gozdne proizvodnje, zlasti na področjih, kjer se odpirajo 
možnosti in nevarnosti emigracije kmečkega prebivalstva. Gozdarstvo se bo 
moralo lotiti teh nalog s polno odgovornostjo in na osnovi temeljitih preudar- 
kov. Kompleksnega gospodarjenja z gozdovi zato ne gre posploševati z meto- 
danimi pristopanja, ampak je pot do njega daljši razvojni proces. Pa tudi 
ekonomske primerjave med dosedanjim načinom proizvodnje in proizvodnje 
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v rokah gozdno-gospodarskih organizacij kažejo, da je ob sedanjih ekonomskih 
instrumentih slednja proizvodnja za gozdna gospodarstva precej dražja. 

Smatramo za potrebno poudariti, da bo v zvezi s spremembo republiškega 
zakona o gozdovih pomen občin pri uravnavanju teh procesov bistveno narasel. 
Gozdno-gospodarska območja, ki so bila sicer osnovana zaradi smotrnega uskla- 
jevanja proizvodnje in potrošnje lesa, bi morala vključevati tudi to proble- 
matiko. Zaradi tega bo ponekod treba spremeniti tudi meje območij, da ne 
bodo delile posameznih občin na dva ali celo na tri dele. Pri tem je treba 
ponovno poudariti pomen območij za integracijske procese gozdne in lesne 
predelovalne industrije, pri tem pa še posebej širše gledanje na gozdno in lesno 
proizvodnjo, ker zapiranje znotraj lokalnih meja poraja vrsto težav in ne- 
sorazmerij v splošnem razvoju in napredku. 

V kadrovskem pogledu je gozdarstvo, še posebno glede delavcev v gozdni 
proizvodnji napravilo v zadnjih 10 letih velik napredek. Predvsem je dobilo 
gozdno delo z uvajanjem mehanizacije pri poseku in spravilu lesa decela novo 
podobo in se je s tem v zvezi spremenil tudi značaj gozdnega delavca. V gozdno 
gospodarskih organizacijah je danes že preko 80% poseka mehaniziranega, 
močno se je dvignil tudi delež mehanizacije v spravilu. Bivališča gozdnih 
delavcev dobivajo drugačno podobo, večina gozdnih obratov ima organizirano 
tudi toplo prehrano. Vse to je omogočilo večji dotok mladih delavcev, vendar 
je treba s temi napori še nadaljevati. Gozdno delo kaže v primerjavi z delom 
v industriji mnogo specifičnosti, tako da bo možno ohraniti delavce v gozdar- 
stvu samo z nadaljnjim izboljšanjem delovnih in življenjskih pogojev. 

Nadalje je stremeti k večjemu ustaljevanju delovne sile, predvsem sezon- 
skih delavcev. Poleg teh izboljšav, ki nedvomno neposredno vplivajo na pro- 
duktivnost in osebne dohodke, pa naj bi delovni kolektivi ob samoupravljanju 
povečali samozavest in odgovornost spričo sredstev, ki jim jih je zaupala 
družba. Poudariti je treba pomen kolektivov kot celote pri vnašanju novih 
elementov v sodelovanje z zasebnimi lastniki gozdov, ki se vključujejo v 
enotno gozdno proizvodnjo. S tem naj bi odpirali vse možnosti zlasti tistim 
kmečkim prebivalcem, ki bi se mogli kasneje vključevati v proizvodnjo kot 
redni delavci. 

Nov način gozdne proizvodnje je v mnogočem že odpravil v družbenih 
gozdovih nekdanje logarje v svojstvu gozdnih čuvajev in jih neposredno vklju- 
čil v gozdno proizvodnjo. S podružbljanjem proizvodnje v zasebnih gozdovih 
prihaja ta sprememba še bolj do veljave. Vendar so te spremembe povzročile 
tudi mnogo vrzeli, ki jih gozdarstvo še ni znalo izpopolniti. Na tem področju 
je zlasti zanemarjeno izobraževanje specializiranih kadrov v neposredni pro- 
izvodnji, dočim je za gozdne delavce — sekače to vprašanje urejeno v bolj ali 
manj uspešno se razvijajočih šolskih centrih posameznih gozdno-gospodarskih 
organizacij. Za terenske kadre, ki so stopili na mesto nekdanjih logarjev, pa 
gozdarstvo ni uspelo usposobiti ustreznega izobraževalnega centra. 

Za izpolnjevanje vseh nalog sedemletnega plana je to bistvenega pomena. 
Velik je porast števila inženirjev na terenu. V gozdarstvu naše republike je 
danes zaposlenih že okoli 400 inženirjev, po večini pri gozdno-gospodarskih 
organizacijah, in sicer neposredno v proizvodnji. Pretežno so to mladi ljudje, 
saj jih je 50% z manj kot 5 let delovne dobe in 75 % z manj kot 10 let delovne 
dobe. Tudi za v naprej ne obstoja bojazen zaradi pomanjkanja inženirskega 
kadra, tako da bomo v Sloveniji kmalu prekoračili evropsko povprečje po enoti 
površine. 
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Drugo vprašanje pa je, kako so ti kadri zaposledni. Predvsem je treba 
večati njihovo kvaliteto ter jih v operativi racionalneje izkoriščati. Gozdno 
gospodarske organizacije so v tem smislu precej napredovale, prfedvsem je 
premagan odpor delovnih kolektivov po zaposlovanju mladega inženirskega 
kadra. 

Posebnost gozdne proizvodnje, zlasti njena dolgoročnost, vnaša tudi v znan- 
stveno raziskovalno^ delo dokajšnje težave. Vprašanje je podobno vprašanju 
v zvezi z dolgoročnimi vlaganji v gozdno proizvodnjo. Kolektivi se za nepo- 
sredno financiranje posameznih znanstveno raziskovalnih nalog, ki so dolgo- 
ročne, zelo težko odločajo, tako da je v letu 1963 odpadlo od celotnega dela 
gozdarskega inštituta le 3 °/o na takšna naročila. Sicer pa krijejo gozdno gospo- 
darske organizacije 70 °/o dejavnosti raziskovalnega inštituta s skupnim finan- 
ciranjem preko gospodarske zbornice. To financiranje pa ne poteka brez težav, 
tako da je nemoteno delo inštituta večkrat neposredno ogroženo. S tem v zvezi 
se je število znanstvenih delavcev na inštitutu v zadnjih letih močno znižalo 
in inštitut v gozdarski stroki nima tistega mesta, kot bi mu šlo po njegovem 
namenu. Mnogo je pri tem tudi obojestranske subjektivne krivde. 

V prihodnjem sedemletnem razdobju naj bi se resneje pristopilo k organi- 
ziranju in poglobitvi znanstvenega dela, predvsem pa naj bi se v to delo v 
mnogo večji meri uvajali mladi strokovnjaki. Ob integraciji znanstveno raz- 
iskovalnega dela biotehnične fakultete z delom inštituta, lahko pričakujemo 
tudi v tem pogledu boljše rezultate. 

Predlagamo Skupščini SR Slovenije, da odobri predloženo Osnovno usme- 
ritev sedemletnega načrta gozdarstva. : 

Predsednik Tine Remškar: Po izčrpnem poročilu prekinjam razpravo 
in odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik Tine Remškar:. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
inž. Franc Mihelič. 

Inž. Franc Mihelič: Tovarišice in tovariši! V svoji razpravi se želim 
dotakniti problema koriščenja kapacitet lesno-predelovalne industrije oziroma 
navesti nekaj ugotovitev neskladnosti gozdne proizvodnje v mehansko-kemični 
predelavi lesa ter vse to ilustrirati z nekaterimi vsakdanjimi primeri, prven- 
stveno iz ljubljanskega bazena. 

Les postaja v svetu, kot tudi pri nas v Sloveniji in Jugoslaviji, vedno bolj 
deficitaren. Zaradi tega po eni strani cene lesa v evropskem merilu rastejo 
hitreje kot nekaterim materialom. Po drugi strani pa so se že začeli razvijati 
procesi v smeri nadomestitve lesa z drugimi materiali, hkrati pa tudi priza- 
devanja za hitrejšo proizvodnjo lesa v gozdovih in na plantažah, oziroma 
intenzivnih gozdnih nasadih. Za Jugoslavijo nasploh in za Slovenijo še posebej 
velja mnenje, da sta pokrajini, ki sta bogati po lesu, zato je povsem razum- 
ljivo, da že od vsega začetka nismo pomislili na to, da bi v Jugoslavijo les 
uvažali, temveč smo se na splošno uvrščali med države, ki les oziroma lesne 
izdelke izvažajo. 

Na tej podlagi se je razvijala industrija predelave lesa v vseh delih države, 
tako v delih, ki so bogati na lesu, zaradi mnenja o neusahljivosti lesa, pa tudi 
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v delih, ki imajo le malo lesa na surovinski bazi bogatejših območij. Ker se 
je hkrati naglo povečal tudi izvoz lesa, je to stanje moralo nujno pripeljati do 
konflikta med enim in drugim območjem, to je med lesno industrijo in po- 
trošnjo lesa v bogatejših območjih nasproti tistim, ki imajo v lastnem območju 
premalo lesa. Vzporedno se je v obeh območjih razvijala industrija predelave 
lesa in proizvodnja žaganega lesa tudi po več vzporednih tirih. V prvi vrsti 
se je razvijala predelava pri bazenskih lesno-industrijskih podjetjih na njihovih 
bazenskih in industrijskih žagah; zaradi pomanjkanja lesa, zato, da bi dobili 
les ceneje, pa tudi pri lesno predelovalnih podjetjih, ki so prevzemala ali 
ustanavljala lastne žage; nadalje pri gradbenih in obrtnih podjetjih, zadrugah 
in podobno, kar je trenje med območji, bazeni in posameznimi koristniki lesa 
še povečalo in omajalo stabilnost lesnega tržišča. 

Da bi zaustavili ta proces, se je naša republika ob sprejetju zveznega za- 
kona o gozdovih zavzela k temu načelno stališče, naj se industrija predelave 
lesa — bazenska industrija razvija praviloma po bazenih na podlagi lastnega 
surovinskega zaledja. Ker pa to načelno stališče ni bilo podprto z adekvatnimi 
zakonskimi predpisi, niti niso bila izdelana ustrezna priporočila in predlogi, 
in zato, ker se je po drugi strani zagovarjalo svobodno prodajo lesa, ne glede 
na obstoječo industrijo, se je zaradi vse večje deficitarnosti lesa stanje še 
poslabšalo. Da bi na nek način ublažili to stanje, so začele politično-teritorialne 
enote, večje in manjše, zlasti tiste, ki imajo les, zapirati svoje meje in izgra- 
jevati industrijo predelave lesa na lastni ožji surovinski osnovi, kar velja 
prvenstveno za občine. 

Zanimiv primer takšnega, v določenih primerih nesmotrnega zapiranja, 
je postavitev meje med dvema lesnoindustrijskima bazenoma in sicer Logatec- 
Postojna, ki teče po bivši jugoslovansko-italijanski meji, čeprav bi bila go- 
spodarsko pravilnejša taka gravitacijska meja, da bi les iz Planine ne bilo 
potrebno voziti po najtežjem odseku ceste v Postojno, temveč v Logatec. 

Podoben primer je na področju Kožljeka in Bezuljaka, kjer se namerava 
ob novem vlaganju sredstev za nove komunikacije les iz vrhniške strani voziti 
preko hriba na cerkniško stran, čeprav na vrhniški strani že obstoje ustrezne 
komunikacije in se je les tudi dosedaj spravljal na to stran. Takih primerov 
je nedvomno še veliko; navedel sem le ta dva za ilustracijo razmer lokalne 
zaprtosti in hkrati kot primer nepotrebnega investicijskega vlaganja na dolo- 
čenih teritorijih. 

S tem pa so občine vnesle v celoten razvoj industrije predelave lesa še 
večji nemir in nestabilnost, ker so s tem neposredno ogrozile sodobno lesno 
industrijo, ki je med tem že preoblikovala svoje pogoje na odrejeni surovinski 
bazi. Naj navedem še nekaj primerov iz različnih bazenov. 

Zanimiv je primer nove sodobne žage v Limbušu pri Mariboru; potem, 
ko je bila žaga že zgrajena, so se proti njej postavile nekatere občine, ki so 
hotele na lastnem teritoriju zgraditi za lastno surovinsko osnovo primerne 
manjše žage. Zanimiv je tudi primer tovarne pohištva »Stol« v Duplici, ki 
se je kot renomirano podjetje za predelavo listavcev, postavilo proti gradnji 
nove žage v Litiji ali bolje rečeno proti temu, da bi se na tej žagi žagalo 
tudi listavce. To pa prvenstveno zato, ker lahko podjetje na svoji žagi v Duplici 
razžaga celotno količino listavcev, ki se posekajo v bazenu, ki obsega teritorij 
občin Litija, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. Sicer pa imamo v ljubljanskem 
gozdno gospodarskim območju takih primerov še več. Za to območje je namreč 
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znano, da ima glede na kapacitete sorazmerno malo lesa, na njem pa so se 
razvila številna velika lesna podjetja. 

Kako velika pa so ta podjetja glede na njihovo surovinsko bazo, bi to 
ilustriral s podatki o kapacitetah lesno-predelovalne industrije ljubljanskega 
in ožjega ljubljanskega bazena. Kapaciteta, računana na eno izmeno, znaša 
za ljubljansko gozdno-gospodarsko območje 108 °/o, za dve izmeni, kar je pa 
pravzaprav normalno, za 216 %. V ožjem ljubljanskem bazenu pa je stanje 
še poraznejše, in sicer za eno izmeno 147%, za dve izmeni, kot normalnejši 
podatek, pa 294%; računajoč kot 100% ves surovinski potencial tega bazena. 
S tem je postala industrija predelave lesa tega območja nujno odvisna od 
sosednjih območij, v lastnem območju pa so na dnevnem redu konflikti med 
posameznimi lesno-industrijskimi podjetji in gozdno proizvodnjo, gradbeni- 
štvom, obrtjo in drugimi potrošniki lesa, ker ni več pravega skrbnika, ki bi 
to veliko območje zalagal z žaganim lesom. Ne oziraje se na to, pa lesno- 
industrijska podjetja še dalje povečujejo svoje kapacitete in s tem še po- 
glabljajo deformiranje, ki jih na tem področju že imamo. 

Tako se npr. povečuje proizvodnja pri podjetju »Edilit« Ljubljana, v novo 
porajajočem se kombinatu lesne industrije Ljubljana in »Termika« Ljubljana, 
pri čemer pa sploh še ni razčiščeno vprašanje, od kod bodo ta podjetja, ki 
se nahajajo v ožji Ljubljani, dobila žagan les za svojo proizvodnjo. Razen tega 
imajo vsa navedena podjetja tako rekoč isti razvojni program, katerega osnova 
je proizvodnja montažnih hiš in stavbno mizarstvo. 

Tako nastajajo v Ljubljani tri istovrstna podjetja, lesa pa ni dovolj, kot 
kažejo analize, niti za eno podjetje. Med mnogimi je v tem območju zanimiv 
tudi primer lesno-industrijskega kombinata »Liko Vrhnika«, katerega, pro- 
blematika se najtesneje povezuje z že omenjeno še neproučeno rastjo lesne 
industrije v Ljubljani, o kateri sem pravkar navajal podaitke. To podjetje se 
je pred nekoliko leti razvilo iz lesno industrijskega podjetja Ljubljana, po 
ponovni združitvi obeh obratov Verd in Borovnica. Z granjo nove sodobne 
žage v Borovnici se je podjetje zavezalo, da bo ukinilo celo vrsto žag — v Bistri, 
Vrhniki, Borovnici, Bregu, Igu, Preserju in še nekatere venecijanke, ki so 
takrat obstajale. Podjetje je po izgradnji Borovnice svoje obveznosti izpolnilo. 
Ko pa je podjetje izgubilo bazenski pomen, so začela na tem območju oživljati 
tudi druga podjetja kot: »Tesar«, »Edilit«, »Lesni kombinat Ljubljana«, in pa 
žage: Rob, Kožarje, Žaga na Ižanski cesti, v Linhartovi ulici, v Parmovi ulici, 
ki bi morala po tedanjem in sedanjem strokovnem mnenju ustaviti obratovanje. 
Te žage so začele izpodkopavati lesno-surovinsko zaledje novi žagi v Borovnici. 
Tako je novo formirano lesno-industrijsko podjetje »Liko Vrhnika«, v katerega 
sta se ponovno povezala obrata Borovnica in Verd, začelo izgubljati surovinsko 
zaledje, ki mu je bilo priznano z odločbo Državnega sekretariata za gospo*- 
darstvo LRS. 

Podjetje upravičeno meni, da naj se organizirajo novi obrati tako koit 
Borovnica, na določeni zagotovljeni surovinski osnovi, ne pa na račun že ob- 
stoječega podjetja in za ceno manjšega izkoriščanja kapacitet. Smatram, da 
je treba nujno težiti za tem, da so kapacitete, ki jim imamo, žagarske ali katere- 
koli druge, bolje koriščene in da ne razmetavamo družbenih sredstev s tem, 
da gradimo nove na račun slabšega izkoriščanja ustreznih obstoječih kapacitet. 
Žaga Borovnica, žaga v Duplici in žaga v Limbušu, ki sem jih navedel le kot 
primer, pa so nedvomno take kapacitete. 
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Smatram tudi za pravilno, da težimo k temu, da kapacitete žag uskladimo 
z zmogljivostjo gozdov in lesno-surovinskim zaledjem. S tem v zvezi pa bi bilo 
treba končno vendarle razčistiti vprašanje, kaj je pravzaprav zmogljivost 
gozdov. Ali je stvarno tisto, kar nakazujejo ureditveni načrti in po katerih 
bi se smelo sekarti le okoli 2 640 000 kubikov, ali pa je sečnja, ki jo sprejemamo 
z vsakoletnim družbenim planom, ki pa že v večji meri upošteva stvarno 
potrošnjo lesa, ali pa je morda tisto, kar dejansko posekamo, kar pa je vedno 
več, kakor se je predvidelo z družbenim planom. Tako je npr. z družbenim 
planom za leto 1963 bilo predvideno, da bi se smelo posekati največ 1 740 000 
kubikov iglavcev, gozdno-gospodarske organizacije, ki ob določanju družbenega 
plana pod nobenim pogojem niso pristale na večjo sečnjo, pa so dejansko po- 
sekale v tem letu 1 940 000 kubikov iglavcev ali približno 200 000 kubikov 
več, kot je bilo predvideno. To je hkrati za 40 000 kubikov več, kot je pred- 
videno s perspektivnim planom gozdarstva za leto 1970. 

Podobno stanje smo imeli tudi letos, ko smo sprejemali družbeni plan 
za letošnje leto. Smatram, da je takšno stališče gozdarstva nepravilno, posebno 
zato, ker se s tem ustvarja videz še večje deficitarnosti lesa in s tem vnaša 
še večji nemir in nestabilnost na lesno tržišče. 

Zato je nujno, da bi gozdarstvo glede na dejansko stanje dokončno ocenilo 
možnosti gozdne proizvodnje, da bi na tej podlagi lesna in papirna industrija 
kot realizatorja gozdne proizvodnje imela solidnejšo podlago za izpolnitev 
svojih nalog. 2e iz ocen tega 7-letnega perspektivnega plana so vidna delno 
pozitivna hotenja v smislu kompromisnega predloga na relaciji proizvodnja in 
predelava lesa. Kljub vsemu pa smatram, da že do sedaj inštalirane kapacitete 
z mehansko in kemično predelavo lesa pri iglavcih precej presegajo predlagani 
obseg sečnje, kar velja zlasti za papirno industrijo, kjer si začrtana tehnologija 
predelave trdih listavcev vse prepočasi utira pot in je začasno le simbolična 
tolažba,-'ki sečnje iglavcev ne more, oziroma je za nekaj časa še ne bo mogla 
razbremeniti. 

Neskladnost v kvantitetnem smislu kot v smislu strukture potrošnje na- 
sproti gozdno surovinskemu potencialu, je glede na nerešena vprašanja še toliko 
bolj boleča iz razloga, ker z najavljenimi ukrepi preko noči situacije ni moč 
popraviti, nasprotno lahko se še poslabša. Vprašanje razmejitve deficitnih 
iglavcev na mehansko in kemično predelavo, uvedba tehnologije predelave 
listavcev, predvsem trdih v celulozni industriji, predelava najslabše lesne mase, 
izdelane regionalnih načrtov 7-letnega razvoja gozdno-gospodarskih območij 
in analize ustreznosti do sedaj formiranih gozdno-gospodarskih območij, niso 
vprašanja, ki bi bila rešljiva preko noči, temveč zahtevajo časa ter precej 
študija, odgovornosti in ne nazadnje tudi industrijske discipline. 

Toliko težavnejša pa je ta situacija zaradi dejstva, da so ukrepi za gozdno 
gojitvena dela za razširjeno reprodukcijo, pogozdovanje novih površin, plan- 
taže, intenzivni nasadi itd., več kot perspektivnega značaja, čeprav so za ta 
perspektivni plan brez vpliva in je slej ko prej možno računati le na tiste 
ukrepe, katerih realizacija lahko daje rezultate že v naslednjem 7-letnem ob- 
dobju. Pa celo ti ukrepi kratkoročnega značaja so često na majavih tleh, kajti 
glede investicijskega dinarja proizvajalec in potrošnik lesa ne najde skupnega 
jezika, ne nazadnje zaradi tega, ker dosedanja nizka akumulativnost slabi taka 
prizadevanja, razen tega pa anomalije na tržišču z lesom dopuščajo tako, skoraj 
malomarno nezainteresiranost prizadetih. 
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Glede na navedeno bi želel, da prizadeti skupščinski odbori posvetijo še 
več pozornosti nekaterim vprašanjem in dopolnjujejo ustrezne perspektivne 
programe posameznih gospodarskih panog, zlasti pa teh, ki najslabše izrabljajo 
kapacitete. Med taka vprašanja se uvrščajo med drugim tudi naslednja: 

1. Ali je primerno, da se na nekem območju, na katerem je že zgrajena 
lesna industrija, ki lahko predela vse količine lesa, ki se proizvedejo na tem 
območju, izgrajujejo še drugi lesno-industrijski obrati na bazi iste surovine? 
Prav tako se moramo vprašati, s čim lahko v tem primeru opravičimo slabo 
izkoriščanje kapacitet lesno-predelo valne industrije, ki so bile zgrajene z druž- 
benimi sredstvi in s čim lahko opravičujemo životarjenje delovnih kolektivov 
kot posledica tega slabega koriščenja kapacitet? 

2. Ali lahko s prekomerno gradnjo lesne industrije v ljubljanskem ob- 
močju preprečujemo gradnjo lesne industrije v sosednjih območjih, kajti le 
v tem primeru bi imela lesna industrija v ljubljanskem območju oporo v suro- 
vinski bazi drugih območij? 

3. Kako lahko gozdarstvo opraviči nerealno nizko postavljeni plan sečnje, 
ki ga potem tekom leta redno prekorači in posledice, ki nastanejo zaradi tako 
nizko postavljenega plana sečnje, ki se kažejo zlasti v povečanju nestabilnosti 
lesnega tržišča in anomalijah cen, manj smotrnemu izkoriščanju lesa in slab- 
šemu izkoriščanju kapacitet lesne in celulozne industrije? 

4. Ali je smotrno izgrajevati nove kapacitete papirne industrije oziroma 
industrijske celuloze, ko še ni razčiščena njihova surovinska osnova, in ali 
je smotrno, da več tovarn celuloze predeluje hkrati iglavce in listavce, ko se 
vendar ve, da je specializirana proizvodnja praviloma rentabilnejša? Pri tem 
ni odveč izražena bojazen, da lahko celo novo> predvideni obrat celuloze po 
izgradnji usmeri svojo porabo na iglavce, čeprav je v predlogu plana pred- 
videna razbremenitev iglavcev, saj bi znašala kapaciteta bodočega obrata okoli 
430 tisoš kubikov lesa listavcev, kar je enako celotni sedanji potrošnji celuloz- 
nega lesa iglavcev? 

5. Ali je možno v prehodnem obdobju, v katerem bo gozdarstvo samo in 
ob pomoči lesno predelovalne industrije in ob splošno družbeni pomoči iskalo 
poti za normalne j še gospodarjenje z gozdovi in nudilo predelovalcem lesa 
normalnejše pogoje preskrbe, izključiti prav vse administrativne posege na 
področju preskrbe z lesom in pretirane investicijske zaletavosti, ko ob ugo- 
tavljanju nenormalno nizkega koriščenja kapacitet brez posebne odgovornosti, 
na žalost še vedno zamenjujemo pojem ekstenzivnost in intenzivnost? 

6. Kdaj in kako se bodo ustrezna poslovna združenja, zbornice in podobne 
institucije, močneje vključile v skupna prizadevanja za odpravo nekaterih 
neurejenosti, ki vladajo na področju gozdne proizvodnje ter mehansko kemične 
predelave lesa? 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Viktor Klanjšček. 

Inž. Viktor Klanjšček: Tovariši poslanci in poslanke! Skrbno sem 
proučil gradivo za 7-letni perspektivni program razvoja gozdarstva, ki sta ga 
sestavila sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo in zavod za gospodarsko pla- 
niranje in smatram, da je gradivo sestavljeno zelo dobro, da so osnove po- 
stavljene realno in da prinaša to gradivo nekaj novih predlogov, ki v bistvu 
menjavajo naš dosedanji koncept gospodarjenja z gozdovi. Očitki o staro- 
modnosti, ki tako radi vse preveč pavšalno padajo na račun gozdarstva, so 
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v tem primeru neumestni, nasprotno, lahko se trdi, da so predloženi koncepti 
glede vodenja sečenj, pomlajevalnih ukrepov in glede investicij postavljeni 
na sodobnih osnovah in celo s precejšnjo mero optimizma. 

V svoji diskusiji bi se rad dotaknil nekaterih vprašanj, ki nastajajo v 
polemiki okoli večjih ali manjših sečenj. Razen tega bi še rad podkrepil ne- 
katere teze v tem gradivu. 

Najprej moram pripomniti, da so neokusne in nekritične izjave nekaterih 
dopisnikov v gospodarskem časopisu, ko polemizirajo, da gozdarstvo skriva 
lesne zaloge in da bi se lahko sekalo še znatno več. Podatki o lesnih zalogah, 
ki so bili zbrani pred 10 ali 15 leti, so bili nizki zaradi tega, ker so se zbirali 
večinoma na oko in na hitro roko. Vsak cenilec je seveda ocenjeval z določeno 
rezervo. Danes pa je masa večine naših gozdov izmerjena in se na podatek 
o zalogi 156 milijonov kubikov lahko zanesemo. 

Popolnoma zgrešen pa bi bil zaključek, češ da se je zaloga v naših gozdovih 
v preteklih 10 letih znatno dvignila zato, ker smo premalo sekali. Taki laični 
zaključki in ukrepi, ki bi temu sledili, bi nam lahko povzročili občutno škodo. 
»V praznem hlevu se ne priredi mesa in v praznem gozdu se ne vzgoji lesa.« 

Les prirašča na lesu; če je lesna zaloga majhna, je tudi prirastek količinsko 
manjši. Za naše razmere bi bila optimalna zaloga 250 m3/ha, znaša pia dejansko 
le 165 m3/ha. Zaradi premajhne osnovne zaloge naša gozdna tla prinašajo samo 
60 '°/o tistega prirastka, kot bi ga sicer lahko vzgojili na teh tleh. Zaradi tega 
moramo predloge o znatno večjih sečnjah smatrati za avanturistične in ne- 
kritične. 

Pa poglejmo malo, kakšni so sečni predlogi v materialih, ki smo jih dobili 
v proučitev. Naši gozdovi imajo sedaj 2,1 milijona m3 prirastka iglavcev in 
1,4 milijona m3 prirastka listavcev, skupno torej 3,5 milijona m3 prirastka 
vsega lesa v gozdovih, razen tega ga je nekaj še na negozdnih površinah. 
Planira se letni posek 1,85 milijona m3 iglavcev in 1,35 milijona m3 listavcev, 
razen tega pa še pol milijona m3 listavcev iz golosečnje zaradi snovanja 
intenzivnih nasadov hitro rastočih iglavcev. Skupna redna sečnja v osnovnih 
gozdovih bi torej znašala 3,2 milijona m3, kar je 91,3 °/o prirastka v naših 
gozdovih. Če pa dodamo še pol milijona m3 poseka na terenih za intenzivne 
nasade, naraste skupni posek v gozdovih na 3,7 milijona m3, kar predstavlja 
106 '°/o od dosedanjega prirastka naših gozdov. Smatram, da je takšen plan 
sečnje, ki predvideva posek 106 % prirastka, pogumen in dovolj modern, če 
naj se izrazim v novem žargonu. Obstojajo namreč tendence, naj bi se pojm 
»več sekati« združil s pojmom »moderno«. Kljub temu pa smatram, da je 
predlog sečnega plana nad višino današnjega prirastka, teh 106 "/o torej spre- 
jemljiv, kar predvidevamo, da bo večji posek listavcev našel svojo kompenzacijo 
v znatno večjem prirastku iglavcev v novo osnovanih intenzivnih nasadih. 

Mislim, da je največja odlika perspektiv v tem gradivu ta, da je gospodar- 
jenje z gozdovi postavljeno jna nekatere popolnoma nove osnove, kot je npr. 
ravno zamisel o snovanju intenzivnih nasadov iglavcev. 

Nedvomno je primarni cilj našega gospodarjenja z gozdovi ta, da bi 
dvignili prirastek gozdov, da bi potem lahko sekali čimveč lesa za potrebe 
lesne in celulozne industrije ter za potrebe cele vrste drugih dejavnosti. Pri- 
rastek se da dvigniti z gojenjem gozdov, z vnašanjem iglavcev v gozdove 
listavcev, s pogozdovanjem opuščenih hribovskih površin itd. To so ukrepi, 
ki jih v okviru redne reprodukcije vsekakor moramo izvajati, vendar se nam 
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bodo ta vlaganja poplačala šele čez 80 do 100 let. Mi pa smo nestrpni, potrebe 
so velike in bi radi izsilili od narave les v krajšem času. 

Pri realizaciji teh teženj se sodobna praksa poslužuje dveh metod: ena 
je snovanje topolovih plantaž, druga pa je snovanje nasadov hitro rastočih 
iglavcev. 

Mislim, da je v Sloveniji plan snovanja skupno 15 000 ha topolovih plantaž 
maksimalen in ni izgledov, da bi ga lahko povečali. Topolove plantaže lahko 
zajemajo le globoka aluvialna zemljišča, teh je pa v Sloveniji maloi Zato se 
lahko omejimo samo na poplavna območja. Vseh ostalih nižinskih predelov 
pa nam v Sloveniji kmetijstvo ne more . odstopiti, ker jih družbeni sektor 
kmetijstva sam potrebuje. Perspektivna proizvodnja topolovega lesa na teh 
plantažah v višini 400 000 m3 letno je sicer pomembna, vendar pa nam v bistvu 
naše lesne bilance ne spreminja, ker pomeni le dvig za 11'% od današnjega 
prirastka. 

Za Slovenijo so mnogo bolj interesantni intenzivni nasadi hitro rastočih 
iglavcev, ki naj bi jih osnovali na rastiščih degradiranih listavcev. Proizvodni 
ciklus v teh nasadih se predvideva na 40 let. Statistika izkazuje, da imamo v 
Sloveniji 280 000 ha degradiranih gozdov s prirastkom 2 kubika po hektarju. 
Na polovici teh površin, na gričevnatih,- ilovnatih tleh, bi se lahko osnovali 
nasadi hitro rastočih iglavcev s prirastkom 12—14 kubikov po hektarju letno. 
Sedanji prirastek bi se torej lahko povečal za 6-krat. Povišani prirastek na 
tej površini bi znašal milijon in pol kubikov, kar predstavlja 70fl/o našega 
dosedanjega prirastka iglavcev, oziroma 43 l0/o celotnega prirastka lesa v go- 
zdovih. Poleg tega bi lahko iz izkoriščenih površin za nasade že takoj pri- 
dobili 400—500 tisoč kubikov lesa listavcev letno. Ta les bi bil sicer manj 
vreden, vendar bi se ga polovico lahko uporabilo za potrebe celuloznih tovarn 
250 000—300 000 kubikov, to pa je ravno kapaciteta večje tovarne celuloze. 

Ta program je izvedljiv. Zahteva pa čvrsto organizacijo, osnovanje nove 
sulfatne celulozne tovarne za predelovanje listavcev, ker sicer tega manjvred- 
nega lesa ne bi imeli kam plasirati, če ne pripravimo tudi industrijo na to, 
poleg tega pa bi morali zagotoviti reden dotok finančnih sredstev za snovanje 
nasadov, za to pa bi rabili okoli 2 milijardi din letno. 

Zaradi pomanjkanja lesa je zadnje čase mnogo polemike okoli sortimen- 
tacije in standardov lesa, sprostitve cen in o politiki, ki naj se v bodoče zavzame 
do teh vprašanj. Glede standardov je treba povedati, da bi bilo nesmiselno, 
če ne bi računali o tem, da je naš les tanjši kot v ostalih republikah in da 
bo v bodoče še tanjši. Industrija bo morala izboljšati svoje tehnološke postopke, 
da bo sposobna uporabljati tudi tanjši les, kot to delajo v sosedni Italiji. Zaradi 
tega se bodo morale v bodoče zmanjšati zahteve standarda glede debeline in 
kvalitete lesa. To velja za hlode —- luščence, za žagarsko hlodovino in tudi 
za bukov celulozni les. 

Mnogo je debate o tem, kam naj se usmerja hlodovina iglavcev tretje klase; 
na žage ali v celulozno industrijo. Tega vprašanja z administrativnimi ukrepi 
ne bomo rešili. Rešila ga bo ekonomika. Tisti, ki bo bolj rentabilno posloval 
in ki bo lahko ponudil ugodnejšo' ceno, bo dobil tretjo klaso. Režim cen na 
lesnem trgu dobiva vedno bolj realne in življenjske osnove. Pred enim tednom 
so zvezni organi izdali predpise o ukinitvi maksimiranih cen za gozdne pro- 
izvode. Odslej se bodo te cene formirale na podlagi dogovorov med proizvajalci 
in potrošniki lesa, pod kontrolo in s pristankom urada za cene. 
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Smatram, da v sedanji situaciji res ne moremo iti na popolno sprostitev 
ccn m da je forma -prostih, vendar pa kontroliranih cen za naše razmere 
življenjska in da bo prinesla rešitev za marsikatero kronično sporno vpra- 
šanje s katerim smo se ubadali zadnje čase. Življenje bo pokazalo, komu naj 
se odda III. klasa hlodovine iglavcev, kakšna je lahko ekonomska cena hlo- 
dovine listavcev, kakšna naj bo cena bukovega celuloznega lesa itd. Celulozna 
industrija je trdila, da je pripravljena plačati realno ceno za bukov celulozni 
es, in sedaj se bodo lahko te izjave potrdile z dejstvi. Pri normaliziranju teh 

vprašanj sem prepričan, da se bo našlo dovolj bukovega lesa za potrebe naše 
celulozne industrije. Začelo se bo lahko celo s programiranjem nove sulfatke 
za predelavo bukovega celuloznega lesa, še posebno, če se bo pristopilo k 
trebljenju degradiranih sestojev listavcev zaradi snovanja intenzivnih nasadov. 

Seveda pa se mora celulozna industrija opremiti z napravami za maklanje 
lesa. Gozdarstvo ne more maklati, to se pravi lupiti lesa, ker nima dovolj 
delavcev m ker je to delo po raztresenih deloviščih neracionalno in ga ni 
mogoče uspešno mehanizirati. Racionalno se da to delo mehanizirati samo pri 
velikih koncentracijah v skladiščih celuloznih tovarn. Celulozne tovarne se bodo 
morale zaradi tega sprijazniti z dejstvom, da bodo odkupovale les v nemakla- 

Suav3U' Moderne celulozne tovarne v svetu kupujejo nemaklan les listavcev o ebeline 4 cm naprej. V tem smislu se bodo morale modernizirati tudi naše 
tovarne m ne samo gozdarstvo. 

Čeprav je plan razvoja celulozne industrije, ki je prikazan na strani 18 tega 
n^SQ^n fnn ,lvai' Zel° napet — v 9 letih se namreč predvideva skok v potrošnji od 389 000 kubikov lesa na nič manj kot 1 402 000 kubikov lesa — vseeno 
smatram, da je ta predlog sprejemljiv, če se bodo upoštevale vse gornje pri- 
pombe in če se bodo dejansko uporabljali tudi vsi lesni odpadki, kot ie to 
v gradivu predvideno. Morebiti bi bilo treba proučiti, ali so upravičene premije 
na izvoz bukovega celuloznega lesa in ali je upravičen regres na transport 
drv z železnico pri izvozu, dokler niso pokrite potrebe celuloznih tovarn? 

Smatram, da vsa ta administrativna vmešavanja v obliki premij in regre- 
sov nezdravo vplivajo na razmere na našem lesnem tržišču. 

V 7-letnem planu razvoja industrije prav tako ne bi smeli zanemariti 
razvoja tovarn lesovinskih plošč, ki bi lahko bile pomemben potrošnik manj 
vrednega lesa iglavcev, posebno pa drobnega lesa listavcev. Razvoj tovarne 
»Lesonit« v Ilirski Bistrici je spodbuden primer za te težnje. 

Večkrat se mimogrede postavlja vprašanje integracije gozdarstva in lesne 
industrije. Mislim, da fizična integracija v Sloveniji ne pride v poštev. Taka 
integracija utegne imeti svoje prednosti v pokrajinah, kjer je lesno-industrijsko 
podjetje univerzalno in je koristnik skoraj vse posekane lesne mase, kot se 
to na primer dogaja v Bosni in Hercegovini, kjer se takšen kombinat bavi 
s pohištvom, z galanterijo, z vezanimi ploščami in ne vem s katerimi drugimi 
izdelki še. 

Še celo v tem primeru ponavadi prihaja do zapostavljanja investicijskih 
potreb gozdarstva, ker je pač lesna industrija po sili razmer bolj dinamična, 
ima dnevne potrebe, dočim se za gozdarstvo misli, da lahko počaka. V Sloveniji 
bi bil ta sistem neugoden, ker je slovenska lesna industrija vse preveč speci- 
alizirana. Ene tovarne so bolj orientirane na pohištvo, druge na galanterijo 
tretje na stolice, smuči, vezane plošče, kopita itd. Zato iščejo svojo specialno 
surovino v širšem območju. Poleg tega bi v primeru fizične integracije gozdar- 
stva in lesne industrije, dobila celulozna industrija verjetno manj lesa, ker 
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bi se vsa III. klasa in tudi debelejši celulozni les pretakal predvsem v lesno 
industrijo. 

Fizična integracija torej ne bi bila ugodna. Vsekakor pa je zelo koristno 
sodelovanje med gozdarstvom in lesno industrijo znotraj gozdno-gospodarskih 
območij, in sicer naj bi se to sodelovanje odražalo pri dogovarjanju glede cen, 
glede sklepanja dolgoročnih dogovorov o dobavah lesa, glede sestavljanja 
regionalnih planov razvoja gozdarstva in lesne industrije, glede financiranja 
oziroma dajanja posojil za investicije, ki so interesantne za oba partnerja itd. 
Tako sodelovanje je treba v prihodnje vsekakor podpirati. 

Končno bi se rad dotaknil tudi vprašanja nekaterih zakonskih predpisov,, 
ki bi morali spremljati izpolnjevanje postavljenega programa. 

V prvi vrsti bi bilo treba dokončno novelirati zakon o gozdovih, tako da 
bi bil usklajen z novimi ustavnimi določili, da bi bolj konkretno podpiral 
proces podružbljanja gozdov, da bi omogočal investiranje družbe pri razšir- 
jenih bioloških investicijah v gozdarstvu in tako dalje. S predpisi bi bilo treba 
ustanoviti republiški sklad za biološke investicije v gozdarstvu, iz katerega 
naj bi se financiralo snovanje intenzivnih nasadov hitro rastočih vrst iglavcev. 
Ta sklad bi za izvršitev postavljenih nalog moral imeti na razpolago letno 
okoli 2 milijardi dinarjev sredstev, kot sem to že omenil. 

Sklad bi bilo treba ustanoviti iz naslednjih razlogov. Gozdna gospodarstva, 
kjer naj bi se ti nasadi osnovali, imajo zaradi slabih gozdov listavcev skoraj 
za polovico manjše dohodke po hektarju, kot jih imajo gozdna gospodarstva 
v območju iglavcev. Zaradi tega komaj zberejo dovolj sredstev za najnujnejše 
osebne dohodke in za redno vzdrževanje gozdov, ne morejo pa si privoščiti 
investicij v razširjeno reprodukcijo, to je v snovanje novih intenzivnih na- 
sadov. Čeprav se bo proizvodni ciklus pri intenzivnih nasadih skrajšal na 
40 let, to je za 2,5-krat, je še vedno predolg, da bi bila taka investicija za 
sedanji kolektiv interesantna. Zaradi predolgega proizvodnega ciklusa tudi 
posojila ne pridejo v poštev. Kot investitor v korist bodočih pokolenj mora 
torej nastopiti družba in predstavnik te družbe bi ravno bil -ta sklad za biološke 
investicije. Prispevki v ta republiški sklad naj bi se predvidoma zbirali od 
štirih strani: od gozdarstva, od lesne industrije, od celulozne industrije in tudi 
iz republiških proračunskih sredstev. Gozdarstvo bi lahko zbralo skupaj do 
polovice vseh sredstev, in sicer v obliki prispevka od poseka iglavcev. Na ta 
način bi se omogočil delni preliv investicijskih sredstev iz predelov iglavcev, 
kjer biološke investicije niso toliko potrebne, v predel listavcev, kjer so biolo- 
ške investicije zelo potrebne. Ostalo polovico sredstev tega sklada bi morali 
zbrati ostali trije partnerji, ki so prav tako zainteresirani na večjem pri- 
rastku lesa. 

Mogoče se malo nenavadno sliši, da naj bi se investicije v gozdarstvu 
financirale tudi iz drugih panog in deloma celo iz proračunskih sredstev, doslej 
se je namreč dogajalo obratno, vendar pa, če hočemo modernizirati proizvodnjo 
v gozdarstvu, je to nujno potrebno. V družbenem sektorju kmetijstva se 
ne da doseči bistvenega napredka brez obširnih startnih investicij in to isto 
pravilo velja tudi za modernizacijo gozdarske proizvodnje. Ce^ se tega načrta 
ne da izpeljati s skupnimi močmi, potem je tudi krivično kakršnokoli očitanje, 
da je gospodarjenje v gozdarstvu zaostalo, nesodobno itd. V Franciji se take 
biološke investicije že izvajajo, in sicer na podlagi izključno budžetskega 
financiranja. 



Opozoriti moram Skupščino, da je program snovanja intenzivnih nasadov 
neizvedljiv, če se hkrati ne ustanovi tudi republiški .sklad za biološke in- 
vesticije. 

Slišijo se namreč mnenja, da današnja družba ne razpolaga s tolikšnimi 
finančnimi sredstvi, da bi lahko iz skupnih sredstev izločila sredstva za takšne 
dolgoročne investicije v gozdarstvu. Odločitev o tem načelnem vprašanju bi 
moral sprejeti Izvršni svet oziroma predsedstvo Skupščine čimprej. To je nam- 
reč ključno vprašanje, od katerega je odvisna sestava sečnega plana v defini- 
tivnem sedemletnem planu razvoja gozdarstva. Će smatramo', da se sklada za 
biološke ^investicije ne da ustanoviti, je treba definitivni perspektivni sečni 

zniŠati od 3 700 000 kubikov na 3 200 000 kubikov. To so pravi, za tisto 
količino lesa, ki naj bi se pridobila iz površin, iztrebljenih za intenzivne 
nasade. 

Tudi projektiranje celulozne industrije, to se pravi nove sulfatke za bukovo 
celulozo, postane v tem primeru problematično, kolikor ne bi eventualno 
računali na delni dotok celuloznih drv iz ostalih republik. 

Pravno nerešenih je tudi vrsta vprašanj okrog statusa gozdnega gospodar- 
stva kot operativnega organa pri gospodarjenju z gozdovi v zasebnem sektorju. 
Čeprav se je že več kot pred enim letom dejavnost gospodarjenja z gozdovi 
v zasebnem sektorju prenesla od KZ na GG, imajo še vedno KZ pravico odkupa 
lesa, GG pa so pred zakonom v tem oziru še vedno ilegalci. Nekatere KZ to 
situacijo krepko izkoriščajo in se bavijo z donosno lesno trgovino, stroške za 
logarske službe in investicije pa prepuščajo GG. Taka situacija je nevzdržna 
m ce se zakonski predpisi ne bodo uskladili in če komune ne bodo mogle ali 
hotele napraviti reda, ne bo ostalo drugega, kot da se financiranje logarske 
službe prenese ponovno nazaj na komune, tja, kjer je pred leti že tudi bilo. 

Prav tako še vedno ni definitivno urejeno vprašanje venecijank in prometa 
z deskami. Zadnje časa se oživlja dejavnost venecijank. Zasebniki, pod pre- 
tvezo, da rabijo les zase, razrezujejo les za svojo rabo; potem pa prodajajo 
deske. Zaradi teh mahinacij je ponekod že bistveno ogrožen dotok lesa za 
lesno industrijo. Tudi pri rešitvi tega vprašanja se bodo morale bolj angažirati 
komune m tudi sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo. Tudi ni več nobenega 
razloga za nadaljnji obstoj gozdnih skladov pri občinah. Ta sredstva trosijo 
obcme v mnogih primerih nenamensko. Gozdni ,sklad bi se moral združiti 
s skladom biološke amortizacije, ki se. formira pri podjetju, birokracijo okoli 
zbiranja gozdnega sklada pa je treba bistveno skrčiti in zbiranje poenostaviti. 
Obstojajo sicer predlogi za nov osnutek zakona o gozdovih, kjer naj bi komune 
same odločile, ali naj se gozdni skladi pri občinah ukinejo in prenesejo na 
sklad biološke amortizacije v podjetju ali ne. 

To dajanje na izbiro je slaba rešitev. Komune, ki so že doslej zlorabljale 
gozdni sklad, bodo namreč odklonile združitev in bodo sredstva gozdnega sklada 
nenamensko trošile še naprej. Torej ravno tam, kjer bi morali napraviti red 
ga ne bomo napravili, če bomo sprejeli tako varianto. 

Če se bodo vsi navedeni ukrepi izvedli, sem prepričan, da so s tem dani 
pogoji za realizacijo perspektiv, ki so nam bile predložene v gradivu ža 7-letni 
program razvoja gozdarstva. 

Na koncu bi rad povedal še nekaj besed na račun pripombe predgovornika 
zakaj se v gozdarstvu prekoračujejo sečni plani. Prvič, moramo računati s tem' 
da gozdarstvo ni kot podjetje, — pri tem mislim na tovarno — ki sama odloča 
o proizvodnji, ampak smo v tem oziru vezani tudi na iniciativo privatnega 
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sektorja. Če privatni lastnik zahteva več sečnih dovoljenj in to gozd zmore, 
mu na občinskem oddelku za gozdarstvo izdajo sečno dovoljenje zato, ker 
gozdno podjetje nima trdno v roki te proizvodnje. V tem času, ko se ravno 
razpravlja o podružbljanju gozdov, ima marsikateri privatni gozdni posestnik 
interes, da poseka čimveč, dokler se še da. Zaradi tega so običajno sečni plani 
presegajo. Je pa pravzaprav to samo 10 °/o prekoračenje, to pa ni takšna 
velika stvar. 

Drugič je treba tudi vedeti, da gozdna proizvodnja ni tovarna, kjer lahko 
zvečer prešteješ, koliko komadov si izdelal, ampak je sečnja razkropljena po 
neštetih oddelkih in kolovozih in preden izveš vse rezultate in rečeš »stop«, je 
žlo kakšnih 5*Vo že čez. Na vse te momente je treba misliti, ko se dajejo ti očitki, 
češ borimo se proti preseganju plana, dejansko pa, ko se sečnja na koncu leta 
pregleda, je plan vedno nekoliko prekoračen. To sta v glavnem dva momenta, 
zaradi katerih ni mogoče sečnje tako trdno držati v rokah, ker je razkropljena 
na velikem področju, in drugič, ker je tu tudi zahteva privatnega gozdnega 
lastnika, katerega, moramo respektirati, če ima zalogo v gozdovih. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Ignac Zagore. 

Ignac Zagore: Tovariši in tovarišice! Rad bi povedal nekaj besed 
o problematiki oskrbe celulozne industrije z bukovim in topolovim lesom kot 
kemično surovino. 

Industrija celuloze in papirja se že nekaj let srečuje s težavami, ki jih 
povzroča pomanjkanje celuloznega lesa, ne glede na dejstvo, da ima Slovenija 
od vseh republik najugodnejše pogoje za razvoj te industrijske panoge in da 
v naprednejših deželah izkoriščajo že nad polovico lesa kot kemično surovino. 
Zaradi splošnega gospodarskega razvoja se potrebe po lesu povečujejo, spre- 
minja pa se tudi struktura porabe. Splošno je znano, da predvsem v gospodar- 
sko razvitih deželah potrebe po lesu za kemično predelavo hitreje naraščajo, 
kot potrebe za mehansko predelavo. Če izhajamo iz trenutne situacije oskrbe 
s celuloznim lesom, ki jo povzroča med drugim neurejenost tržišča ter politika 
cen, vidimo, da tudi industrija celuloze in papirja iz objektivnih ali subjek- 
tivnih razlogov ni napravila vsega, kar bi vplivalo na strukturo potrošnje lesa 
in na umnejše gospodarjenje z gozdovi. Lahko bi prišli do zaključka, da raz- 
širitev industrije celuloze nima mesta v naši republiki. Do takšne ugotovitve 
in navidezno stagnacijske situacije pa pridemo le v primeru, če želimo pro- 
izvodnjo celuloze usmeriti predvsem na les iglavcev. Izkoristiti pa bi morali 
še potencialne možnosti uporabe listavcev. 

Z uvajanjem novih tehnoloških postopkov proizvodnje celuloze, polceluloze 
in kemične lesovine, se odpirajo nadaljnje možnosti bistvenega povečanja 
uporabe bukve, ki je doslej našla svoj plasma predvsem v izvozu in v lesu 
za kurjavo. Ta surovina je tu. Da pa bi hkrati povečali proizvodnjo v gozdovih, 
so v gozdarstvu potrebna posebna investicijska vlaganja. Že sedanja možnost 
uporabe bukovega celuloznega lesa znaša v Sloveniji do 100 tisoč m3, ki pa ne 
bo dosegljiva zaradi nestimulativnih cen, oziroma pretiranega stimuliranja 
izvoza bukovih drv. Perspektivno večja uporaba bukovega lesa za proizvodnjo 
celuloze, ki se ceni v Sloveniji na nekaj več kot 300 tisoč m3, pa je pogojena 
tudi na zamenjavo drv za kurjavo z racionalnejšim sistemom ogrevanja sta- 
novanj in javnih prostorov kot so to: elektrika, mazut in z ukinitvijo izvoza 
bukovega celuloznega lesa in drv. 
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Topolov celulozni les, ki ga je doslej v precejšnji meri uporabljala indu- 
strija celuloze in papirja v Sloveniji, je dobil v tekočem letu nove potrošnike 
v republikah, iz katerih se je doslej oskrbovala industrija celuloze. Sedanja 
proizvodnja v Sloveniji pa dosega le 12 tisoč m3 topolovega celuloznega lesa. 
Z uvedbo posebnih tehnoloških postopkov obstojajo možnosti skoraj enako- 
vredno uporabljati topolov celulozni les. To narekuje, da se industrija celuloze 
in papirja v svoji perspektivi usmeri tudi na uporabo topole, ki pa je v Slo- 
veniji deficitarna. 

Pred leti so bili v Sloveniji že izdelani programi, katerih uresničitev bi 
že v letu 1968 dala približno 600 000 m3 topolovega lesa. Žal pa je ostalo le 
pri programih. V sedanji fazi razvoja je zaradi tega nujno, zamujeno čimprej 
nadoknaditi in ob finančni pomoči vseh potrošnikov topolovega lesa, gozdnih 
gospodarstev in kreditov širše skupnosti pričeti z intenzivnim plantažiranjem 
topola na površinah, ki ustrezajo biološkim zahtevam topola. 

Pri odrejanju zemljišč za topolove plantaže pa se vse preveč usmerjamo, 
na takšna zemljišča, za katera smatramo, da tako ali tako niso primerna 
za drugo kulturo, kot le za topol. Pri tem nastopajo spori med kmetijstvom 
in gozdarstvom. Tudi težnje občinskih skupščin so pretežno na strani kme- 
tijstva. Z realnim ekonomskim izračunom bi kazalo ugotoviti donosnost ene 
ali druge kulture, oziroma donosnost plantažnih nasadov topole ali sadnih 
nasadov. 

V Italiji, ki je resnično revna na gozdovih, se tudi boljša zemljišča uporab- 
ljajo za topolove nasade. Tam tudi ni osamljen primer, da večje komplekse 
nasadov breskev spreminjajo v topolove nasade. S tem, pa ni rečeno, da naj 
se ravnamo izključno po zgledu Italije, ko pa doslej nismo izkoristili niti 
zemljišč, ki so nesporna in katerih površina v Sloveniji ni dosti manjša kot 
20 000 ha. 

Pri topolovih plantažah se pričakuje pri največ 15-letni obratovalni dobi 
povprečni letni prirastek 30 m3 na ha. Na površini 10 000 ha, kar bi moralo 
biti realno, tudi glede na možnosti finančnih sredstev, se po letu 1981 lahko 
računa'na stalni letni donos približno 300 000 m3 lesne mase, ker se po tem 
letu pričakuje neprekinjen proizvodni proces, ko bodo posekane plantaže sproti 
obnavljane. Z upoštevanjem, da bi bil ves topolov les predelan v celulozni les, 
kar normalno ni primer, bi pri sedanjih cenah celuloznega lesa dosegli vred- 
nosti letne proizvodnje skoraj 2200 milijonov din, pri povprečnem letnem vla- 
ganju okrog 790 milijonov dinarjev. 

Glede na to, da se običajna izloči približno 50% za celulozni les, razlika 
pa v vrednejše asortimente, se vrednost letne proizvodnje še bistveno poveča. 
Vsekakor pa bi morali biti napori za osnovanje topolovih plantaž usmerjeni 
v to, da se že pred letom 1981 doseže stalni letni donos 300 000 m3 oziroma, 
da se z angažiranjem razpoložljivih finančnih sredstev čimprej uresniči pro- 
gram plantažiranja na površini 20 000 ha. To še posebno zato, ker so dani vsi 
naravni in strokovni pogoji na podlagi tujih in domačih izkušenj. 

Konkretno pa je industrija celuloze v Sloveniji že doslej uporabila letno 
60 000 m3 topolovega celuloznega lesa, ki ga mora sedaj nadomestiti z bukvo, 
katere oskrba je, kot sem že omenil, zelo problematična. 

Pomanjkanje topola in bukve se mora, kar je skrajno nelogično, nado- 
meščati z dragoceno smreko, kar poslabšuje reševanje problematike pametnega 
gospodarjenja z narodnim bogastvom. 
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Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Anton Rovtar. 

Anton Rovtar: Odstopam od razprave, ker je bistvo moje razprave 
povedal že tovariš inž. Mihelič. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Vida Vajd. 

Vida Vajd: Tovariši in tovarišice poslanci! Danes, ko tu obravnavamo 
panogo gozdarstva, ne moremo mimo tega, da ravno pri gospodarjenju z go- 
zdovi nastopajo specifični pogoji, pi povzročajo različen ekonomski položaj 
posameznih gozdno-gospodarskih območij. Na ekonomski položaj gozdno-go- 
spodarskih organizacij vpliva več faktorjev, kot na primer razmerje lesnih mas 
iglavcev in listavcev, • geograf siki položaj, proizivodni potencial rastišča itd. 
To so prirodni pogoji, ki pa jih je treba upoštevati ob tem, ko analiziramo 
akumulativnost posameznih gozdno-gospodarskih organizacij. 

Nadalje je treba omeniti tudi administrativno poseganje v gospodarjenje 
z gozdovi. Ravno ti posegi s svojimi anomalijami ustvarjajo stanje, zaradi 
katerega gozdarstvo, oziroma posamezne gozdno-gospodarske organizacije ne 
morejo ekonomsko prosperirati in voditi takšno gospodarjenje z gozdovi, kot to 
narekujejo razni gozdni ureditveni načrti in elaborati. Zvezni Izvršni svet je 
konec lanskega leta sprejel vrsto predpisov za gozdarstvo, s katerimi je bilo 
gozdarstvo oproščeno skoraj vseh obveznosti nasproti družbi. S tem so bile 
ustvarjene možnosti, da kolektivi gozdno-goispodarskih organizacij ustvarjajo 
osebne dohodke, sklade in tako dalje, enako kot kolektivi v ostalih panogah. 
Mnenje pa je, da te spremembe in olajšave ne morejo biti edini ukrep za 
izboljšanje stanja, ampak je treba začeti tudi v akcijo, ki odklanja subjektivne 
in organizacijske slabosti v gozdarstvu. S spremenjenimi predpisi so v glavnem 
izčrpane možnosti za izboljšanje položaja; sedaj je potrebno težišče prenesti 
na delovne organizacije v gozdarstvu s tem, da te aktivirajo vse svoje sile 
za ureditev gospodarjenja z gozdovi v okviru lastnih organizacij. 

Podatki sicer govore, da še skupni doprinos gozdno-gospodarskih organi- 
zacij povečal, hkrati pa ugotavljamo, da se ekonomski in finančni položaj 
gozdarstva od leta 1961 dalje Slabša. Na takšno stanje je posebno vplival režim 
maksimiranih cen in počasna rast vrednosti proizvodnje. Zaradi tega opažamo 
tudi stalno zmanjševanje skladov delovnih organizacij in zmanjševanje osnove 
za razširjpno reprodukcijo in obnovo gozdov. V svoji razpravi bi se zato 
omejila na nekatere činitelje, ki danes povzročajo slabšanje ekonomskega polo- 
žaja gozdno-gospodarskih organizacij pri nas. 

Vedno večje potrebe po lesu postavljajo izredno težko nalogo, kako uskla- 
diti proizvodne zmogljivosti gozdov z vedno večjimi zahtevami lesnega tržišča. 
Zahtevnost te naloge še posebej poudarja znano dejstvo, da se smejo gozdovi 
izkoriščati le v takem obsegu, ki ne ogroža trajnosti donosov. S trajnostjo 
gozdne proizvodnje so mišljeni takšni donosi gozdov, ki ustrezajo zmogljivostim 
gozdnih rastišč v danih prirodnih pogojih. Prav /to pa gozdarstvu postavlja 
nalogo, da hkrati s kritjem vedno večjih potreb po lesu zagotovi tudi postopno 
rast proizvodne zmogljivosti gozdov v dolgoročnem obdobju. 

Gozdno-gospodarske organizacije se zaradi omenjenega položaja znajdejo 
pred problemom: zagotovitev lesnih mas, ki so v večini primerov nad zmoglji- 
vostjo gozdnih etatov, in povečanje vlaganj za regeneracijo gozdov. 
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Oba problema sta med seboj ozko povezana, vendar zaradi administrativnih 
posegov, katerih se še vedno poslužujejo ravno v gozdarstvu, ne moreta reše- 
vati tako, da bi gozdnogospodarske organizacije bile ekonomsko in finančno 
stimulirane. 

Kot je bilo že omenjeno, je pred nekaj dnevi stopil v veljavo odlok, ki 
ukinja maksimirane cene za gozdne sortimente, namesto tega je bil uveden 
režim kontroliranih cen. Ta ukrep nedvomno pomeni korak naprej glede na 
to, da je sedanji sistem maksimiranih cen predstavljal enega od važnejših 
administrativnih ukrepov, zaradi katerega scf bile gozdno-gospodarske organi- 
zacije v težkem položaju. Ta sprememba je v skladu s stališči, ki so jih gozdno- 
gospodarske organizacije zastopale in se za njih zavzemale, vendar pa sistem 
kontroliranih cen ne bi smel pomeniti dokončnega koraka pri nadaljnjem 
reguliranju cen gozdnih sortimentov. 

Pri doslej veljavnih cenah smo že precej časa zapažali nerealna razmerja 
med cenami gozdnih sortimentov iglavcev in listavcev. V tem pogledu so bile 
zlasti prizadete tiste gozdno-gospodarske organizacije, ki imajo več sestojev 
listavcev. V tem smislu bodo nujno potrebne še razne korekture. Seveda pa 
prehod na sistem kontroliranih cen ne pomeni to, da bodo lahko sedaj gospo- 
darske organizacije zahtevale ne vem kakšne poviške; menim pa, da bi pri 
reguliranju cen v bodoče morale izvršiti korekture in uskladitve cen gozdnih 
sortimentov v korist kvalitetnejših in doslej deficitnih sortimentov. 

Družba gozdno-gospodarskim organizacijam mnogokrat narekuje proiz- 
vodnjo prav tistih sortimentov, ki so najmanj donosni, ali pa jih proizvajajo 
celo z izgubo. Tudi v tem primeru bo treba regulirati cene tako-, da bodo te 
stimulativne za delovne organizacije. Z distribucijo je v Sloveniji razdeljenih 
že okrog 98 °/o proizvodnih planov, preden ti sploh pridejo v obravnavo pred 
kolektive delovnih organizacij. Takšna praksa prav gotovo ni v skladu z 
zakonom o gospodarjenju z gozdovi, ki med drugim poudarja sistem samo- 
upravljanja. To pomeni, da bi gozdno-gospodarske organizacije le morale 
imeti besedo tudi pri tem, na kakšno osnovo naj se postavljajo proizvodni plani. 

Ko govorimo o ekonomičnosti gozdne proizvodnje, je potrebno omeniti 
tudi gostoto cestnega omrežja na naših gozdnih površinah, ki nedvomno vpliva 
na to, kakšni so stroški proizvodnje gozdnih sortimentov. Podatki nam povedo, 
da smo v tem pogledu daleč pod tem, kar nam narekujejo realne potrebe. Tako 
imamo v jugoslovanskem merilu 0,35 km cest na 100 ha, v Sloveniji 1,62 km, 
v razvitih gozdno-gospodarskih območjih Evrope pa je gostota cestnega omrežja 
6,50 km na 100 ha. Za gradnjo gozdnih komunikacij imajo gozdno-gospodarske 
organizacije le minimalna lastna sredstva, zato se gradijo ceste le toliko, za 
kolikor je denarja, ne pa, kolikor to narekujejo dejanske potrebe. Potrebno 
bi se bilo zavzeti za to, da bi se gozdno-gospodarskim organizacijam omogočilo 
najemanje kreditov za gradnjo gozdnih cest. Kljub temu, da so te organizacije 
kreditno sposobne za najemanje kreditov, to v dosedanji praksi skoraj ni- bilo 
mogoče. Res predstavlja gradnja nove ceste večjo investicijo, ki pa je le 
enkratna; za gospodarsko organizacijo pa pomeni gozdna cesta cenejšo in eko- 
nomionejšo pot za odpiranje eksploatacije in spravila lesenih mas, kot pa 
občasna gradnja raznih žičnic in vlečnic. Vedeti moramo, da je ravno pri- 
merna gostota gozdnih transportnih prometnic eden izmed osnovnih pogojev 
za intenzifikacijo gozdnega gospodarjenja, h kateremu težimo. Sistem žičnic, 
vlek in drč v veliki večini primerov daje gozdnemu gospodarjenju pečat 
ekstenzivnosti. 
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Morda še nekaj misli v zvezi s tem, čeprav ne gre za stvari povsem 
gozdarskega značaja. V praksi imamo namreč dosti primerov, ko izgradnja 
gozdne ceste, razen svojega osnovnega in glavnega gozdno-gospodarskega 
pomena, predstavlja pomembno pridobitev za razvoj turizma, zlasti je to več- 
jega pomena v naših gorskih subalpskih in alpskih območjih, ki jih v Sloveniji 
ni malo. Ta pojav je specifičen predvsem za Slovenijo, vendar pa menim, da 
bi bila možna pot, ki bi gozdarstvo, turistične in druge činitelje aktivirala pri 
skupnih akcijah za pospešeno gradnjo gozdnih cest. 

Omenila bi še podružbljanje zasebnih gozdov, ki ponekod predstavlja 
oviro tudi ekonomskega značaja in gospodarske organizacije celo destimulira 
pri izvajanju podružbljanja. Bistvo problema je v tem, da je kubik lesa iz 
podružbljene gozdne proizvodnje podvržen enakim proizvodnim stroškom in 
enaki prodajni ceni, kot les iz družbenih gozdov. Pri tem pa je vsak kubik iz 
zasebnih gozdov obremenjen z določenimi startnimi stroški, ki jih v strukturi 
cene v družbeni proizvodnji ne zasledimo. To je cena lesa na panju, ki po 
zakonu pripada lastniku, in prispevek v gozni sklad. Iz tega izhaja, da je 
proizvodnja v zasebnem gozdu po režiji gozdno-gospodarskih organizacij draga 
in da pomeni veliko zmanjšanje akumulacije na škodo gozdarstva. Razlike 
v akumulaciji gospodarskih organizacij so različne glede na način podružblja- 
nja. Gozdarstvo izgubi pri kompleksnem gospodarjenju z zasebnimi gozdovi 
okrog 1400 din pri kubiku; ta razlika pomeni za Slovenijo, če jo uporabljamo 
za maso sečnje v zasebnih gozdovih, okrog 2 milijardi 600 milijonov din. 

Probleme, ki sem jih navajala v svoji razpravi, nisem prikazala zato, da 
bi naštevala in omenjala instrumente posamično ter njihov vpliv na akumula- 
tivnost gozdarstva, bolj sem želela osvetliti ekonomski položaj gozdno-gospo- 
darskih organizacij s tem, da sem navajala razne specifične pogoje, ki so 
različni na posameznih gozdno-gospodarskih območjih. V sedanji praksi se 
še tako demokratični predpisi in uredbe odražajo pozitivno ali negativno. 
Kadar analiziramo ekonomski položaj gozdno-gospodarskih organizacij, ne bi 
smeli izhajati samo iz tega, v kakšni meri so te zadostile potrebam družbe, 
ampak bi morali izhajati tudi iz tega, oziroma prilagajati sistem gospodar- 
jenja z gozdovi tako, kot to ustreza razpoložljivim prirodnim, geografskim 
pogojem in proizvodni kapaciteti gozdnih rastišč posameznih gozdno-gospodar- 
skih območij. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Jože Sivec. 

Jože Sivec: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bi dal 
le nekaj misli, izvirajoč iz poročila o programu razvoja gozdarstva v SR Slo- 
veniji in na podlagi poročila odbora, ki je nakazal nekatera stališča in pro- 
bleme, ki jih 7-letni plan razvoja že tako' ali tako vsebuje. 

Med drugim omenja poročilo nadaljnji razvoj strokovnega in kvalificira- 
nega kadra za tovrstno dejavnost. Temu bo prav gotovo treba v bodoče po- 
svetiti veliko več pozornosti, če hočemo obdržati vsaj isti nivo glede na to, 
da je velika fluktuacija te delovne sile, zaradi specifičnih pogojev dela, v drugo 
dejavnost. Predvsem pa je problem pridobivanje mlade delovne sile, ki se 
še nahaja na takih področjih, saj kaže, da je obstoječa delovna sila v glavnem 
z visoko povprečno starostjo. 

Če se omejim v svoji razpravi na naše področje, potem lahko ugotovim, 
da smo v tem pogledu naredili korak naprej prav z uvedbo mehanizacije pri 
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gozdnih delih, kar občutno zmanjša napor, po drugi strani pa poveča produk- 
tivnost in s tem osebne dohodke delavcev in zadovoljstvo obenem. Predvideva 
se celo, da bomo z 1/3 obstoječe delovne sile v doglednem času obdelali iste 
količine lesa mase, mislim sečnje, z boljšo tehnologijo gozdnih del. Iz tega 
je razvidno, da nam delovna sila pri normalni sečnji, kot jo dovoljuje etat, 
ne bo predstavljaja v bodoče večjega problema. Po drugi strani pa ima pri- 
vatni sektor zaradi pomanjkanja delovne sile še probleme, ki se v bistvu raz- 
likujejo od SPL sektorja, vendar bo tudi te mogoče obvladati, če upoštevamo 
nadaljnje podružbljanje gozdnih površin v zasebnem sektorju, ker gre pred- 
vsem za delovno silo, ki spričo uvajanja sodobne mehanizacije ne bo proble- 
matična, ker ima mehanizacija gozdnih del občutne prednosti pred klasičnimi 
oblikami dela. Večja ovira kot vprašanje delovne sile pri nadaljnjem po- 
družbljanju je slabo stanje zasebnih gozdov, v katerih poleg slabe kvalitete 
lesa prevladujejo predvsem listavci, v naši komuni okrog 90 % od skupne 
površine gozdov. Znano pa je, da naše lesno industrijsko področje potrebuje 
v glavnem les iglavcev. 

Poleg tega so v glavnem vsi laže dostopni gozdovi, ki so bili v privatnem 
sektorju, v veliki meri izkoriščeni in posekani. Pri tem pa je prav gotovo 
imelo svoj negativni delež močno izseljevanje prebivalstva iz hribovitih pre- 
delov, ki so pred tem posekali gozdove, kot je bilo danes že rečeno. Značilno 
pa je, da je ta izsekanost znatno večja v predelih z nizkim gozdnim skladom. 
Zato bo konkretno pri nas občinska skupščina še tekom letošnjega leta na- 
pravila revizijo vrednostnih razredov, ki so poleg tega, da so negativno vplivali 
na sečnjo v posameznih predelih, tudi dejansko nesorazmerni. 

Navedena revizija vrednostnih razredov bo odprla sečnje v gozdovih, ki 
se doslej niso sekali predvsem zaradi visoke gozdne takse, poleg tega pa ima 
tudi podružbljanje pri tem večje možnosti, ker gre v tem primeru za večje 
komplekse, ki so interesantni za gospodarjenje. Dosedanje podružbljanje ni 
moglo uspeti, ker so bili zasebniki pripravljeni oddati predvsem površine, ki 
so nerentabilne, to je gozdove v nedostopnih predelih, brez vsake nege ali 
kakšne posebne kakovostne lesne mase. 

Vprašanje preliva sredstev iz predelov, ki so ekonomsko aktivni, kot 
omenja poročilo, v predele, ki niso aktivni, pride še posebej do izraza na našem 
področju, kjer trenutno rešuje celotno situacijo Trnovski gozd, ki s svojo 
aktivo lahko nadomesti vso pasivo v naši komuni, kar pa je lahko samo tre- 
nutna rešitev. Zaradi tega bo moral družbeni plan predvideti širjenje drugih 
kultur, ki bodo lahko v najkrajšem času dale konkretne rezultate, da ne 
ostanemo pri tem, kar imamo danes, čeprav se je etat sečnje v Trnovskem 
gozdu nekako uskladil z dovoljeno količino, ki jo narekuje prirastek lesa. 

Zaradi pridobivanja novih gozdnih površin in s tem v zvezi gojitev hitro 
rastočih lesnih vrst, kot topola in akacije, ki so posebno interesantne za naše 
področje, ki ima za to tudi najboljše biološke in klimatske pogoje, bo treba 
temu v perspektivnem planu dati prvo mesto, kot že to omenja tudi poročilo. 
Sredstva v te namene se bodo morala prelivati iz že obstoječih fondov, ali na 
način, kot ga predlaga odbor, ki je proučeval gradivo, kjer pravi, da bi se 
ekonomska sposobnost gozdarstva za vlaganje iz lastnih virov lahko občutno 
okrepila, če bi se našla ustrezna rešitev za prelivanje sredstev iz gozdarsko 
močnejših področij, oziroma območij, kjer so zaradi boljših prirodnih pogojev 
potrebe po bioloških vlaganjih praviloma manjše v območja, kjer so pogoji 
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in potrebe za razširjeno reprodukcijo največje, sredstva za ta namen pa naj- 
večkrat primanjkujejo. 

Prav tako je potrebno ustanoviti določen republiški sklad, v katerega bi 
se stekala sredstva, ki bi se koristila za obnovo gozdnih površin na področjih, 
kjer so dani vsi pogoji, le sredstev primanjkuje. Tako so gozdovi zasebnega 
sektorja na našem območju brez kakršnihkoli ureditvenih načrtov, kar pred- 
stavlja delno oviro pri načrtnosti izkoriščanja in gojitvi teh gozdov. Ker ni 
sredstev, ki bi bila potrebna za njihovo ureditev, pri tem so pereči predvsem 
gozdovi, z majhno zalogo lesa slabše kvalitete, se postavlja obenem vprašanje, 
kako jih na čim cenejši način urediti oziroma kakšna investicija bi bila za to 
utemeljena. Glede na to, da gre za velike površine, je treba vsaj delno urediti in 
napraviti ločnico med visokimi semenskimi in nizkimi panjskimi gozdovi na 
drugi strani, med katerimi se gospodarjenje bistveno razlikuje. 

Na koncu bi dodal še svoje mnenje glede sprostitve cen, kot to omenja 
poročilo odbora, ki je proučeval gradivo, ker se mi zdi, da bo to še bolj po- 
večalo nesorazmerja med gozdarsko šibkimi in močnejšimi predeli, to je pred- 
vsem zaradi kvalitete lesa, ki obstoja na določenem področju in vprašanje 
samega dostopa do lesne mase, ki lahko bistveno vpliva na ceno iste vrste, 
oziroma kvalitete lesa. To se pravi, da bo tisti, ki bo imel ugodne pogoje za 
izkoriščanje lesa, imel hkrati tudi ugoden položaj in bo lahko ugodneje 
vnovčil večje količine lesa. Pri tem pa seveda ne smemo iti v skrajnost, da 
za vsako ceno podpiramo in na umeten način vzdržujemo gozdarsko neustrezen 
predel, če tega ne narekujejo prirodni pogoji. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Jože Dušej. 

Jože Dušej: Odpovedujem se razpravi, ker so že diskutanti pred 
menoj razpravljali o stvareh, ki sem jih mislil povedati. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Prane Škerlak. 

Franc Škerlak: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi bi se hotel 
dotakniti problematike podružbljanja gozdne proizvodnje. Po sprejetju zvez- 
nega zakona o gozdovih (Uradni list FLRJ št. 16/61) in. na podlagi republiškega 
zakona 6 gozdovih (Uradni list LRS št. 30/61) ter na podlagi ustreznih navodil 
republiških in okrajnih forumov, smo se na našem področju resno lotili pro- 
blemov podružbljanja gozdne proizvodnje oziroma sklepanja kooperacijskih 
pogodb v gozdovih nedržavnega sektorja oziroma z lastniki gozdnih posestev. 
Skupna površina gozdov znaša na našem področju okoli 15 000 ha, od tega 
sektor splošno ljudskega premoženja okoli 9500 ha in 5500 ha privatnih gozdov. 
Splošno je znano, da smo na našem področju uspeli že v času, ko so imele 
kmetijske zadruge svoje gozdne obrate, skleniti nad 50®/o s kmeti — gozdnimi 
posestniki in za prav toliko površin kooperacijske pogodbe, ki temeljijo na 
10-letnem obdobju, upoštevajoč izdelane ureditvene elaborate na vsem pod- 
ročju občine. 

Po prevzemu gozdarske dejavnosti od kmetijskih zadrug je uspelo go- 
spodarskemu kombinatu Radlje ob Dravi, ki deluje v sklefpu gozdnega gospo- 
darstva Slovenj Gradec, ponovno skleniti z vsemi gozdnimi posestniki 89s/o 
pogodb, od skupnih gozdnih površin oziroma gozdnih posestnikov na tem 
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območju. Prav tako je bilo na področju ostalih dveh gozdnogospodarskih 
obratov sklenjenih nad 50 fl/o vseh pogodb. 

Po informacijah nekaterih zveznih in republiških organov se načenja 
vprašanje veljavnosti obstoječih pogodb, češ da te pogodbe nimajo pravega 
ekonomskega učinka. Smatram pa, da je zaradi konfiguracije terena in raz- 
tresenih gozdov v naši občini ob prepletanju s kmetijskimi površinami in 
posameznimi posestvi pogodbeno sodelovanje v našem primeru podano v ceiloti. 
Zaradi prej navedenih pogojev ni zajeto izkoriščanje gozdov v celoti, vendar 
je po pogodbi točno določeno izvrševanje predpisov gozdno-gospodarskih na- 
črtov. Celotna investicijska politika je zajeta v kompleksnosti ne glede na sektor 
lastništva, zajete so vse površine, ki predstavljajo možnost razširitve gozdnih 
površin za uvedbo intenzivnega gozdnega gospodarjenja. Enotno izvajanje 
gozdno-gospodarskega načrta s področja obnove, nege in varstva gozdov, ne 
glede na sektor lastništva, je jasen dokaz, da so dosedanje kooperacijske po- 
godbe z upoštevanjem večjega vlaganja v naše gozdove in povsem načrtnega * 
gospodarjenja, našle svoje mesto v podružbljanju gozdne proizvodnje. Celotno 
gozdarsko politiko s pogodbenega sodelovanja izvaja gozdarska operativa, 
kmet pa sodeluje z njo, tako da le izvršuje ukrepe v gozdovih po strokovnih 
navodilih in v skladu z ureditvenimi načrti. 

Na podlagi navodil Republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo 
številka 32101/1963 z dine 25. 3. 1963 in okrožnic Skupščine okraja Maribor 
št. 432118 z dne 6. 3. 1963 in zadnje 10. 12. 1963, kjer je dosledno rečeno: 
»naslov naj skupno s področnim nosilcem gozdne proizvodnje pregleda skle- 
panje kooperacijskih pogodb na prostovoljni bazi; kjer to ne gre, je treba 
takoj pričeti podružbljanje z administrativnimi odločbami po- 4. točki 37. člena 
zakona o gozdovih, tako da bi podružbljanje zaključili do 30. 4. 1966«. 

Z upoštevanjem dejstva, da je bilo na našem področju sklenjenih okoli 
70 °/o vseh pogodb in zajeto tudi 70 '°/o površin zasebnega sektorja z 10-letnimi 
pogodbami in ob upoštevanju gornjih navodil je svet za gozdarstvo skupščine 
občine Radlje ob Dravi ob poprejšnjem razgovoru zastopnikov gozdarskih 
organizacij, sklenil predlagati v potrditev skupščini, da se gozdnim posest- 
nikom, ki še niso sklenili kooperacijske pogodbe, izdajo ustrezne administra- 
tivne odločbe, Osnutek odločbe je šel še poprej v pregled okrajnim pred- 
stavnikom, ki so se z vsebino odločbe strinjali. 

V odločbi niso bile navedene parcelne številke, ker se je smatralo, da se 
pogodbe ne nanašajo na lastništvo, pač pa na gospodarjenje z gozdovi po 
gozdno-gospodarskem načrtu, pri čemer se je upoštevalo površine, zajete v 
gozdno-gospodarskem načrtu. Gozdno-gospodarski načrt pa je bil dan v javno 
razpravo in na vpogled vsakemu gozdnemu posestniku in se smatra, da je 
s tem dobil svojo zakonito moč, ker gozdni posestniki niso dajali pripomb 
in je ta načrt skupščina občine Radlje ob Dravi tudi potrdila. 

Republiška in okrajna navodila so se v celoti upoštevala ter so se druž- 
beno politične smernice z vso vestnostjo izvajale glede na to, da se je pri 
podružbljanju že v pretekli dobi dosegel določen uspeh. 

Smatram, da je bil edinstven primer v okraju Maribor, da smo izdali od- 
ločbe o dokončnem podružbljanju. Sedaj pa, ko je nastopilo vprašanje dolo- 
čenega števila pritožb, predvsem zaradi neizvrševanja navodil v drugih občinah 
in zaradi tega, ker občina Maribor-Center ni uredila vprašanja prenosa 
gozdarske dejavnosti od kmetijske zadruge Sevnica na gozdno gospodarstvo 
— ta zadruga ima namreč še vedno višje odkupne cene — je zato vprašanje, 
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če bo drugostopni organ pritožbe gozdnih posestnikov rešil v korist občinske 
skupščine. 

Sprašujemo se, ali je pravilno, da tista občina, ki ukrene vse potrebno, 
da bi dosegla določen družbenoekonomski cilj, doživi, da se po prej izdanih 
navodilih in sugestijah drugače tolmačijo predpisi, zlasti še, ko je prav na 
osnovi teh odločb1 mogoče preiti celo na spremembo načina gospodarjenja 
v smislu kompleksnega gospodarjenja. Na sestanku direktorjev gozdnih go- 
spodarstev pri Gospodarski zbornici v Ljubljani so predstavniki zbornice pove- 
dali, da so odločbe občin nične, ker niso v skladu z republiškim zakonom oziroma 
s 4. točko 37. člena tega zakona. Ne morem razumeti, da zbornica tako postavlja 
vprašanje, ko so pa navodila prišla prav iz tistih forumov, ki so ta zakon 
sestavljali. Če pa se je smatralo, da so take odločbe nezakonite, pa bi bilo 
v gospodarskem interesu, da bi tak forum izdal tudi navodila. 

Ugotovitve o položaju nekaterih kmetijskih in gozdarskih organizacij ka- 
žejo, da naš republiški zakon glede podružbljanja zaostaja za progresivnimi 
določili zakonov vseh drugih republik, zato se tembolj čudimo, zakaj se dovolj 
ne podpre občin, ki so se zavzele za izvršitev, ki mora prej ali slej priti do 
izraza v duhu socialističnega načela razvoja gozdarstva. 

Reševanje za delo nezmožnih in ostarelih hribovskih kmetov v naši občini 
predstavlja resen problem, saj je okrog 40l°/o hribovskih kmetov za delo ne- 
sposobnih. Naša občinska gozdarska služba je v sodelovanju z gozdnimi upra- 
vami pričela intenzivno zbirati gradivo za prikaz dejanskega stanja višinskih 
posestev. To vprašanje je tesno povezano^ tudi z gozdarsko problematiko, ter 
se gozdarstvo lahko tu vključi na Ustrezen način. Mislim pa, da tendence 
po nadaljnjem prelivanju sredstev iz gozdarstva v kmetijstvo, niso najboljše, 
ker sredstev v gozdarstvu že tako ali tako primanjkuje za izvedbo nameravane 
intenzifikacije gozdne proizvodnje v prihodnjih sedmih letih. 

Občina Radlje ob Dravi predstavlja v gozdarstvu najmočnejši faktor v 
proizvodnji lesa v mariborskem okraju, saj znaša letna sečnja 122 000 m3, 
nima pa niti enega predstavnika niti v okrajni niti v republiški gospodarski 
zbornici, čeprav bi zaradi lastne problematike bil lahko njen prispevek k raz- 
pravam o reševanju trenutne situacije v gozdarstvu lahko dokajšen. Nerešeno 
vprašanje plačevanja gozdnih sortimentov je eno bistvenih vprašanj, ki ovira 
hitrejši razvoj podružbljanja dejanske gozdne proizvodnje, ker niti prej kme- 
tijska zadruga niti sedaj gozdno-gospodarstvo nista pristopila k temu, da bi 
našla določeno diferenciacijo v plačevanju gozdnih sortimentov. To je bilo 
delno urejeno s progresivno gozdno takso. V naši občini je veliko primerov, 
ko gozdni posestniki sekajo tudi od 100 do 400 r^3 lesa na leto in je progresivni 
prirastek znašal 40 milijonov dinarjev, sedaj pa je cena odkupa lesa izenačena 
in se zaradi tega mali gozdni posestniki pritožujejo, da jim vloženo delo ne 
priznavajo v zadostni meri. 

Urejanje dobave lesa ključnih sortimentov in preprečevanje nedovoljene 
trgovine z lesom, ki je vse bolj pogosta prav pri tistih, ki niso hoteli skleniti 
k ©operacijskih pogodb, je glavna skrb upravno inšpekcijskih občinskih služb. 
Te službe morajo skrbeti, da se ključni sortimenti usmerjajo tja, kamor so 
po zadolžitvah odrejeni. Zato je tej službi treba posvetiti še več pozornosti 
tako v pogledu kvalitetnega dela, kot glede ustrezne stimulacije. 

Predlagal bi, da bi Izvršni svet posredoval spremembo predpisov, da bi 
se celotna gozdarska služba aktivnih gozdarskih občin v celoti financirala iz 
gozdarstva. Del progresive, ki so jo plačevali gozdni posestniki, bi se moral 
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nujno stekati v sklad za preživninsko varstvo kmetov, takšno je namreč stališče 
v vseh 4 koroških občinah. 

Za plantaže naj bi se najemali krediti tudi iz kakšnih drugih virov, da 
bi se sredstva gozdnih skladov pretežno uporabila za intenzivno gozdno go- 
spodarjenje. Rešiti je treba vprašanja registracij kmetijskih zadrug' za gozdno 
proizvodnjo, odkup in prodaja lesa; sedanje stanje na področju gozdarstva 
je nevzdržno in so potrebni nujni in radikalni vendar predvsem enotni ukrepi. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če ne želi nihče več besede, zaključujem razpravo in ugotavljam, da je raz- 
prava potrdila predlog stališč o politiki na področju gozdarstva v Socialistični 
republiki Sloveniji v obdobju 1964—1970. Poleg tega menim, da bodo sestav- 
ljala plana upoštevali vse predloge in stališča, ki so bila izražena v razpravi. 

Ali se zbora strinjata s predloženimi stališči? (Da.) Je morda kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam da so stališča sprejeta in zaključujem skupno sejo Republiškega 
zbora in Gospodarskega zbora. 

Zbora bosta nadaljevala delo na ločenih sejah. Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o začetku po- 
slovanja občinskih upravnih organov za notranje zadeve z razširjeno pristoj- 
nostjo. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in kot svojega predstavnika do- 
ločil tovariša Rika Kolenca, republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. 

Riko Kolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! K predlogu zakona o 
začetku poslovanja občinskih upravnih organov za notranje zadeve z razširjeno 
pristojnostjo bi želel dati naslednjo obrazložitev. 

Občinski upravni organi za upravne zadeve so pri nas organizirani na 
temelju obstoječega zakona o organih za notranje zadeve iz leta 1956. Njihova 
stvarna pristojnost pa je določena v noveli zveznega zakona o pristojnosti ob- 
činskih in okrajnih ljudskih odborov in njihovih organov iz leta 1957, v zvezni 
uredbi o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov in njihovih organov, 
o republiškem zakonu o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov in 
v ustrezni republiški uredbi o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih od- 
borov. S temi predpisi so prenesene z okraja na občino upravne zadeve s pod- 
ročja vodstva matičnih in državljanskih knjig, prijavne in odjavne službe, 
požarnega varstva in civilne zaščite, določene zadeve po zveznem zakonu o 
pravnem položaju verskih skupnosti in še nekatere druge zadeve. 

Ta prva, obsežnejša decentralizacija notranqih zadev od okraja na občine 
je dala povod za organizacijo posebnega občinskega upravnega organa za no- 
tranje zadeve. V procesu izgradnje komunalnega sistema pa smo od leta 1961 
dalje v Sloveniji dejansko prenesli z okraja na občino že tudi nekatera druga 
upravna opravila, pot npr. registracijo društev lokalnega pomena, zadeve po 
zvezni uredbi o prometu s strelnim orožjem, zadeve, ki se tičejo streliva in 
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razstrelilnih sredstev, nadalje opravila po pravilniku za izvajanje zakona o 
zveznem državljanstvu, opravila po pravilniku o registraciji motornih in pri- 
klopnih vozil, opravila po zakonu o orožju in pravilniku za izvajanje tega za- 
kona, opravila o pravilniku o potnih listih za prehod čez državno mejo, opravila 
po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in še opravila o nekaterih drugih 
predpisih. 

Zato pomenita zvezni zakon o prenosu zadev iz pristojnosti okrajnih uprav- 
nih organov za notranje zadeve na občinske upravne organe za notranje zadeve 
in republiški zakon o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah, ki 
sta oba iz leta 1963 in ki sta vprašanje prenosa uredila s stališča uskladitve 
z novo ustavo, praktično le formalno potrditev stanja, k v Sloveniji že dejansko 
obstoja. S tem republiškim zakonom pa je prenos notranjih zadev iz okrajne 
v občinsko pristojnost po republiških predpisih že tudi zaključen, ker je bilo 
prenesenih v občinsko prstojnost precej upravnih zadev že z decentralizacijo, 
ki je bila izvršena v letu 1957. 

Zvezni zakon o prenosu zadev iz pristojnosti okrajnih upravnih organov 
za notranje zadeve na občinske upravne organe za notranje zadevega nalaga 
republiki dolžnost, da mora določiti rok, v katerem, naj občine organizirajo pri 
svojih organih za notranje zadeve službe za opravljanje zadev, ki so s tem 
zakonom prenesene v njihovo pristojnost. Nadalje mora republika določiti 
datum, od katerega bodo občine pravno veljavno opravljale zadeve, ki so nanje 
prenesene. Predloženi zakonsk tekst ne predvideva roka za organizacijo teh 
služb, ker imamo v Sloveniji take službe že organizirane. V zvezi s temi služ- 
bami pa smo v zakonskem tekstu predvideli dolžnost, da naj imajo občine za 
opravljanje notranjih zadev posebne oziroma temeljne upravne organe, kar je 
po našem mišljenju v skladu s 131. členom republiške ustave. 

Na tem mestu bi želel predvsem pojasniti razloge, ki govorijo o potrebi, 
da se v občini osnuje tak temeljni organ za notranje zadeve, ki je samostojen 
v tem smislu, da ni vključen v nek drug temeljni organ občinske skupščine, 
npr. v oddelek za splošne zadeve in družbene službe, ki ni vključen v sestav 
tajništva občinske skupščine ali podobno. Mislim, da za tako rešitev govorijo 
predvsem naslednji razlogi: 

1. Obseg in značaj poslov. Z dosedanjimi zakonskimi predpisi in prakso 
se je pristojnost občinskega upravnega organa za notranje zadeve znatno raz- 
širila tako, da ti organi po obsegu in vrsti poslov krijejo danes zelo obsežno 
in pomembno upravno področje. Če hočemo to ilustrirati s podatki, bi navedel 
zlasti naslednje: 

Organi za notranje zadeve v občinah so npr. preteklo leto izvršili v Slo- 
veniji 17 830 upravnih opravil v zvezi z orožnimi listi, 442 600 opravil v zvezi 
s prijavno-odjavno službo, izdali ali podaljšali so 134 626 osebnih izkaznic, v 
zadevah društev in prireditev so obravnavali 19 300 primerov, dali so 51 207 
predlogov za upravno kaznovanje, po opravilih s področja izvrševanja kazni 
so ukrepali v 8575 in v požarno-varnostnih zadevah v 12 345 primerih. Na 
področju varnosti prometa so ti organi registrirali 77 563 motornih vozil in 
izdali 21 994 vozniških dovoljenj. Poleg tega so v preteklem letu obravnavali 
81 387 prošenj za potne liste in izdali ali vidirali domačim in tujim držav- 
ljanom 885 603 maloobmejnih dokumentov. 

Organi za notranje zadeve v občinah imajo tudi zelo obsežne naloge na 
področju matične službe in pri poslih z osebnimi stanji. V občinskih organih 
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za notranje zadeve dela danes 505 uslužbencev, od katerih jih je 358 na uprav- 
nih in 147 na administrativno-tehničnih delovnih mestih. Poleg tega dela v ma- 
tičnih uradih, ki so izven sedeža občinske skupščine, še 339 matičarjev. 

Ob takem stanju te službe pa je treba na podlagi ustavnih načel v občini 
kot temeljni družbeno-politični skupnosti računati še z nadaljnjo decentraliza- 
cijo poslov upravnih opravil na tem področju. V tem smislu ureja notranje 
zadeve tudi novi predlog zakona o službi notranjih zadev, ki je v pripravi, 
s čimer bodo ti posli v občini še pridobili na svojem obsegu in pomenu. 

2. Za temeljni upravni organ za notranje zadeve v občini govori nadalje 
načelo tako imenovane funkcionalne enotnosti notranjih zadev. Vedeti mo- 
ramo, da je pretežna večina zadev s tega področja in ki jih neposredno izvr- 
šujejo tudi občinski organi za notranje zadeve, takih, ki spadajo izključno 
v pristojnost federacije, ali so splošnega pomena za federacijo oziroma repu- 
bliko. Pri opravljanju teh nalog odgovarjajo organi za notranje zadeve občinski 
skupščini v strokovnem pogledu in glede vzgoje svojih kadrov, nujno pa se 
tudi vključujejo v mehanizem te veje državne uprave v republiki in federaciji- 
Značaju in nalogam te službe ustreza torej organizacijska oblika temeljnega 
organa, ker ta zagotavlja potrebno neposrednost in funkcionalnost. 

3. Že sedaj so se ti organi v občini formirali tako, da so se ustanavljali 
temeljni organi za notranje zadeve. Danes imamo v Sloveniji le še 6 občin, ki 
nimajo temeljnega upravnega organa za notranje zadeve. Zato velja 2. člen 
predlaganega zakona pravzaprav samo za te občine. Za tiste občine, ki že imaj a 
svoje temeljne upravne organe, pa pomeni ta določba zakonsko potrditev funk- 
cionalne enotnosti občinskih upravnih organov za notranje zadeve. 

V predlogu zakona je določen rok 1. maja 1964, kot formalni začetek poslo- 
vanja občinskih upravnih organov za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjor 

določen kot skrajni rok zato, ker je v zveznem zakonu o prenosu pristojnosti 
določeno, da morajo občinski upravni organi začeti z razširjenim poslovanjem 
najkasneje do 21. mđja t. 1. Značilno je, da občine opravljajo zadeve, ki so bile 
prenesene nanje z republiškim zakonom, pravno veljavno že od 27. 12. 1963, ko je 
bil ta republiški zakon sprejet in ko je začel veljati, medtem- ko je treba za no- 
tranje zadeve po zveznih predpisih izdati republiški zakon o začetku poslovanja.. 

Iz vseh teh razlogov, ki sem jih navedel, predlagam, da skupščina pred- 
loženi zakon o začetku poslovanja občinskih upravnih organov za notranje za- 
deve z razširjeno pristojnostjo sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnaval odbor 
za organizacijsko-politična vprašanja in dal pismeno poročilo. Ali ima zako- 
nodajno-pravna komisija kakšne pripombe k predlogu zakona oziroma ali 
želita poročevalca obeh odborov dati še ustno poročilo? (Ne.) 

Ce ne, začenjam razpravo. Želi kdo besedo? Ne javi se nihče. Zaključuje/. 
razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona,, 
naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglašno sprejel predlog zakona o za- 
četku poslovanja občinskih upravnih organov za notranje zadeve z razširjeno 
pristojnostjo. 

O tem zakonskem predlogu bo razpravljal še Organizacijsko-politični zbor. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o voznih olajšavah, za katere se daje regres 
iz republiškega proračuna. 

Predlog zakona je v obravnavo predložil Izvršni svet in je za svojega 
predstavnika določil dr. Pavla Rozmana, republiškega sekretarja za proračun 
in občo upravo. Ali želi predstavn k izvršnega sveta predlog zakona še ustno 
obrazložiti. (Ne želi.) Predlog zakona je kot pristojni odbor obravnaval odbor 
za prora un in dal pismeno poročilo. Prav tako je obravnavala predlog zakona 
tudi komisija za usklajevanja zakonskih predlogov z ustavo, ki je prav tako 
dala pismeno poročilo. Ali želijo predstavniki teh odborov in zakonodajno- 
pravne komisije dati še ustno poročilo? (Ne.) Če ne, začenjamo razpravo. 

Kdo želi besedo? Ne javi se nihče. Zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roke.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? Nihče. 

Ugotavljam, da je Republiški zbor predlog zakona o voznih oljašavah, za 
katere se daje regres iz republiškega proračuna, soglasno sprejel. Tudi o tem 
predlogu bo razpravljal še Organizacijsko-politični zbor Skupščine SRS. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na usklajevanje 
besedila stališč o problematiki poslovnih bank in stališč o problematiki gospo- 
darskih zbornic, o katerih sta razpravljala na svojih zadnjih sejah Republiški 
in Gospodarski zbor. 

Ker ta stališča niso bila na zadnji seji obeh zborov sprejeta v enakem 
besedilu, je potreben postopek za uskladitev besedila po 106. členu začasnega 
poslovnika Republiškega zbora. 

Najprej glede stališč o problematiki poslovnih bank. Od podpredsednika 
Gospodarskega zbora sem prejel tole obvestilo: 

»Na podlagi 77. člena začasnega poslovnika Gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije vas obveščam, da je Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije 
na 9. seji, dne 24. aprila pri usklajevanju stališč Republiškega zbora in Gospo- 
darskega zbora o problematiki poslovnih bank, sprejel ta stališča v besedilu, 
kot so ga osvojili na skupni seji dne 23. 4. 1964 odbor skupščine za družbeno 
nadzorstvo, odbor Republiškega zbora za družbeni plan in finance in začasni 
odbor Gospodarskega zbora za proučevanje poročil bank, zavarovalne skupnosti 
in Gospodarske zbornice SR Slovenije in sicer: 

1. Predlog stališč o problematiki poslovnih bank, ki ga je sprejel Republi- 
ški zbor na seji dne 27. marca 1964, se dopolni oziroma spremeni v skladu 
s pripombami, ki so bile dane k amandmajem Gospodarskega zbora-v 2., 4., in 
5. točki in ki jih je naš zbor v načelu sprejel. 

2. Doda se nova 8. točka, ki se glasi: »Poslovne banke naj razvijajo in 
izpopolnjujejo svojo hranilniško službo. Zbrane hranilne vloge imajo med sred- 
stvi za investicije vedno bolj pomembno vlogo.« Dosedanja 8. točka postane 
s tem 9. točka, in 9. točka 10. točka. 

3. Dopolnitve oziroma spremembe dosedanjih točk: 
a) V 3. točki se doda nov tretji odstavek: »Da bi v prihodnjem sedem- 

letnem obdobju zagotovili skladnejše odnose med investicijami in osebno po- 
trošnjo, je potrebno bodoči obseg investicij prilagoditi zahtevam hitrejše rasti 
življenjskega standarda, temu ustrezno pa prilagoditi tudi samo strukturo 
investicij. 

b) V 4. točki se črta zadnji stavek. 
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c) V 5. točki se spremeni zadnji stavek tako, da se glasir »Pri tem pa se 
ne sme zanemarjati investicij, ki vplivajo na življenjsko raven, zlasti ne 
investicij v terciarne dejavnosti, od katerih je v veliki meri odvisna produk- 
tivnost dela in materialna spodbuda vseh proizvajalcev.« 

K temu bi želel pojasniti; da smo vse te amandmaje oziroma predloge 
Gospodarskega zbora, o katerih sem zdaj govoril, razen 8. tdčke sprejeli že 
na zadnji seji in tudi soglašali z njimi. Nova je 8. točka, o kateri smo na zadnji 
seji govorili in, ki smo jo v tedaj predlagani formulaciji odklonili. Predlog 
pa, ki ga daje sedaj Gospodarski zbor in ki ga bom še enkrat prebral, se glede 
hranilne službe glasi: »Poslovne banke naj razvijajo in izpopolnjujejo svojo 
hranilniško službo. Zbrane hranilne vloge imajo med sredstvi za investicije 
vedno bolj pomembno vlogo.« To je nov predlog, ki ga predlaga Gospodarski 
zbor Republiškemu zboru in ki naj pride v stališča. S tem predlogom se naš 
odbor za družbeni plan in finance in odbor za družbeno nadzorstvo strinja. 
Zato Republiškemu zboru predlagam, da to dopolnitev sprejme, obenem pa 
dajem to dopolnitev v razpravo. 

Ali želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) če nihče ne želi razpravljati, 
dajem tako dopolnjen predlog stališč na glasovanje. Kdor je za to, da ta od- 
stavek pride v stališče, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je dopolnilni 
predlog sprejet in da so s tem stališča Republiškega in Gospodarskega zbora 
k problematiki poslovnih bank sprejeta v enakem besedilu. 

Glede usklajevanja stališč o problematiki gospodarskih zbornic pa sem 
od Gospodarskega zbora sprejel naslednje obvestilo: 

»Na podlagi 77. člena začasnega poslovnika Gospodarskega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije vas obveščam, da je Gospodarski zbor Skupščine SR Slo- 
venije na 9. seji dne 24. aprila 1964 pri usklajevanju stališč Republiškega 
zbora in Gospodarskega zbora o problematiki zbornic sprejel stališča o pro- 
blematiki zbornic v besedilu, kot ga je sprejel Republiški zbor Skupščine 
SR Slovenije na 8. seji dne 27. marca 1964. S tem sta besedili stališč o proble- 
matiki zbornic sprejeti v Republiškem in Gospodarskem zboru v enakem 
besedilu.« 

S tem ugotavljam, da so stališča o problematiki zbornic usklajena in 
sprejeta v enakem besedilu. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o dopolnitvi odloka o plačevanju prispevka 
za socialno zavarovanje za določene kategorije zavarovancev. 

Predlog odloka je predložil Izvršni svet in za svojega predstavnika določil 
Erno Podbregarjevo, republiškega sekretarja za delo. Izvršni svet je predlog 
zakona pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno 
obrazložitev? (Ne želi.) 

Predlog zakona je prav tako obravnaval odbor za delo in socialno zava- 
rovanje in dal tudi pismeno poročilo. Prav tako je predlog zakona obravnavala 
zakonodajno-pravna komisija. Ali želijo predstavniki odbora in komisije dati 
še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Če ne želijo, začenjam razpravo. Kdo želi prosim besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javlja k besedi, zaključujem razpravo in dajem pred- 
log odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o dopol- 
nitvi odloka o plačevanju prispevka za socialno zavarovanje za določene kate- 
gorije zavarovancev. 

O tem predlogu bo razpravljal še Socialno-zdravstveni zbor Skupščine 
SR Slovenije. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo- 
in sklepanje o predlogu zakona o preživninah babicam. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in kot svojega predstavnika 
določil Staneta Šeliha, republiškega sekretarja za zdravstvo. Izvršni svet je 
predlog zakona tudi pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta 
dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Predlog zakona je prav tako obravnaval 
odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora ter odbor za zdrav- 
stvo in socialno politiko in komisija za usklajevanje zakonskih predlogov 
z ustavo. Prav tako je o njem razpravljala zakonodajno-pravna komisija. Ali 
želijo dati predstavniki odborov oziroma komisij še ustno poročilo? (Ne.) 

Če ne želi nihče dati ustne obrazložitve, začenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o pre- 
živninah babicam. O tem predlogu bo prav tako razpravljal še Socialno- 
zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 9. sejo Republi- 
škega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.45.) 
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9. seja 

(23. in 24. aprila 1964) 

Predsedovala: Tatjana Menna, 
podpredsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.30. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Tovariši in tovarišice poslanci! 
Pričenjam 9. sejo Gospodarskega zbora Skupščine Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Jerica Borovinšek, inž. Miran Gra- 
dišnik, Edo Komočar, Uroš Rupret in Leopold Krese. Ugotavljam torej, da je 
zbor sklepčen. 

Na podlagi gradiva, ki ga je poslal Izvršni svet in gradivo, ki so ga obrav- 
navali odbori našega zbora, predlagam za današnjo sejo tale dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 8. seje Gospodarskega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- ' 

nije za leto 1963; 
3. obravnava in sklepanje o politiki na področju kmetijstva v obdobju 

1964—1970; 
4. obravnava in sklepanje o politiki na področju gozdarstva v obdobju 

1964—1970; 
5. usklajevanje besedila stališč o problematiki bank in zbornic, sprejetih 

na 8. seji Gospodarskega zbora in Republiškega zbora; 
6. obravnava in sklepanje o problematiki na področju strokovnega iz- 

obraževanja v zvezi s preobrazbo šol s praktičnim poukom in vajenskih šol 
v poklicne šole ter javno razpravo o tehniških in njim ustreznih strokovnih 
šolah; 

7. vprašanja poslancev. 
Ali se strinjate s predlogom dnevnega reda? (Poslanci se strinjajo.) Če 

nima nihče nobene pripombe, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
Pred prehodom na dnevni red obveščam poslance, da je dan predlog, naj 

bi 2., 3. in 4. točko dnevnega reda, to je poročilo Izvršnega sveta ter politiko 
na področju kmetijstva in gozdarstva v obdobju 1964—1970, obravnavali na 
skupni seji z Republiškim zborom. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se 
strinjajo.) Ugotavljam torej, da je sprejet predlog, naj se 2., 3. in 4. točka 
dnevnega reda obravnavajo na skupni seji z Republiškim zborom. 

Preden preidemo na dnevni red, bi k 7. točki povedala še tole: poleg 
vprašanj poslanca Eda Komočarja in Juste Kos je naš zbor pred sejo. prejel 
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še vprašanje poslanca Rika Rižnarja, ki se glasi: »V zadnjem času so nastale 
hude motnje v preskrbi s svežim mesom, kar pri potrošnikih povzroča upra- 
vičeno nezadovoljstvo. Poleg tega ima sedanji položaj negativne posledice na 
formiranje prodajnih cen, ki imajo stalno tendenco narašanja in se iz nera- 
zumljivih razlogov povečuje tudi razlika med nabavno ceno živine in prodajno 
ceno mesa. Omenim naj še, da je v strukturi prehrane v Sloveniji potrošnja 
mesa zelo nizka, saj znaša samo okoli 30 kg letno na prebivalca, dočim znaša 
v Franciji in Angliji okoli 72 kg. V zvezi s tem problemom želim pojasnilo, 
zakaj pri tako kritičnem položaju v preskrbi z mesom ni bilo pravočasno 
poskrbljeno, da bi ostal izvoz v mejah količin, ki so predvidene z družbenim 
planom za leto 1964? 

V dokumentaciji k družbenemu planu za leto 1964 je predvideno, da bo 
letos izvoženo le 7000 ton goveda, to je 5500 ton manj kot lani in 9000 ton mesa, 
to je 200 ton več kot lani. Kakor pa sem zasledil v dnevnem časopisju, smo 
v prvih mesecih letošnjega leta prekoračili lanskoletni izvoz za 43®/o. Kakšen 
smisel ima pri takšnem položaju še planiranje? Zakaj ne upoštevajo izvozna 
podjetja določil družbenega plana? Kaj bo storjeno, da se te napake popravijo 
in položaj v preskrbi izboljša? Smatram, da je treba proučiti tudi umestnost 
remiranja izvoza živinorejskih proizvodov oziroma vpliv premij na zvišanje 
cen na domačem tržišču.« 

Po določbah 3. odstavka 103. člena začasnega poslovnika Gospodarskega 
zbora Skupščine Slovenije bom to vprašanje poslala Izvršnemu svetu. Glede 
na to, da bo naša seja trajala predvidoma dva dni, bo morda Izvršni svet še 
na tej seji odgovoril na obe vprašanji, in sicer to pri 7. točki, ki bo verjetno 
jutri na programu. 

Prehajamo torej na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev 
zapisnika 8. seje Gospodarskega zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšen predlog ali kako dopolnitev 
k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem ugotavljam, da je zapisnik 
8. seje sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda. Pred prehodom na dnevni 
red smo sklenili, da bomo 2., 3. in 4. točko dnevnega reda obravnavali na skupni 
seji z Republiškim zborom, zato prekinjam sejo in vas vabim, da se udeležite 
skupne seje, ki se bo začela takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.40 in se je nadaljevala 24. aprila ob 13.20.) 

Podpredsednik Tatjana Menna: Prehajamo na 5. točko dnev- 
nega reda, to je na usklajevanje besedila stališč o problematiki bank 
in zbornic, sprejetih na 8. seji Gospodarskega zbora in Republiškega zbora. 

Prosim poročevalca začasnega odbora za proučevanje poročil bank, zava- 
rovalne skupnosti in gospodarske zbornice, da da poročilo. 

Franc Zaviršek: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiški in Go- 
spodarski zbor sta obravnavala predlog stališč o poslovanju poslovnih bank 
po osnutku z dne 23. 3. 1964, ki je bil obema zboroma predložen v enakem 
besedilu. 
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Gospodarski zbor je sprejel k stališčem vrsto predlogov za spremembe in 
dopolnitve. Ti predlogi za spremembe in dopolnitve so bili pismeno predloženi 
Republiškemu zboru. Republiški zbor predlogov Gospodarskega zbora ni 

. sprejel. 
V zvezi s spremembami k stališčem, ki jih je predlagal Gospodarski zbor, 

sta odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za družbeno 
nadzorstvo Skupščine obravnavala spremembe in dopolnitve stališč Gospodar- 
skega zbora in predlagala Republiškemu zboru, da predlog za dopolnitev 
2. točke ne sprejme, ker predložena dopolnitev ni v skladu s širšim konceptom 
stališč. Misel v prvem odstavku predlaga za spremembo 3. točke se sprejme 
s tem, da bi pri končani redakciji uskladili tekst predlagane dopolnitve z ostalim 
tekstom 3. točke stališč. Predlog za dopolnitev 4. točke se ne sprejme. Predlog 
za dopolnitev 5. točke se sprejme s tem, da se predlagano besedilo uskladi 
z ostalim tekstom 5. točke. Predlog dopolnitve, ki se nanaša na 7. in 8. točko 
stališč se ne sprejme, ker vsebina predloga ni sestavni del problematike, na 
katero se nanašajo stališča. 

Republiški zbor je na podlagi poročila odbora za družbeni plan in finance 
in odbora za družbeno nadzorstvo z dne 28. 3. 1964 sprejel predložena stališča 
o problematiki poslovnih bank z dopolnitvami k 3. in 5. točki teh stališč. 

Na podlagi novega osnutka stališč, ki so ga predlagali odbor za družbeni 
plan in finance, odbor za družbeno nadzorstvo in začasni odbor za proučitev 
poslovnih poročil bank našega zbora, predlagam, da Gospodarski zbor sprejme 
naslednje predloge za uskladitev stališč, in sicer: 

»Predlogi za uskladitevsprememb in dopolnitev k stališčem o problematiki 
bank, sprejetih na skupni seji odbora za družbeno nadzorstvo Skupščine, od- 
bora za družbeni plan in finance Republiškega zbora in začasnega odbora 
Gospodarskega zbora za proučitev poslovnih poročil bank z dne 23. 4. 1964: 

3. točka : Doda se nov tretji odstavek, in sicer: »Da bi v prihodnjem 
sedemletnem obdobju zagotovili skladnejše odnose med investicijami in osebno 
potrošnjo, je potrebno bodoči obseg investicij prilagoditi zahtevam hitrejše 
rasti življenjskega standarda, temu ustrezno pa tudi prilagoditi samo strukturo 
investicij. 

4. točka: Črta se zadnji stavek. 

5. točka : Zadnji stavek se spremeni tako, da se glasi: »Pri tem pa 
se ne sme zanemarjati investicij, ki vplivajo na življenjsko raven, zlasti ne 
investicij v terciarne dejavnosti, od katerih je v veliki meri odvisna produk- 
tivnost dela in materialna spodbuda vseh proizvajalcev.« 

8. točka: Doda se nova 8. točka, in sicer: »8. Poslovne banke naj 
razvijajo in izpopolnjujejo svojo hranilniško službo. Zbrane hranilne vloge 
imajo med sredstvi za investicije vedno bolj pomembnejšo vlogo.« 

»Dosedanja 8. točka postane 9. točka, dosedanja 9. točka pa postane 
10. točka.« 

Ce dovolite, dal bi še predlog za stališča k problematiki zbornic: 
1. Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 26. marca 1964 

sprejel vse spremembe in dopolnitve, ki jih je predložil Gospodarski zbor, razen 
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dodatka na koncu 2. točke: »višina članarine v zbornicah naj bi bila v soraz- 
merju z opravljenimi uslugami«. 

2. Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je razen tega sprejel še na- 
slednje dopolnitve: 

— v drugi vrsti 2. točke se med besedi »enotna gospodarska« vstavi še 
beseda »republiška«, 

— v predzadnjem stavku drugega odstavka 2. točke se besedilo »posa- 
meznih gospodarskih območij« dopolni tako, da se glasi »posameznih gospodar- 
skih področij oziroma gospodarskih območij«. 

Začasni odbor predlaga, da se sprejme stališče k problematiki zbornic 
v enakem besedilu. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Najprej bi razpravljali o stališčih 
glede bank. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) če nihče, dajem predlog za- 
časnega odbora za uskladitev besedila stališč na glasovanje. Kdor je za tako 
popravljen predlog stališč, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog 
začasnega odbora za uskladitev stališč Gospodarskega in Republiškega zbora 
glede problematike bank sprejet. 

Dajem v razpravo predlog za uskladitev stališč glede zbornice. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem ta predlog 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 začasnega odbora za uskladitev stališč Go- 
spodarskega in Republiškega zbora glede problematike zbornice sprejet. O tem 
bom obvestila predsednika Republiškega zbora, nato bomo ugotovili, ali so 
bila stališča v obeh zborih sprejeta v enakem besedilu. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o problematiki na področju strokovnega izobraževanja v zvezi s pre- 
obrazbo šol s praktičnim poukom in vajenskih šol v poklicne šole ter javno 
razpravo o tehniških in njim ustreznih strokovnih šolah. 

Prejeli ste poročilo o preobrazbi šol s praktičnim poukom in vajenskih 
šol v poklicne šole ter poročilo o javni razpravi o tehniških in njim ustreznih 
strokovnih šolah. Prav tako ste prejeli poročilo odbora za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov Gospodarskega zbora ter predlog stališč v zvezi s 
problematiko, ki je danes na dnevnem redu te točke. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika za to točko dnevnega reda določil 
tovariša Ludvika Gabrovška in Borisa Lipužiča. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Prosim tovariš Lipužič! 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Poročilo o preobrazbi 
šol s praktičnim poukom in vajenskih šol v poklicne šole ter poročilo o 
javni razpravi o tehniških in njim ustreznih strokovnih šolah, ki ga je izdelal 
Republiški sekretariat za šolstvo, imata namen seznaniti skupščino z doseda- 
njimi rezultati prizadevanj za reformo sistema strokovnega izobraževanja, ki 
jo je utemeljila resolucija Zvezne ljudske skupščine o izobraževanju strokovnih 
kadrov v juniju 1960. leta. Od takrat so minula skoraj štiri leta. V tem obdobju 
se je izoblikovala podrobnejša koncepcija sistema in vsebine strokovnega izobra- 
ževanja, ki se v Sloveniji izraža v konkretnih prizadevanjih za reformo šol 
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s praktičnim poukom in vajenskih šol v sodobne poklicne šole ter v oblikovanju 
ustrezne fiziognomije tehniških in njim ustreznih šol za gospodarske in druž- 
bene službe. 

V nadaljevanju želim pojasniti nekaj bistvenih značilnosti uresničevanja - 
reforme strokovnega izobraževanja, ki jih vsebujeta tudi obe poročili. 

Preobrazbo sedanjih šol s praktičnim poukom in vajenskih šol v sodobno 
zasnovane poklicne šole je predvidelo že priporočilo Ljudske skupščine LRS o 
nalogah na področju strokovnega izobraževanja. Vse bolj je očitno, da prinaša 
razvoj gospodarstva in družbenih služb spremembe v strukturi zaposlenih. Ne 
samo, da so se v določeni meri spremenila strokovna znanja, ki so potrebna za . 
opravljanje posameznih poklicev, povečale so se tudi zahteve glede splošne izo- 
brazbe, ki jo mora imeti neposredni proizvajalec kot upravljalec v delovni orga- 
nizaciji in v družbeno-politični skupnosti. Razen tega je treba uveljaviti dolo- 
čene spremembe v organizaciji vzgojno izobraževalnega procesa. V tem pogledu 
so zastarele zlasti vajenske šole in vajenski sistem sploh, ki skrb za praktično 
izobraževanje prepušča učnim mojstrom oziroma podjetjem, s katerimi vajenci 
sklepajo učne pogodbe. Koncepcija poklicnih šol rešuje vsebinska in organi- 
zacijska vprašanja vzgoje in izobraževanja poklicev širokega profila. Pri dolo- 
čanju vzgojno izobraževalne vsebine je močno poudarjena vloga delovnih 
organizacij, ki zaposlujejo te kadre, saj je predvideno njihovo sodelovanje pri 
izdelavi profilov. Ti profili pa so izhodišča za izoblikovanje učnih načrtov. 

Glede organizacije vzgojno izobraževalnega procesa vsebuje koncepcija sta- 
lišče, da se mora praktično in teoretično izobraževanje izvajati pod strokovnim 
vodstvom poklicne šole ne glede na to, kje poteka učni proces. 

Osnovno zamisel poklicnih šol je potrdila javna razprava. Da bi v praksi 
preveril uresničljivost te zamisli, je že bivši Svet LRS za strokovno izobra- 
ževanje sprejel sklep, da je treba pristopiti k eksperimentalnemu delu. Po 
posebni pogodbi s sekretariatom je Zavod za strokovno izobraževanje organi- 
ziral eksperimentalne poklicne šole. Za pričetek dela eksperimentalnih poklicnih 
šol je Zavod za strokovno izobraževanje moral najprej pripraviti profile po- 
klicev. Nato se je lotil izdelave učnih programov za strokovni del pouka. Ta 
pouk se bo v poklicnih šolah delil na pouk v delavnici oziroma na delovnem 
mestu ter na pouk v šolskih učilnicah. Zaradi povezave teorije s prakso organi- 
zirajo eksperimentalne poklicne šole pouk v delavnici oziroma na delovnem 
mestu tako, da razen praktičnega pouka vključujejo tudi nekatere elemente 
teorije, zlasti s področja tehnologije materiala in tehnologije obdelave. 

Pri sestavljanju učnih načrtov za strokovni del učnega gradiva v ekspe- 
rimentalnih šolah je Zavod za strokovno izobraževanje uresničil načela, vse- 
bovana v osnutku navodila o minimalnih zahtevah in drugih pogojih za veri- 
fikacijo osnovnih vzgojno izobraževalnih dejavnosti poklicnih šol, ki ga je 
pripravil Svet LRS za strokovno izobraževanje. 

Tako imenovani program A vsebuje tista teoretična in praktična znanja, 
ki so skupna vsem poklicem ene panoge, šele nato sledi učno gradivo, specifično 
za skupino sorodnih poklicev oziroma za en sam poklic. Taka ureditev gradiva 
izvira iz učnega smotra poklicnih šol, ki morajo po svoji temeljni zamisli iz- 
obraževati poklice širokega profila. 

Eksperimentalno delo poklicnih šol je bilo v letu 1963 razširjeno tudi na 
problematiko prehoda vajenskega načina izobraževanja na sodoben način vzgoje 
in izobraževanja v poklicnih šolah. Tisti vajenci, ki so bili vključeni v ekspe- 
rimentalno delo, so v začetku učne dobe skupno z učenci poklicnih šol predelali 
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program A in tako dobili praktično in teoretično podlago za nadaljnje učenje. 
Nato so se vključili v proizvodno delo podjetij, s katerimi so sklenili učne 
pogodbe, kjer so dodeljeni posameznim inštruktorjem. Te inštruktorje je na 
vzgojno izobraževalne naloge po učnem načrtu, ki velja za poklicne šole, pri- 
pravil Zavod za strokovno izobraževanje v posebnih seminarjih. Med problemi, 
ki jih je bilo potrebno rešiti pri eksperimentalnem delu, je treba omeniti 
zlasti tiste, ki se nanašajo na tako organizacijo prakse na delovnih mestih 
v proizvodnji, da si bo učenec v skladu s potrjenim profilom poklica pridobil 
vsa znanja po določenem učnem načrtu. 

Zato, da bi se pouk v poklicnih šolah prilagodil zahtevam, splošne izobrazbe, 
je Republiški sekretariat za šolstvo objavil začasne minimalne učne načrte za 
splošno izobraževalne predmete poklicnih šol, ki so sedaj v preizkušnji. Izdelavo 
teh učnih načrtov je po pogodbi sekretariata izdelal Zavod za strokovno iz- 
obraževanje. 

Eksperimentalno delo s poklicnimi šolami je potrdilo pravilnost in uresnič- 
ljivost temeljnega koncepta teh šol. Hkrati je pokazalo, da je treba preobrazbo 
industrijskih in drugih šol s praktičnim poukom, zlasti pa vajenskih šol v 
poklicne šole, temeljito pripraviti. Za to preobrazbo ni potrebno le proučiti 
organizacijo dela in delovna področja v gospodarstvu in družbenih službah 
in na tej podlagi izdelati profile teh poklicev, ampak je potrebno ustvariti 
tudi materialne in kadrovske pogoje. 

Sekretariat ugotavlja, da so zamisel poklicnih šol že osvojili mnogi pri- 
zadeti činitelji in da je treba, upoštevajoč izsledke eksperimentalnega dela, 
čimprej pripraviti tudi ustrezne predpise. Da pa pomanjkanje predpisov ne bo 
oviralo že začetega procesa uresničevanja poklicnih šol, bo potrebno čimprej 
urediti vsaj začasen način potrjevanja in objavljanja profilov poklicev in učnih 
načrtov. 

Zahteve po vsebinski in organizacijski prilagoditvi tehniških in njim 
ustreznih šol potrebam gospodarstva in družbenih služb so izraz širših družbenih 
prizadevanj za reformo celotnega sistema izobraževanja strokovnih kadrov. 
2e večkrat je bilo ugotovljeno, da so zaradi gospodarskega napredka, zlasti pa 
zaradi razmeroma hitrega razvoja industrijske proizvodnje nastala neskladja 
med posameznimi družbenimi dejavnostmi. Sodobna organizacija proizvodnje 
in družbenih služb ter s to organizacijo povezana delitev dela terja strokovne 
kadre z izobrazbo, ki se po vsebini in obsegu razlikuje od izobrazbe, ki jo v 
največ primerih dajejo današnje strokovne šole. Ta kritična ocena strokovno 
izobraževalnih ustanov izhaja iz delovnih organizacij, ki zaposlujejo absolvente 
strokovnih šol. Nanaša se na vse vrste strokovnih šol, vključno tehniške in 
njim ustrezne šole. Pred nami je torej naloga, najti najustreznejši način ugo- 
tavljanja splošne izobraževalne in strokovne učne vsebine, ki naj jo posredujejo 
te šole svojim učencem. Razen tega pa je treba izoblikovati tako organizacijo 
učno vzgojnega procesa, ki bo kar najbolj usklajena s postavljenim vzgojno- 
izobraževalnim ciljem. Ta naloga ni enkratna, saj je razvoj gospodarstva in 
družbenih služb nepretrgan proces, ki se nikoli ne ustavi. Način usklajevanja 
vzgojno-izobraževalne vsebine mora zato omogočati zainteresiranim družbenim 
činiteljem, da bodo lahko prilagajali to vsebino skladno z razvojem gospodarstva 
in družbenih služb ter z dognanji znanosti in tehnike. To pa je le del proble- 
matike na področju izobraževanja strokovnih kadrov. 

Drug, nič manj pomemben in nič manj zapleten problem zadeva med- 
sebojne odnose posameznih vrst strokovno-izobraževalnih ustanov, vpisne po- 
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goje, način prestopanja, možnost nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja in 
podobno. Pri tehniških in njim ustreznih šolah gre zlasti za odnos do tistih 
šol, ki vzgajajo poklice širokega profila, to je do današnjih vajenskih, indu- 
strijskih šol in drugih šol s praktičnim poukom, ki se postopoma preobražajo 
v poklicne šole. Razen tega se čedalje močneje čuti potreba, da se strokovne 
šole tesneje povežejo s centri za izobraževanje delavcev v gospodarskih in 
drugih delovnih organizacijah, ki naj skrbe za pravilno izvajanje prakse učen- 
cev strokovnih šol, ki naj uvajajo absolvente strokovnih šol v delo ter skrbe 
za njihovo strokovno izpopolnjevanje. V določeni meri se problematika teh- 
niških in njim ustreznih šol tiče tudi visokošolskih zavodov. 

Republiški sekretariat za šolstvo je nadaljeval z delom, ki ga je začel Svet 
SRS za strokovno izobraževanje. Na podlagi posvetovanja z republiško gospo- 
darsko zbornico, nekaterimi gospodarskimi organizacijami ter nekaterimi stro- 
kovnimi šolami je izdelal teze za reformo sedanjih tehniških in njim ustrez- 
nih šol. 

Zato, da bi seznanil vse zainteresirane gospodarske in druge družbene 
činitelje z vsebino tez, je sekretariat organiziral javno razpravo. To je bilo 
potrebno zlasti zato, ker ima sekretariat nalogo izdelati osnutek zakona o stro- 
kovnem izobraževanju. Javna razprava je omogočila prizadetim činiteljem, da 
s svojimi pripombami in dopolnilnimi ter spreminjevalnimi predlogi vplivajo 
na vsebino zakonskega osnutka. 

Javna razprava je v glavnem potrdila stališča, ki jih je vsebovalo gradivo 
za javno razpravo. Le pri nekaterih vprašanjih so se izoblikovala različna 
stališča. Upoštevajoč utemeljenost posameznih nakazanih rešitev z vidika celot- 
nega izobraževalnega sistema, je Republiški sekretariat za šolstvo povzel za- 
ključke javne razprave in jih hkrati s pripombami iz javne razprave formuliral 
v poročilu o javni razpravi. To poročilo je poslal v obravnavo skupščinskim 
organom. 

Zaključki javne razprave so naslednji: 
1. V okviru splošnih prizadevanj za preobrazbo strokovno izobraževalnega 

sistema je treba delno spremeniti in izpopolniti tudi tehniške in njim 
ustrezne šole. 

2. Funkcionalno povezanost tehniških in njim ustreznih strokovnih šol s 
potrebami gospodarstva in družbenih služb je treba zagotoviti s profili po- 
sameznih vrst tehnikov in njim ustreznih kadrov. Skrb za izdelavo profilov 
naj prevzame gospodarstvo, ki naj po svojih organih daje tudi pristanek, da 
se posamezni profili vzamejo kot izhodišče za določitev vzgojno-izobraževalne 
vsebine in organizacije tehniškega šolstva. Skrb za izdelavo profilov s pod- 
ročja služb naj analogno prevzamejo matični organi za družbene službe. 

3. Pri sestavi profilov je treba upoštevati, da sodobno gospodarstvo s stalno 
razvijajočimi se tehnološkimi postopki v proizvodnji potrebuje tehnike s prož- 
nim in prilagodljivim znanjem. Široko zasnovan lik tehnika s širšo splošno in 
strokovno izobrazbo se bo lažje prilagodil širšemu obsegu problemov, kot pa 
specialist z ozko strokovno in splošno izobrazbo. Isto velja za tehnikom ustrezni 
kader za družbene službe. 

4. Profili tehniških in njim ustreznih kadrov naj bodo izhodišča tudi za 
določanje trajanja izobraževanja. 

5. Vpisni pogoj v tehniške in njim ustrezne šole naj bo dokončana osnovna 
šola, v primerih pa, ko to zahteva profil, je treba pri vpisu razen osnovne šole 
zahtevati še izobrazbo določenega poklica. 
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6. Prestop iz tehniške šole v poklicno šolo in obratno je v načelu možen. 
Upoštevajoč tiste vzgojno izobraževalne elemente, ki so enaki za določeno vrsto 
poklicnih šol ter za določeno vrsto tehniških ali njim ustreznih šol, naj organi, 
ki vodijo šolo, v katero želi učenec prestopiti, določijo vsebino diferencialnih 
izpitov in druge pogoje za vstop. 

Na podoben način je treba reševati tudi primere, ko absolventi poklicnih 
šol želijo doseči izobrazbo tehnika oziroma izobrazbo tehnikom ustreznega 
kadra. 

7. Da bodo tehniške in njim ustrezne šole uresničevale svoje vzgojno iz- 
obraževalne smotre, bodo morale tem smotrom prilagoditi tudi organizacijo 
vzgojno izobraževalnega procesa. Ce hočemo, da bodo absolventi kar najbolj 
pripravljeni na delo, je potrebno, da že med šolanjem čimbolj neposredno 
doživljajo organizacijske, proizvodne in druge probleme delovnih organizacij. 
Praksa učencev v delovnih organizacijah mora zato postati pomembna vzgojno- 
izobraževalna metoda. To je treba urediti ne le s statuti gospodarskih in drugih 
delovnih organizacij ter s pogodbenimi odnosi med šolami in prizadetimi delov- 
nimi organizacijami, temveč tudi z ustreznimi predpisi. 

8. Izobrazba, ki naj jo dajejo tehniške in njim ustrezne šole, mora biti taka, 
da bodo absolventi teh šol usposobljeni za delo na določenih delovnih mestih 
v gospodarstvu in družbenih službah. V tem smislu je treba razumeti zaklju- 

•čenost izobrazbe, ki jo dajejo tehniške in njim ustrezne šole. Upoštevajoč iste 
elemente, ki jih vsebujeta določen lik tehnika in določen lik kadra, ki ga 
izobrazijo višje šole, je treba tesneje povezati tehniške in njim ustrezne višje 
tehniške šole, tako da bo uresničena določba splošnega zakona o šolstvu, po 
kateri višje šole vzgajajo in izobražujejo kader s poglobljeno oziroma speciali- 
zirano strokovno izobrazbo. 

Namen obeh poročil Republiškega sekretariata za šolstvo je torej predvsem, 
<Ja seznani Skupščino z dosedanjim potekom prizadevanj za reformo strokov- 
nega izobraževanja in vsebino razprav o reformi, da bi laže presodila in ocenila 
rezultate doslej opravljenega dela in sprejela smernice, ki bodo omogočile po- 
spešeno izdelavo tez za zakon o strokovnem izobraževanju. Zavedamo se, da 
polna organizacijska, zlasti pa vsebinska realizacija reforme strokovnega izobra- 
ževanja ni odvisna zgolj od ustreznega zakona o strokovnem izobraževanju, 
temveč predvsem od materialnih pogojev in učnih kadrov, od primerne organi- 
zacije učno vzgojnega procesa in končno od nenehne skrbi gospodarstva in 
družbenih služb za izobraževanje strokovnih kadrov. 

Skupna naloga vseh prizadetih činiteljev je izgrajevanje prožnega sistema 
strokovnega izobraževanja, ki ne bo dopuščal zniževanja ravni in siromašenja 
strokovnega izobraževanja in omejeval prizadevanj za nenehno izpopolnjevanje 
in modernizacijo strokovnega izobraževanja, kakršno terjata moderna tehnolo- 
gija in kultura sodobnega proizvajalca in upravljalca. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
inž. Miloš Kobe. 

Inž. Miloš Kobe: V zvezi s problematiko strokovnega izobraževanja 
želim spregovoriti nekaj besed o vprašanju, ki je omenjeno že v prej obrav- 
navanem poročilu Izvršnega sveta. To je namreč vprašanje razmerij v struk- 
turi strokovnih kadrov v našem družbeno gospodarskem sistemu. 
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Ko poročilo ugotavlja, da je razmerje med strokovnjaki s srednjo in višjo 
oziroma visoko izobrazbo posebno neustrezno, izhaja iz dejstva, da obstoji 
povsod v svetu določena optimalna piramidna struktura izobrazbe strokovnih 
kadrov. Številčna razmerja med strokovnjaki posameznih stopenj izvirajo iz 
stopnje urejenosti, organizacije in delitve dela, bistvena odstopanja od teh 
razmerij pa kažejo na neustrezno kadrovsko in strokovno-šolsko politiko ter 
na neustrezno izkoriščanje obstoječega kadrovskega- potenciala. Da je številčna 
piramida izobrazbene strukture strokovnih kadrov posameznih stopenj pri nas 
skoraj postavljena na glavo, je splošno znano dejstvo. Naj navedem en sam 
podatek, ki sicer nekoliko enostransko, pa vendar dovolj zgovorno priča o tem. 
Po navedbah dokumentacije družbenega plana za letošnje leto je bilo v SR Slo- 
veniji v šolskem letu 1962/63 na tehniške in njim ustrezne šole vpisanih okoli 
2200 dijakov, v poklicne šole 6200, če pa prištejemo k temu še gimnazije in 
šole za telesno ivzgojo, ugotovimo, da je bilo na vseh šolah druge stopnje 
vpisanih okrog 10 600 dijakov. V istem letu pa je bilo na fakultetah in visokih 
šolah vpisanih preko 9000 študentov, na višjih šolah pa še okrog 3700, tako da 
je bilo skupno vpisanih okoli 13 000 študentov. 

Iz tega sledi, da v šolah vzgajamo za celih 30 % manj srednje izobraženih 
kadrov kot visoko izobraženih, pri čemer so pri prvih vštete tudi vse gimnazije, 
ki pa ne predstavljajo poklicnega zaključka. Res, da je ta podatek enostranski, 
ker npr. ne upošteva študentov iz drugih republik in drugih faktorjev, vendar 
je kljub temu zelo zgovoren. 

Prav je zato, da obravnavanju strokovnega izobraževanja damo poudarek 
v smislu odločne krepitve poklicnih ter tehniških in njim ustreznih šol na drugi 
stopnji. Pri tem mislim predvsem na nujnost, ki je omenjena tudi v predlogu 
stališč, da naj ima izobraževanje na teh šolah značaj absolutno zaključenega 
tipa šolanja. Nadalje menim, da je treba temu ustrezno bolj proučiti vprašanje 
zaostritve selekcijskih kriterijev za nadaljevanje študija na višjih in visokih 

s šolah. 
Da imamo sorazmerno tako malo šolanega srednje strokovnega kadra, je 

v veliki meri krivo tudi njihovo pomanjkljivo štipendiranje, kar pa je spet 
ena od posledic nezadostne selekcije dijakov za vpis na visoke šole. Številne 
gospodarske organizacije namreč zaradi slabih izkušenj nerade štipendirajo teh- 
niške in srednji kader, ki se po zaključku strokovne šole običajno odloči za 
nadaljnji študij na visoki šoli. Oba faktorja — nezaključena izobrazba ter ne- 
zadostna in zapoznela selekcija za nadaljevanje študija ■—■ vplivata na to, da 
se večina absolventov strokovnih šol druge stopnje odloči za študij na fakulteti 
z zavestjo, da v primeru kasnejšega neuspeha na fakulteti še vedno obdrži 
prej doseženo poklicno stopnjo. Izredno velik odstotek tako imenovanega osi- 
panja na fakultetah, to je števila nevpisanih v naslednje letnike, ki znaša v 
študijskem letu 1963/64 okrog 45'%, samo potrjuje, da vprašanje vpisnih 
selekcij ni urejeno, družba pa zaradi tega trpi znatno potencialno škodo in zato 
do tega problema ne more biti indiferentna. 

Želel bi omeniti še nekaj. Ce govorimo o tem, da naj strokovne šole druge 
stopnje dajo kompleksno in zaključeno izobrazbo, nujno pridemo do zaključka, 
da moramo vzgajati ne le proizvajalca, ampak tudi upravljalca, od katerega 
družba terja ne le tehnično, temveč tudi ustrezno gospodarsko znanje. Na 
delovnih mestih se po poklicni dolžnosti srečujemo z ekonomskimi problemi 
ne samo kot tehniki, temveč tudi kot upravljalci in družbeno odgovorni člani 
samoupravnih skupnosti. Od strokovnjakov, tudi tehniških, moramo danes ter- 
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jati določeno ekonomsko znanje, ki jim ga je treba posredovati v večji meri 
kot doslej že v teku šolanja. Samo na ta način bomo lahko terjali tudi povečano 
stopnjo odgovornosti strokovnjakov, o čemer zadnje čase mnogo razpravljamo. 
Vsi namreč vemo, da danes ne bolehamo toliko zaradi rešitev, ki s strokovno- 
tehničnega aspekta ne bi bile ustrezne, temveč mnogo bolj zaradi ekonomsko 
manj ustreznih rešitev. Skratka, ne zato, ker nismo dovolj upoštevali tehnike, 
temveč zato, ker smo zanemarili ekonomiko. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Zeli še kdo besedo? K besedi se 
prijavi poslanka Ivanka Šulgaj. 

Ivanka Sulgaj: Dovolite mi, da dam nekaj misli k problematiki na 
področju strokovnega izobraževanja. 

V času izredno velikih sprememb v tehniki in tehnologij postajajo naloge 
v zvezi z izobraževanjem ljudi čedalje bolj pomembne. Izobraževanje je zdaj 
splošno priznano kot sredstvo za ekonomski napredek družbe. Ko govorimo 
o potrebah izobraževanja, se vprašamo, koliko se je koncept kadrovske politike 
naših gospodarskih organizacij prilagojeval razvijajočim se potrebam našega 
gospodarstva. 

Kadar izgovorimo besedi kadrovska politika, se največkrat ne zavedamo, 
s kakšnim kompleksnim problemom imamo opravka. Čeprav se krog problemov 
razteza daleč izven delovnih organizacij, so vendar ključni členi te verige v 
delovnih organizacijah samih. Ce podjetje ne dobi dovolj ustreznih kadrov, 
krivi tiste, ki morajo skrbeti za usmerjanje mladine in odraslih v stroke in 
poklice. Če strokovni delavci, ki jih podjetje dobi, niso ustrezno usposobljeni, 
so krive šole in njihovi programi. Sole se zopet te krivde otresejo in pravijo, 
da ne poznajo zahtev delovnih mest. Zavodi za zaposlovanje, ki skrbe za po- 
klicno usmerjanje, in tisti, ki skrbe za kapacitete šol, pravijo, da so kadrovske 
potrebe uganka. 

Pred leti smo upali, da bomo prišli do realne analize zahtev po strokovnih 
kadrih s pomočjo analitične ocene delovnih mest, ki je bila uradno predpisana. 
Toda tudi ta poseg, razen v izjemnih primerih, ni prinesel uporabnih rezultatov. 
Poleg drugih negativnih okolnosti podjetja niso imela dovolj strokovnjakov, 
ki bi bili sposobni opraviti to dela, sistem ni ustrezal vsem podjetjem v enaki 
meri itd. Posebno značilno je to, da so podjetja videla v analitični oceni le 
pripravo na nov sistem administrativno določenih osebnih dohodkov. Tako 
danes leži v predalih na tone papirja in mnogi so izgubili vero v sistem anali- 
tičnega ocenjevanja delovnih mest, čeprav je to nujna in nenadomestljiva 
metoda vsake kadrovske politike. 

Očitna pomanjkljivost analitične ocene delovnih mest se je v zadnjem času 
skoraj v vseh delovnih organizacijah pokazala pri izdelavi statutov, ko se je 
globlje razpravljalo o notranji organizaciji in so se v zvezi s statuti določala 
tudi ustrezna načela. 

Vzroki, da delovne organizacije nimajo kadrovskih analiz in planov, ležijo 
tudi v nestabilnih organizacijskih oblikah in v nerealnih proizvodih pro- 
gramih, predvsem pa v neorganiziranih oziroma nestrokovnih kadovskih služ- 
bah, o čemer smo tudi na tem mestu že večkrat govorili. Seveda predstavlja 
izdelava profila v strokovnem pogledu težko nalogo, zato je treba za to delo 
usposobiti tudi ustrezne kadre. Analiza profilov delovnih mest ni kampanjska 
akcija, temveč kontinuirano delo vsake delovne organizacije, ki noče zaostajati. 
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Kritika gospodarskih organizacij, da se mladi diplomanti na delovnih 
mestih ne znajdejo, da niso usposobljeni za praktično delo, skratka, da učni 
programi naših strokovnih šol ne ustrezajo, je deloma upravičena, deloma pa 
tudi neumestna. Upravičena je zato, ker je sistem šolstva kot tak pomanjkljiv 
in polovičen, saj vzgaja ljudi samo do neke splošne ali napol splošne izobrazbe. 
Zato bi bilo treba dopolniti učne programe, posredovati več družbeno-ekonom- 
skega in organizacijskega znanja, predvsem pa naučiti mladino, kako bo racio- 
nalno reševala razne probleme, skratka, treba je usposobiti človeka za določeno 
stroko v takšni meri, da mu bo to omogočilo začetek dela v delovni organizaciji. 

Vse skupaj pa bi bilo treba nujno povezati z obveznimi in organiziranimi 
delovnimi praksami med šolskimi počitnicami, ki poteka večkrat nesistematično 
zaradi preobremenjenosti strokovnih kadrov, nerazumevanja do teh ljudi, več- 
krat pa tudi zaradi neuspesobljenosti strokovnih kadrov za praktično pouče- 
vanje. Približno isto se pojavlja tudi pri uvajanju diplomanta na delovnem 
mestu. Uvajanje in usposabljanje absolventov vseh šol za delovna mesta preko 
stažiranja je ponekod že uvedeno, medtem ko drugje k temu pristopajo šele 
sedaj ali pa sploh ne. Kako rešiti to vprašanje pri večjem številu stažistov, 
ni lahka zadeva, saj za to delo ni dovolj samo program, temveč so nujni tudi 
strokovnjaki in mentorji. Zato nastopa vrzel med strokovnim izobraževanjem 
naših šol in funkcionalnim usposabljanjem mladih kadrov na delovnem mestu. 

Prehod iz šol v delovno organizacijo je za mladega človeka relativno težak. 
Tega prehoda pa ne upošteva niti šola, ker smatra, da je s podelitvijo diplome 
opravila svojo dolžnost, niti gospodarska organizacija, ki nima kadra ali iz- 
oblikovanega sistema funkcionalnega izobraževanja. Tako vsi prepustijo novinca 
njegovi lastni iniciativi. Rezultati tega so kaj kmalu očitni. Za tako organizirano 
obliko pomoči bi morale skrbeti gospodarske zbornice v povezavi s šolo, z zavodi 
in s strokovnimi združenji, predvsem pa delovne organizacije same. 

Kako pa je z izobraževalnimi centri oziroma službami v delovnih organi- 
zacijah? Od pričetka ustanavljanja prvih izobraževalnih služb v delovnih orga- 
nizacijah v letu 1957, pa dp danes, opažamo počasen razvoj na tem področju. 
Eden od vzrokov je v tem, da vodilni organi ne smatrajo izobraževanje za 
sestavni del organiziranih naporov za večjo produktivnost in uspešnejše po- 
slovanje. Pri organizaciji izobraževalnih služb v delovnih organizacijah se po- 
javlja tudi vprašanje za to delo usposobljenega kadra, ki bo te odgovorne 
naloge opravljal, nadalje problemi prostorov, strokovne literature, učil itd., kar 
lahko oskrbijo le velike delovne organizacije. Zato je nujno potrebno sodelo- 
vanje z izobraževalnimi ustanovami in s sorodnimi podjetji. Če kje, je na 
področju izobraževanja sodelovanje med delovnimi organizacijami nujno po- 
trebno. Na žalost pa je to sodelovanje vse preveč redko in priložnostno. Pred- 
vsem manjše delovne organizacije žele pomoči od večjih, večje pa po takem 
sodelovanju ne čutijo posebne potrebe. Še hujše je seveda s tistimi delovnimi 
organizacijami, ki zatrjujejo, da se pri njih delavci tako ali tako strokovno 
usposabljajo z vsakodnevnim praktičnim delom, ali pa celo, da jim strokovno 
izobraževanje ni potrebno, kakor da se je zanje družebni razvoj ustavil za 
vselej. 

Razumljivo pa je, da imajo izobraževalne službe v delovnih organizacijah 
poleg strokovnega usposabljanja delavcev še mnogo drugih nalog. Pri uvajanju 
na delovno mesto je treba nove delavce seznaniti z organizacijo podjetja, delav- 
skim samoupravljanjem, s pravicami in dolžnostmi članov kolektiva, samo- 
upravnimi akti itd. Vzporedno s strokovnim izobraževanjem je treba posvetiti 
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vso skrb splošno družbenoekonomskemu izobraževanju delavcev. Naš delavec 
je upravljalec v podjetju in izven njega, zato je področje izobraževanja v pod- 
jetju izredno široko in je zaradi tega treba vložiti vse sile, da se izobraževanje 
v podjetjih utrdi in dobi pravo vsebino. 

O vseh teh problemih bo verjetno treba spregovoriti še marsikaj, potrebno 
pa bo mnogo trdega in vztrajnega dela, da ideje ne bodo izzvenele le kot 
deklaracije. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Zeli še kdo besedo? Če nihče, za- 
ključujem razpravo in prehajamo na razpravo o predlogu stališč v zvezi z obrav- 
navano problematiko. Kot izhaja iz samega besedila predloženih stališč, jih 
sprejemata Prosvetno kulturni zbor in naš zbor. Namen teh stališč je dati 
usmeritev za predpise o strokovnem izobraževanju in za praktično delo. Besedilo 
mora biti sprejeto v obeh zborih v enakem besedilu, saj odraža stališča skup- 
ščine kot celote. 

Med stališči, ki jih je sprejel Prosvetno-kulturni zbor, in stališči, ki so 
predložena našemu zboru, so nekatere razlike in sicer: 

1. V prvi del je vnesena alinea, ki jo imajo stališča Prosvetno-kulturnega 
zbora v tretjem delu. S tem je postavljena zahteva po verifikaciji ne samo za 
tehniške in njim sorodne šole, ampak tudi za poklicne šole. To spremembo je 
Prosvetno-kulturni zbor sprejel. Besedilo se dopolni tako, da se predpiše mini- 
malne pogoje in ne le pogoje. 

2. Ker govori tretji del o učencih, se ta termin popravi v »dijakih«; tudi 
to spremembo je Prosvetno-kulturni zbor dodatno sprejel. 

3. Vpisni pogoj v tehniških in njim ustrezne strokovne šole je po prvotnem 
besedilu osnovna šola ali znanje, ki ga daje poklic. Ker je ta formulacija ne- 
jasna, je Prosvetno-kulturni zbor dodatno sprejel forumulacijo: »osnovna šola 
ali osnovna šola in znanje«, kot jo je predlagal odbor našega zbora. 

4. V predzadnji alinei v 3. delu, ki govori o praktičnem delu, se v zadnjem 
stavku, ki govori o počitniški praksi, vnese besedica »tudi«, kar je Prosvetno- 
kulturni zbor sprejel. 

5. Prosvetno-kulturni zbor pa ni sprejel predloga našega zbora, ki je vnesen 
v stališča, ki jih imamo pred seboj, da namreč pristojni republiški sekretariat 
ugotovi profile poklicev, za katere vzgajajo kadre poklicne šole, kakor tudi 
profile tehnikov po sporazumu z gospodarsko zbornico oziroma strokovnimi 
društvi. Iz pravnih razlogov je vztrajal pri formulaciji, da pristojni republiški 
sekretariat ugotovi te profile po posvetu z gospodarsko zbornico oziroma stro- 
kovnimi društvi. Iz navedenega izhaja, da je besedilo stališč k problematiki 
strokovnega izobraževanja med našim odborom in Prosvetno-kulturnim zborom 
usklajeno razen v eni točki. Predlagam, da iz istih razlogov kot Prosvetno- 
kulturni zbor tudi naš zbor nadomesti besedilo »sporazum« z besedo »posvet«. 
Ali se odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov strinja s to spre- 
membo? (Strinja.) 

Dajem na glasovanje predlog stališč s to spremembo. Kdor je za ta stališča 
s predlagano spremembo, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor sprejel predlog stališč o problematiki 
na področju strokovnega šolstva in da so ta stališča usklajena s stališči Pro- 
svetno-kulturnega zbora, ki jih je sprejel na svoji seji dne 14. 4. 1964. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na vprašanja po- 
slancev. 

Vprašanje poslanca Edija Komočarja in poslanke Juste Kos ste prejeli 
z vabilom. Vprašanje poslanca Rika Rižnarja imate razmnoženo. Dodatno pa 
se je prijavil s poslanskim vprašanjem tudi poslanec inž. Bogo [Tomše. Izvršni 
svet je sporočil, da bo na vprašanje poslanca Edija Komočarja odgovoril po- 
močnik republiškega sekretarja za industrijo Vladimir Lešnik. Na vprašanje 
poslanke Juste Kos pa bo odgovoril pomočnik republiškega sekretarja za 
finance tovariš Janko Dekleva. Prosim predstavnika Izvršnega sveta Vladi- 
mira Lešnika, da da odgovor. 

Vladimir Lešnik: Dovolite, da v odsotnosti republiškega sekre- 
tarja za industrijo preberem odgovor na vprašanje poslanca Edija Komočarja 
o gradnji cementarne v Senovem. 

Misel o gradnji nove cementarne v Senovem se je rodila, ko so pri rudniku 
rjavega premoga začele upadati rezerve premoga in je nastopilo vprašanje^ 
kje zaposliti delavce, ki bodo v perspektivi zaradi tega na razpolago na tem 
območju. 

Izvršene geološke raziskave so pokazale, da obstajajo surovinski pogoji 
za gradnjo cementarne. Zato je rudnik Senovo leta 1960 dal izdelati investi- 
cijski program, ki je predvideval gradnjo cementarne s kapaciteto 180 000 ton 
letno. Republiška komisija za revizijo investicijskih programov, ki je bila v 
letu 1960 še pristojna, da daje predloge za potrditev investicijskih programov,, 
je svoj predlog utemeljila z ugotovitvijo", da je gradnja nove cementarne v 
Sloveniji upravičena kljub višjim specifičnim stroškom na enoto izdelka. Pre- 
vladovalo je namreč mišljenje, da bo povečanje obeh slovenskih cementarn^ 
ki sta bili prav takrat v rekonstrukciji, doseglo maksimum glede tovrstnih 
proizvodnih kapacitet ter zato za nadaljnje povečanje kapacitet pri obstoječih 
cementarnah ne bo več pogojev. 

Po novih določilih temeljnega zakona o investicijski izgradnji pa je že 
od leta 1962 odločitev o izboru investicij prepuščena samemu investitorju in 
mora ta, kolikor potrebuje dodatna investicijska sredstva, utemeljiti racional- 
nost investicijske naložbe pri poslovnih bankah, ki bodo izvršile komparacija 
raznih alternativ. Vrsta činiteljev je, ki govori o koristi nadaljnjega dograje- 
vanja pri obstoječih cementarnah. Cementarne so z novimi študijami namreč 
pokazale, da obstajajo zelo ugodni pogoji, da se tako v Anhovem kot v Trbov- 
ljah postavi še po ena nova peč in se s tem doseže skupno 300 000 ton nove 
proizvodnje letno. Tako bi v obeh obstoječih cementarnah znašala letna pro- 
izvodnja 550 000 ton cementa. V tej količini je že upoštevano, da bo v cemen- 
tarni Trbovlje prenehala obratovati dotrajana peč, ki je dajala dosedaj okoli 
50 000 ton cementa. 

Tudi iz primerjave investicijskih stroškov je razvidno, da zahteva nova 
cementarna pri najmanj 5 in pol milijarde skupnih investicij v osnovna sred- 
stva okoli 30 500 din investicij za tono letne proizvodnje, medtem ko potrebuje 
za povečanje proizvodnje in druge dopolnitve pri obeh obstoječih cementarnah 
7,7 milijarde din, oziroma samo 25 700 dinarjev na tono nove proizvodnje. Nova 
cementarna zahteva torej 20fl/o več investicij na tono in bodo obratovalni 
stroški zato večji. Pri tem je treba še upoštevati, da je kapaciteta 180 000 ton 
za sedanje pogoje nizka in bo zaradi tega tudi cela vrsta elementov v proizvod- 
nih stroških višja kot v obeh obstoječih cementarnah. 
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Stališča, da se najprej zgradijo ekonomske kapacitete v obstoječih cemen- 
tarnah, se uveljavljajo tudi v ostalih republikah. Poleg tega bodo obstoječe 
cementarne razpolagale z določenimi lastnimi sredstvi, zlasti sedaj, ko je bil 
ukinjen prometni davek na cement, kar bodo banke upoštevale kot prednost 
pri izboru. 

V materialih za pripravo sedemletnega plana razvoja gospodarstva So- 
cialistične republike Slovenije je obdelana ocena potreb po cementu, ki pred- 
videva na področju Slovenije porabo 650 000 ton cementa, s čimer se bo 
potrošnja na prebivalca od 195 kg v letu 1962 dvignila na 350 kg ter bo s tem 
dosegla sedanjo potrošnjo razvitih srednje-evropskih držav. 650 000 ton bo 
kritih s proizvodnjo obeh cementarn v Sloveniji ter s 100 000 tonami iz sosed- 
nje republike, kamor gravitirajo določena potrošna področja naše republike. 
Tu gre predvsem za istrske cementarne. 

Kot dokaj neugodno okoliščine za lokacijo cementarne v Senovem jp 
treba upoštevati tudi dejstvo, da leži Senovo neposredno med dvema cemen- 
tarnama, v Trbovljah in v Podsusedu. Odločitev glede gradnje novih kapacitet 
je predvsem stvar investitorjev in poslovnih bank, kolikor jim bodo predlo- 
ženi zahtevki. Te bodo ugotovile prednosti izgradnje novih cementarn ali pa 
razširitev kapacitet pri obstoječih. 

S tem pa nikakor ne kaže zanikati ali odlašati z urejanjem problemov, 
ki bodo nastali pri eventualnem upadanju proizvodnje premogovnika v Seno- 
vem. Ugodne surovinske osnove nekovinskih materialov tako na samem mestu 
kot v okolici Senovega in drugi pogoji dajejo široko bazo za programiranje 
bodisi za proizvodnjo sodobnih gradbenih materialov, na katerih smo ravno 
v naši republiki posebno siromašni, kakor tudi za druge industrijske obrate. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Poslanec Edo Komočar se je opra- 
vičil, zato bo obveščen o odgovoru Izvršnega sveta pismeno. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta Janka Deklevo, da da odgovor na 
vprašanje poslanke Juste Kos. 

Janko Dekleva: Tovarišice in tovariši poslanci, Dovolite, da odgo- 
vorim na vprašanje tovarišice Juste Kos, poslanke Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije, ki so bila stavljena na zasedanju 26. marca t. 1. v 
zadevi plačila škode zaradi potresa v Litiji leta 1963. 

Prvo vprašanje: Iz kakšnih razlogov Zavarovalna skupnost Slovenije ni 
odobrila pomoči Litiji za nadomestilo škode, ki je nastala ob potresu in kaj 
so organi skupščine podvzeli, da bi bil predlog Izvršnega sveta SR Slovenije 
sprejet. 

Odgovor: Riziko potresa je bil v zavarovanje vključen leta 1949, in sicer 
v neomejenem obsegu. S spremembo pravilnikov za imovinska zavarovanja 
leta 1955 je bil riziko potresa iz jamčenj črtan. Vzrok je bil v ugotovitvi, da 
premije, ki se plačujejo, nimajo vračunanega tega rizika, ki praviloma redko 
nastopa, vendar takrat navadno v večjem obsegu. V letih 1949 do 1955, ko 
je obstojal potresni riziko zavarovancev, ni bilo v Jugoslaviji nobenega potresa. 
Po letu 1955 je bilo v Jugoslaviji več manjših potresov, razen lanskoletnega 
v Skopju, ki je bil po svojih posledicah velikega obsega. Potres manjšega 
obsega je bil leta 1956 v Ilirski Bistrici in okolici, leta 1959 v Tetovu v Make- 
doniji in leta 1962 v Hercegovini, Dalmaciji in Sarajevu. Škode dotedanjih 
potresom, razen v Skopju je bivši DOZ po priporočilih oziroma z odobritvijo 
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Zveznega izvršnega sveta obravnaval in jih deloma plačal, čeprav pravno ni 
imel te obveznosti. Plačila so bila izvršena kot podpore. Ker sama za to ni 
pristojna, je Zavarovalna skupnost za Slovenijo takoj po potresu v Litiji 
predlagala Jugoslovanski skupnosti v Beogradu, naj pri svojem upravnem 
odboru začne pos'topek za odobritev podpore zavarovancev v Litiji in okolici 
zaradi posledic potresa. Upravni odbor Jugoslovanske zavarovalne skupnosti 
je zadevo obravnaval na redni seji 12. julija 1963 in odobril izplačilo podpor 
za litijski potres iz rezerve Jugoslovanske zavarovalne skupnosti pod pogojem, 
da za izplačilo da svoj pristanek Zvezni izvršni svet. Izvršni svet SR Slovenije 
je Zveznemu izvršnemu svetu v mesecu juliju 1963 priporočil, naj odobri 
omenjeni sklep upravnega odbora Jugoslovanske zavarovalne skupnosti. Zvezni 
izvršni svet je zadevo obravnaval že po skopskem potresu, in sic r skupno s 
predlogi iz področja Srbije za plačilo škod po poplavah v dolini reke Morave, 
ki so predstavljale milijardne škode. Zvezni izvršni svet je zavzel stališče, da 
nenamenska uporaba varnostnih rezerv zavarovalstva v pogojih, ki so nastali, 
ni opravičena ter zato ni dal pristanka k obema predlogoma upravnega odbora 
Jugoslovanske skupnosti. Odklonil je prav tako poznejši predlog za delno 
povračilo škode iz zavarovalnih rezerv za potres v Skopju. 

Drugo vprašanje: Ali se predvideva vključititi nastalo škodo po potresu 
v okvir jamstva zavarovalne skupnosti? 

Odgovor: Glede na izkušnje v zadnjih letih se proučuje vprašanje ponovne 
vključitve rizika potresa v zavarovanje. V zvezi s spremembami zavarovalnih 
pravilnikov in cenikov, ki bodo predvidoma stopili v veljavo v letu 1965, se 
predvideva zavarovanje rizika potresa, in sicer v omejenem obsegu, to je v 
okviru sredstev, ki se bodo v ta namen zbirala na posebnem skladu za plače- 
vanje potresnih škod. Neomejena vključitev potresnih škod v jamčenje zava- 
rovanja bi zahtevala tako občutno podražitev zavarovanja, da ga v sedanjih 
pogojih gospodarske organizacije in državljani ne bi zmogli. Zaradi tega 
nameravajo vključiti te škode v zavarovanje v omejenem obsegu. 

Tovarišica poslanka je predlagala, da se v primeru negativnega odgovora 
za plačilo potresne škode v Litiji prouči možnost uporabe sredstev za preven- 
tivne in represivne ukrepe. V tej zvezi dajemo naslednje pojasnilo: 

Sklad za preventivne in represivne ukrepe je namenski sklad, čigar naloga 
je financirati ukrepe za zmanjšanje nevarnosti pred škodo. Uporaba sredstev 
tega sklada za plačevanje podpor ali odškodnin ni v skladu z določitvijo njegove 
namembnosti, ne glede na to, da so sredstva tega sklada zbrana na območju 
Litije ali na celotnem območju zavarovalnice Ljubljana-Bežigrad premajhne 
za plačilo te škode. Razen tega se sredstva tega sklada tekoče uporabljajo v 
zavarovalnicah, del sredstev pa zavarovalnice prostovoljno združujejo za izva- 
janje programa modernizacije gasilske službe na področju Slovenije.. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Slišali ste odgovor Izvršnega sveta. 
Ali se tovarišica poslanka zadovoljuje z odgovorom? 

Justa Kos: Tovarišice in tovariši. Negativen odgovor me nikakor ne 
more zadovoljiti, zato ponovno opozarjam, da z do sedaj zbranimi sredstvi ni 
bilo mogoče reševati problema škod v zasebnem sektorju. Skoda, ki je nastala 
po potresu, je bila ocenjena, ni pa mogoče izvršiti sanacije. Zato ponovno 
vztrajam pri svojem predlogu, naj Skupščina priporoči Izvršnemu svetu SR 
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Slovenije, da se sprostijo sredstva zavarovalne skupnosti SR Slovenije iz sklada 
za preventivne in represivne ukrepe, kolikor Zvezni izvršni svet ne bo ugodno 
rešil prvotnega predloga. 

Pred kratkim je prišlo v Zgornjem Zasavju vključno z Litijo in Jevnico 
ponovno do potresnega sunka 3. stopnje. Po enoletnem proučevanju in reše- 
vanju sanacije so bile z uspehom izvršene le najnujnejše naloge za odpravo 
škode. Elementarne nezgode zaradi potresa, ki so se vrstile preko vsega lan- 
skega leta in tudi letos, potrjujejo utemeljenost mojih predlogov, da bi morala 
širša družbena skupnost podvzeti učinkovite ukrepe in prevzeti rizično odgo- 
vornost za take in podobne primere. Res je, da zavarovalna skupnost ne more 
nositi celotne teže povračila škode, ki nastane po potresu, lahko pa izdatno 
prispeva k skupnim naporom za odprave škode, ker s tem hkrati tudi 
preventivno ukrepa. Osnovna naloga zavarovalstva pa je predvsem njena, 
preventivna dejavnost. Zato bi bilo treba del sredstev zavarovalne skupnosti 
iz sklada za preventivne in represivne ukrepe nameniti za povračilo škode, 
ki nastane po potresu. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Ali ima predstavnik Izvršnega sveta 
k dodatnemu izvajanju poslanke Juste Kos kakšno pripombo? 

Janko Dekleva: Tovarišica poslanka priporoča Izvršnemu svetu, da 
se uporabi preventivni fond. Mislim, da, je bilo mogoče iz mojega odgovoi a 
razumeti, da republiška skupnost oziroma republika takega fonda nima m da 
imajo tak fond le lokalne zavarovalnice. To se pravi, da s temi fondi lahko 
razpolagajo samo zavarovalnice kot poslovne enote, nikokor pa ne skupnost, 
še manj pa seveda v tem primeru Izvršni svet. Ta sredstva so bila decentra- 
lizirana in jih ni mogoče z nekim ukrepom ali z nekim odlokom centralizirati. 
Kot sem omenil, jih centralizirajo mestoma zavarovalnice same in to prosto- 
voljno ter po svoji odločitvi. To je bil primer pri gasilstvu, čeprav vse zavaro- 
valnice niso pristale na to in niso vse združile sredstev. Enak primer je bil pri 
litijski oziroma bežigrajski zavarovalnici, ki je od 38 milijonov svojih sredstev 
združila 20 milijonov za gradnjo gasilskega doma v Litiji, ostalih 18 milijonov 
pa ta zavarovalnica ni združila, ker jih rabi za druge preventivne ukrepe v 
prometu, kmetijstvu, živinoreji itd. Zato je bilo tudi že takrat razumljivo, da 
se takih prijemov ni mogoče poslužiti že zaradi drugih primerov v državi, ki 
so bili odklonjeni za kritje iz zveznih varnostnih skladov. Če bi torej uvedli 
tako prakso, bi spričo dosedanjih nesreč teh varnostnih skladov danes dejansko 
že ne bilo več ali pa bili tako minimalni, da ne bi več predstavljali nekega 
kritja za sklenjena zavarovanja. Zavarovalnica bi postala tako insolventna. 
Zato se je že takrat pristopilo tako s strani Izvršnega sveta kakor s strani 
drugih občin in same Litije k samopomoči, k nekakšni zbiralni akciji in je iz 
tega naslova Izvršni svet sam prispeval do sedaj 153 milijonov kreditov za 
stanovanja, za leto 1965 pa je v te namene zagotovljenih še 40 milijonov. Tako 
je bilo v te namene zbranih skupaj 362,5 milijona dinarjev. 

Škoda je verjetno nekoliko višja in jo v Litiji cenijo na okoli 550 milijonov, 
dejansko pa zavarovalnica na podlagi ocenitve po lastnem sistemu zavaiovanja 
ocenjuje škodo v višini izpod 200 milijonov. Hočem torej pojasniti, da se iz 
preventivnega sklada teh stvari ne more reševati. 



Podpredsednik Tatjana Menna: Ali se poslanka Justa Kos zado- 
voljuje z odgovorom? 

Justa Kos: Vztrajam pri svojem stališču, ker to zahtevajo od mene 
tudi volivci. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Potem je treba dati konkreten pred- 
og, ki ga bo zbor kasneje obravnaval. Ali bi lahko predstavnik Izvršnega sveta 

dal odgovor na vprašanje poslanca Rika Rižnarja? 

Ludvik Gabrovšek: V imenu predsednika odbora za gospodarstvo 
Izvršnega sveta pojasnjujem, da bo Izvršni svet odgovoril na vprašanje poslanca 
Kika Riznarja na prihodnji seji zbora. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Se tovariš Riko Rižnar zadovoljuje 
s tem pojasnilom? (Da.) 

Nadalje želi staviti poslansko vprašanje še poslanec inž. Bogo Tomše. 

Inž. Bogo Tomše: Tovarišice in tovariši poslanci! Hidrološko izredno- 
neugodna situacija v letošnji zimi-je imela za posledico, da so spričo redukcij 
dobav električne energije nekatera velika podjetja v naši republiki v mesecu 
januarju in februarju, deloma pa še v mesecu marcu, morala ustvariti proizvod- 
njo nekaterih svojih obratov. Z redukcijo so v prvi vrsti bile prizadete 
industrije, katerih proizvodnja temelji na elektrolizi, kakor Tovarna glinice in 
aluminija Kidričevo, Tovarna dušika Ruše, Rudniki in topilnice svinca Mežica 
kakor tudi celotna železarska industrija. Jasno je, da se tako velik izpad 
proizvodnje nujno negativno odraža v finančnih rezultatih prizadetih gospodar- 
skih organizacij. 

Pri vsem tem pa glede na letos sprejete predpise o dobavi električne 
energije te gospodarske organizacije niti nimajo možnosti zahtevati od elektro- 
gospodarstva odškodnino, čeprav je do redukcij prišlo deloma tudi po njihovi 

■ "iT-i r ni Pravočasno preskrbela električno energijo iz uvoja, pa čeprav je bil uvoz z družbenim planom predviden. 
Nekatere z redukcijo prizadete gospodarske organizacije pa sedaj zadene 

se odredba o obvezni dobavi bakra, aluminija, svinca, cinka, srebra, bizmuta in 
živega srebra določenim kategorijam potrošnikov v letu 1964, s čimer se jim 
onemogoča svobodno in gospodarsko smotrno razpolaganje z Njihovimi, zaradi 
posledic redukcije že tako ali tako skrčenimi proizvodi. 

Menim, da predstavljata redukcija in administrativno distribuiranje s 
proizvodnjo, če zadenejo nekatere gospodarske organizacije hkrati prehudo 
gospodarsko obremenitev in je zaradi tega nujno, da se že sedaj prične raz- 
pravljati o ustreznih ukrepih, tako da v prihodnjem letu ne bo prišlo do istih 
škodljivih pojavov. 

, Ali je bilo na tem področju do sedaj že kaj storjenega in ali so podvzeti 
določeni ukrepi, da se v prihodnjih letih, ko bodo še potrebne redukcije ne 
bodo pojavile v tako hudem obsegu? Predlagam tudi, da odbori zboro'v o 
nakazanih problemih razpravljajo in zavzamejo ustrezna stališča. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Ali lahko predstavnik Izvršnega 
sveta ze danes odgovori na to vprašanje? 
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Ludvik Gabrovšek: Podobno kot pri prej stavljenem vprašanju 
pojasnjujem, da bo Izvršni svet odgovoril na vprašanje na prihodnji seji. 

Podpredsednik Tatjana Menna: Ima morda še kdo izmed poslancev 
kakšno vprašanje? (Ne javi se nihče). Poslance Gospodarskega zbora obveščam, 
da je tudi Republiški zbor sprejel stališča o problematiki bank in stališča o 
problematiki zbornic v enakem besedilu kot naš zbor. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem sejo. (Seja je bila 
zaključena ob 14.20.) 



PROSVETNO - KUlTDiRM ŽBOJR 

8. seja 

(14. aprila 1964) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik Ivo Tavčar: Tovarišice in tovariši! Začenjam 8. sejo 
Prosvetno-kulturnega zbora. 

Svojo odsotnost so za današnjo sejo opravičili poslanci: Matej Bor, Boris 
Mikoš, Francka Vidovič, Branko Gombač, Jože Tiran, Jože Šturm, inž. Stane 
Potrč in Ivan Mole. S tem ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 7. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 
2. vprašanja poslancev; 
3. obravnava poročila o preobrazbi šol s praktičnim poukom in vajenskih 

šol v poklicne šole; 
4. obravnava poročila o javni razpravi o tehniških in njim ustreznih stro- 

kovnih šolah; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu za ustanovitev začasnih odborov 

Prosvetno-kulturnega zbora. 
Ima kdo kakšne spreminjevalne predloge k predloženemu dnevnemu redu? 

(Ne javi se nihče.) Ce ne, menim, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Pred začetkom seje bi vas obvestil, da sem povabil na današnjo sejo pred- 

stavnike Socialistične zveze, sindikatov, Zveze mladine Slovenije, Gospodarske 
zbornice SRS, Zveze inženirjev in tehnikov, Zveze pedagoških društev in pred- 
stavnike okrajnih skupščin. Menim, da soglašate, da damo tudi gostom možnost, 
sodelovati v razpravi. Je kdo proti temu? (Nihče.) 

Potem prehajamo nal. točko dnevnega reda, to je na odobritev 
zapisnika prejšnje seje. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Nihče.) Potem 
menim, da je zapisnik 7. seje Prosvetno-kulturnega zbora odobren. 

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

Pismeno so zastavili vprašanje naslednji poslanci: Leo Fusilli, Stojan Batič 
in Sonja Sardoč. 
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Poslanec Leo Fusilli, je zastavil dve vprašanji. Prvo vprašanje se nanaša 
na položaj piranskega muzeja, drugo vprašanje pa je v zvezi z dostavo gradiva 
za sejo zbora. Poslanec Leo Fusilli namreč pravi, da prejema gradivo za seje 
zbora le 5 do 6 dni pred sejo. Predlaga, da bi gradivo prejemal vsaj 10 
do 15 dni poprej, da bi ga lahko temeljito proučil in se tudi posvetoval v 
občini in v okraju o določenih vprašanjih, ki so na dnevnem redu. Ker je to 
vprašanje naslovljeno name, sem na osnovi pripomb poslanca Fusillia preveril, 
kdaj se odpošdja gradivo za naše seje. Ugotovil sem, da je bilo gradivo za 
posamezne seje odposlano poslancem v roku, ki ga določa naš poslovnik. Poz- 
^eje je bilo poslano le posamezno gradivo, ki sicer sodi k osnovnemu gradivu 
za posamezne točke dnevnega reda. To so poročila, ki bi jih lahko praviloma 
brali neposredno na zboru. Da skrajšam čas naših sej in da omogočimo tudi 
poslancem, da se lahko bolje seznanijo s predloženim gradivom, so ta gradiva, 
kot so na primer poročila odborov, poslana vnaprej. Vendarle menim, da je 
želja poslanca Lea Fusillia upravičena in da bomo, če bo le mogoče, pošiljali 
gradivo že takoj, ko bo šlo v razpravo pristojnim odborom. S tem bomo tudi 
podaljšali čas, ki ga ima poslanec do seje zbora. Toda sklic seje je običajno vezan 
tudi na seje predsedstva Skupščine in tako bo morda še zmerom določeno gra- 
divo poslano še v roku, kot ga predvideva poslovnik. 

Ima poslanec Fusilli v zvezi s tem še kakšno vprašanje? (Leo Fusill: Ne. 
Hvala lepa.) 

Drugo vprašanje je isti poslanec postavil glede muzeja v Piranu. Prosim 
predstavnika Izvršnega sveta Miloša Poljanška, republiškega sekretarja za 
kulturo, da odgovori na to vprašanje. 

Miloš Poljan šek: Poslanec Leo Fusilli je Prosvetno-kulturnemu 
zboru postavil naslednje vprašanje: 

Kakšne so možnosti, da se razglasi Mestni muzej v Piranu za republiško 
ustanovo s tem, da se je ustanovi da največ poudarka na pomorstvu, solinar- 
stvu, ribištvu, etnografiji obalnega pasu, zvezam Slovencev z morjem, pomorski 
arheologiji in podobno. V okviru načelnega vprašanja pa, kakšne so možnosti, 
da se financira razvoj pomorskega muzeja z republiškimi sredstvi in, da se 
omogoči redno raziskovalno delo. 

Na ti dve vprašanji sporoča Republiški sekretariat za kulturo in posveto 
naslednje: V Sloveniji je razmeroma veliko muzejev, med katerimi marsikateri 
le životari, ker sta ga občina ali okraj sicer z veliko mujo in veseljem ustanovila, 
nato pa ga vse bolj prepuščala životarjenju zaradi premajhnih finančnih 
sredstev. Ta sredstva namreč komaj zadoščajo za osebne in operativne izdatke, 
nikakor pa ne za redne muzejske funkcije. V podobnem položaju so tudi nekateri 
republiški muzeji. Po podatkih za 7-letni družbeni razvoj imamo v Sloveniji 
31 muzejev in galerij, od teh 8 republiških in 35 muzejskih zbirk oziroma muze- 
jev s še neurejenim statusom kot na primer: gledališki muzej, kriminalistični 
muzej, čebelarski muzej, planinski muzej in podobno. Zaradi primerjave naj 
povemo, da pride v Sloveniji na en muzej 25 tisoč prebivalcev, na Poljskem 
175 tisoč in na Švedskem 74 tisoč prebivalcev. 

' Republiški sekretariat za kulturo in prosveto je to stanje osvetlil že v 
osnutku omenjenega 7-letnega načrta, sestavlja pa še posebno študijo o mate- 
rialnem stanju kulturnih institucij. Prav tako pripravlja tudi posvet muzealcev, 
katerega rezultat naj bi bila ponovna analiza materialnega in vsebinskega stanja 
v slovenskih muzejih podobno, kot je o tem razpravljal večkrat bivši Svet za 
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kulturo in prosveto. Vse te razprave niso dosegle vseh svojih namenov. Sekre- 
tariat meni, da bo dala razprava o 7-letnem načrtu v Prosvetno-kulturnem 
zboru načelni odgovor, tudi kar zadeva politiko na področju muzealstva. 

Posebej meni v zvezi s piranskim muzejem in njegovim pomorskim oddel- 
kom, ki predstavlja prvi in edini v Sloveniji zgodovino ljudstva ob slovenskem 
morju, Republiški sekretariat za kulturo in prosveto v sporazumu z Društvom 
muzealcev Socialistične republike Slovenije naslednje: 

na prvo vprašanje: ker Mestni muzej v Piranu s svojim pomorskim oddel- 
kom edini v Sloveniji raziskuje in prikazuje našo pomorsko zgodovino, obstaja 
teoretično možnost, da se ta muzej razglasi za republiški zavod. Praktične koristi 
od tega pa vendarle ne bi bilo, saj so že sedanje republiške institucije v zelo 
slabem finančnem stanju, saj jim leto za letom vse bolj primanjkuje sredstev 
za osnovne funkcionalne potrebe. Na drugo vprašanje: sedanji sistem financi- 
ranja kulturnih dejavnosti izključuje kakršnokoli možnost, da bi Republiški 
sekretariat za kulturo in prosveto podpiral samostojne okrajne občinske zavode. 
Zato tudi zaenkrat ni mogoče redno financirati piranskega muzeja iz prora- 
čunskih sredstev Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto. 

Preostane torej le pomoč iz sklada Socialistične republike Slovenije za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti. To pomoč pa je piranski muzej dosledno 
odklanjai, ker je šlo za redno dejavnost muzeja in ker piranska občina ni 
bila pripravljena nuditi ustrezne participacije. Republiški sekretariat za kulturo 
in prosveto se zaveda, da je pomorski oddelek piranskega muzeja splošnega 
kulturnega pomena. Jasno je tudi to, da mora muzej s sredstvi, kolikor mu jih 
daje na leto občina, le živeti in delati v zamišljenem obsegu. Če bi bila občina 
pripravljena dati na primer za pomorsko topografijo ustrezna dodatna sredstva, bi 
tudi Republiški sekretariat priporočil skladu Socialistične republike Slovenije 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti, da to delo ustrezno finančno podpre. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Je tovariš Leo Fusilli zadovoljen 
z odgovorom? 

Leo Fusilli: Lahko dobim pismeni odgovor? 

Predsednik Ivo Tavčar: Če želiš, ti lahko ta odgovor sekretariat še 
pismeno posreduje. 

Ker sodi tudi naslednje vprašanje, to je vprašanje poslanca Stojana Batiča 
na področje Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto, prosim tovariša 
sekretarja, da odgovori še na to vprašanje. 

Miloš Polj anšek : Poslanec Prosvetno-kulturnega zbora Stojan Batič 
je zastavil zboru naslednje vprašanje: 

Prosim za pojasnilo v zvezi s člankom, objavljenem v Delu dne 8. marca t. 1. 
z naslovom: »Metode, odgovornost in zakonitost«, ki se nanaša na urbanistične 
posege in rušenje ambientne stavbe na Titovem trgu v Kopru. Pisec članka, 
Štefan Kališnik, dokaj vestno prikazuje v omenjenem članku vse okoliščine, ki 
so pripeljale do neodgovornega poseganja in protizakonitega ukrepanja na pod- 
ročju, ki sodi pod zaščito kulturnih spomenikov. Menim, da presega neupošte- 
vanje strokovnjakov s področja varstva kulturnih spomenikov in njihovih mnenj 
glede varstva tako lepega in zaključnega trga, kot je Titov trg v Kopru, že vse 
dopustne meje. Čeprav gre v konkretnem primeru za rušenje stavbe, ki pred- 
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stavlja samo ambientno vrednost, gre za pomembnejšo zadevo, o kateri bi 
morala bili poleg strokovnjakov obveščena tudi kulturna javnost. 

Preden preidem h konkretnim vprašanjem, dovolite kratek uvod. Občine 
bivšega koprskega okraja, razen Pirana, so edine v republiki Sloveniji, ki še 
niso uredile spomeniško-varnostne službe, kot jim to nalagajo predpisi 10. in 
42. člena zakona o varstvu kulturnih spomenikov (Ur. list LRS št. 26/61). Sicer 
je občina Koper v smislu predhodne določbe 63. člena citiranega zakona začasno 
prepustila izvajanje spomeniške službe koprskemu muzeju. Vendar ta muzej 
nima ustreznega kadra, niti ni doslej dobival potrebnih sredstev za opravljanje 
spomeniško-varstvene službe. Nedvomno lahko v taki situaciji iščemo vzroke za 
sedanje stanje in za odnose do kulturnih spomenikov tudi v bivšem koprskem 
okraju. Praksa je bila namreč takšna, da po navadi niso vabili pri urbanističnih 
ali gradbenih posegih k sodelovanju spomeniških organov, čepraj je šlo za 
evidenten primer spomeniške službe. 

Ob Trstu, z velikim pristaniščem, je moralo mestece nujno zakrniti in šele 
po osvoboditvi so se za Koper odprle širše razvojne perspektive. Pričel se je 
razvijati v mesto z industrijskim zaledjem, začela so se dela za pristanišče z 
večjimi kapacitetami in trasirana je že železnica. Pri tem se je seveda moralo 
nujno povečati tudi število prebivalstva. Koper je postalo večje središče in 
sedež okraja, ki sega v ozkem pasu od Alp do morja. Vse te spremembe so se 
morale nujno opaziti tudi v podobi mesta, ki se je pričelo razvijati iz vsestranske 
zaostalosti. Pri tem se seveda postavlja vprašanje, v kakšni meri bi Koper, kot 
gospodarsko in upravno središče, lahko zadržal staro podobo, čeprav bi vzpo- 
redno z izgradnjo novih objektov izvajali tudi potrebne sanacije in druge 
komunalne ukrepe. Dejstvo je, da večina novih posegov ni bila napravljena v 
soglasju, niti s poprejšnjo konzultacijo spomeniške službe. Dejstvo je tudi, da 
spomeniška služba ni imela nikakršnega namena ovirati široke gradbene dejav- 
nosti v Kopru. Vprašanje je samo, če so bili vsi ti dosedanji posegi v resnici 
potrebni v takšni meri in obliki, kot so bili tudi opravljeni. Spomeniška služba 
ni hotela, niti ni bila njena naloga, varovati obstoječe stanje za vsako ceno, 
marveč z ustreznimi sanacijskimi, regeneracijskimi in rekonstrukcijskimi posegi 
vzdržati in vzdrževati ter ohraniti nesporne spomeniške kvalitete. Te se ne 
očitujejo samo v posameznih objektih, marveč tudi v celotnih ambientih. 

Konkretna vprašanja poslanca Stojana Batiča so naslednja: Prvič: Kaj sta 
ukrenili ustanovi, kaj Republiški sekretariat za kulturo in prosveto Socialistične 
republike Slovenije in kaj republiški zavod za vrstvo kulturnih spomenikov, 
za varstvo konkretnega primera v Kopru? 

Drugič: kaj je ukrenil pristojni republiški ali okrajni forum, da se takoj 
prepreči nadaljevanje že nastale kulturne škode in nezakonitosti s strani odgo- 
vornih funkcionarjev občinske skupščine Koper? 

Tretjič: Kateri forum lahko dokončno zavaruje naše kulturne vrednote pred 
neodgovornimi ljudmi, ki gledajo na naše zgodovinske in kulturne spomenike 
samo skozi trenutno vrednost denarja? 

In četrto vprašanje: kaj je napravilo javno tožilstvo na kršitve zakonitosti 
s strani vodilnih funkcionarjev občinske skupščine Koper v tem primeru? 

Odgovor na prvo in drugo vprašanje je razviden iz poteka dogodkov, ki so 
se odvijali takole: z željo, da bi povečali kapaciteto trgovinske mreže v središču 
mesta Kopra, so v koprskem projektivnem biroju po naročilu stanovanjskega 
sklada občine Koper kot investitorja, pripravili načrt za samopostrežno trgovino. 
Ta naj bi stala namesto sedanje oziroma nekdanje trafike in delikatesne trgovine 
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na Titovem trgu. Ker naj bi se z gradnjo pričelo čimprej, je odsek za gradnjo 
in urbanizem pri Občinskem ljudskem odboru Koper dne 15. marca 1963. leta 
sklical lokacijsko obravnavo za določitev pogojev lokacije te poslovne zgradbe. 
Uspeh te obravnave je otežkočila pomanjkljiva dokumentacija, saj je manjkal 
pregled obstoječega stanja, to je fotomontaža in pesprektivna skica s pogledom 
na novo poslopje. Udeležencem razprave tedaj ni bilo jasno, kako bo bodoča 
stavba vključena v ambient trga. Zato je terjal predstavnik republiške spome- 
niško varstvene službe manjkajočo dokumentacijo za ponovno razpravo. 

Zapisnika s te prve lokacijske razprave udeleženci niso prejeli. Zato je repu- 
bliški zavod za spomeniško varstvo dal k projektu pismeno mnenje, ki ga je 
poslal 20. marca 1963. leta kot uradni dokument tedanjemu Občinskemu ljud- 
skemu odboru Koper, hkrati še Svetu za kulturo in prosveto LRS, okrajni 
urbanistični inšpekciji v Kopru ter Republiškemu urbanističnemu inšpektoratu. 
Zavod je v dopisu opozoril, da na podlagi predloženih načrtov in zavoljo po- 
manjkljive dokumentacije ne soglaša s projektom. 

Dne 21. maja 1963 je izdal oddelek za analitske in organizacijske službe pri 
Občinskem ljudskem odboru Koper investitorju, to je stanovanjskemu skladu 
občine Koper, odločbo, s katero daje soglasje za lokacijo za poslovne stavbe na 
Titovem trgu v Kopru. Med drugim pravi ta odločba, da mora biti nova zgradba 
v skladu s celotnim trgom in da je — citiram —• »po možnosti upoštevati pri- 
pombe spomeniškega varstva Socialistične republike Slovenije«. V odločbi je 
tudi napisano, da nima urbanistični inšpektor OLO Koper k lokaciji pripomb. 
Z odločbo je bil uradno seznanjen tudi Republiški zavod za spomeniško varstvo. 
Ta zavod je 10. 7. 1963. leta sporočil oddelku za analitske in organizacijske službe 
Občinske skupščine Koper, da vztraja pri svoji odločitvi, to se pravi pri mnenju 
glede realizacije projekta, obravnavanega 15. marca 1963. leta. Zato prosi, naj 
mu pred izdajo gradbenega dovoljenja pošljejo v pogled nove načrte. 

Republiški zavod za spomeniško varstvo je prejel od predstavnika koprske 
spomeniško-varstvene komisije in ne od občinske skupščine, kar bi bila njena 
dolžnost, načrt za gradnjo samopostrežne trgovine na Titovem trgu. 

Z dopisom z dne 8. januarja 1964 je dal Republiški zavod za spomeniško 
varstvo koprski občini oziroma občinski skupščini mnenje k prejetim načrtom. 
V tem odgovoru ji je sporočil, da se ne strinja s predloženimi načrti, ker ne 
ustrezajo načelom spomeniškega varstva, sicer pa meni, da bi se moral Titov trg 
predvsem sanirati. To stališče je zavzel Republiški zavod za spomeniško varstvo 
kljub temu, da je prejel odločbo Občinskega ljudskega odbora Koper z dne 
21. maja 1963 o lokaciji poslovne stavbe na Titovem trgu in se proti njej 
ni pritožil. 

S tem, da je bila izdana odločba o lokaciji nove stavbe, ki je postala pravno- 
močna, ni moči več kasneje poudarjati sanacije stare stavbe. Za tehnično kon- 
trolo projekta nove zgradbe je bila po sporočilu Občinske skupščine Koper 
razpisana dne 25. novembra 1963 razprava. Te razprave se ni udeležil niti 
zastopnik koprskega spomeniškega varstva niti zastopnik republiškega varstva, 
ker po njihovem zatrdilu nista niti eden in niti drugi prejela vabila na razpravo. 

Kot je razvidno iz zapisnika, so se na tej razpravi v glavnem korigirali 
načrti o notranjosti zgradbe. Omenjalo se je tudi, da je potrebno dopolniti 
načrte glede fasade in jih uskladiti z okolico. Nato so stavbi na Titovem trgu 
porušili do tal. Republiški sekretariat za kulturo in prosveto je za tem predlagal 
sestanek vseh prizadetih v Kopru z namenom, da analizirajo dejansko stanje 
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in da pridejo do sporazumne rešitve. Na tem sestanku — bil je 18. marca 1964 
—- so bili navzoči predstavniki Občinske skupščine Koper, občinskega odbora 
SZDL, Invest-biroja, predstavniki investitorja, Republiškega sekretariata za 
kulturo in prosveto, Republiškega zavoda za spomeniško varstvo, predstavniki 
oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Lljubljani in uredništva 
»Dela«. Sporazumno so sprejeli sklep, da oskrbi občina Koper v 10 dneh manj- 
kajočo dokumentacijo in jo predloži Zavodu SR Slovenije za spomeniško varstvo, 
Inštitutu SRS za urbanizem, Republiškemu sekretariatu za kulturo in prosveto, 
Republiškemu sekretariatu za urbanizem, Zavodu za ureditev stare Ljubljane, 
Fakulteti za arnitekturo, Društvo arhitektov, Urbanističnemu društvu, Društvu 
konservatorjev, Umetnostno-zgodo vinskemu društvu in redakciji »Dela«. 

Po skupnem razgovoru z imenovanimi bi sklepala občinska skupščina po 
predpisani poti o ureditvi Titovega trga. V nasprotnem primeru bo kršena 

■zakonitost. 
Citiranih sklepov in obveznosti občinska skupščina Koper do devetega 

aprila tega leta še ni izpolnila. Republiški sekretariat za kulturo in prosveto je 
nato, ko je prejel v vednost dopis Republiškega zavoda za spomeniško varstvo, 
pismeno vprašal predsedstvo Občinske skupščine Koper, kaj bo ukrenila v 
zvezi z zavodovim ugovorom proti kršenju varstva na Titovem trgu v Kopru. 

Predsednik tovariš Dušan Barbič je sekretariatu odpisal, ne citiram dopi- 
sov, vendar dne 21. 2. 1964, da so navzoči na sestanku 15. marca 1964 v Kopru 
ocenili nov projekt kot — citiram — »poplemenitenje trga, da je bil Republiški 
zavod ustno vabljen k razpravi o projektu novogradnje, ki je bila 25. nov. 1963, 
pa se je ni udeležil«. Iz zapisnika te seje je razvidno, da je šlo za tehnično 
kontrolo dokumentacije za gradnjo, ni pa razvidno, če je bil zavod vabljen in 
odsoten. In, da je dalje, občinski svet za kulturo in prosveto sprejel na seji 
30. 1. 1964 v zvezi z urgenco okrajnega urbanističnega inšpektorja sklep, da :— 
citiram: —■ »ne bi bilo ovirati začetnega dela, tj. rušenja«, »ker« — citiram — 
»so že izvršene vse priprave in tehnična dokumentacija«. Končno trdi tovariš 
Dušan Barbič v dopisu, da — citiram: — »stavbi, ki sta že porušeni, nista 
bili zaščiteni kot kulturni spomenik, ter, da do danes še ne obstaja akt, s kate- 
rim bi bil Titov trg v Kopru spomeniško zavarovan.« V Kopru, ki je v seznamu 
najpomembnejših kulturnih spomenikov — seznam je izdelal in izdal Zavod 
SR Slovenije za spomeniško varstvo v letu 1962 — je Titov trg najizrazitejši 
•element kulturnega spomenika. Zatorej je spomeniško varstvo dolžno tega oču- 
vati. Zato je treba upoštevati mnenje spomeniško-varstvene službe tudi v vseh 
tistih primerih, ko je jasno, da gre za kulturne spomenike, čeprav še niso 
formalno uvrščeni v omenjeni seznam. 

Zaradi skromno razvite spomeniško-varstvene službe v Kopru je povabila 
■občinska skupščina v primeru Titovega trga na lokacijsko razpravo tudi Repu- 
bliški zavod za spomeniško varstvo. Vendar pri tej svoji odločitvi ni bilo dosled- 
na, saj na to sejo 25. novembra 1963 ni vabila nobenega predstavnika spome- 
niško-varstvene službe. Razumljivo je, da se spomeniška služba ne spušča v 
razpravo o ustreznosti lokacije samopostrežne trgovine na tem mestu, seveda 
pod pogojem, da se ohranita fasadi obeh danes porušenih zgradb. Zato moremo 
na drugo vprašanje poslanca Stojana Batiča odgovoriti samo naslednje: 

Ni nezakonita porušitev obeh stavb, pač pa je nezakonito neupoštevanje 
stališč in mnenj spomeniško-varstvene službe tudi v idejnem in v glavnem 
načrtu. 
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Odgovor na tretje vprašanje: Po sedaj veljavnem zakonu o varstvu kultur- 
nih spomenikov opravljajo spomeniško-vastveno službo občinski in medob- 
činski zavodi za spomeniško varstvo, za svoje občine oziroma za svoje območje. 

Kjer občine niso ustanovile zavoda za spomeniško varstvo, so občinske 
skupščine dolžne skrbeti, da -opravlja službo spomeniškega varstva ustrezni 
zavod. Občina Koper je to nalogo, ker še ni ustanovila spomeniško-varstvenega 
zavoda, naložila muzeju v Kopru. Ker ta muzej nima primernega strokovnega 
kadra, je pritegnila občina Koper k sodelovanju v tem primeru Republiški zavod 
za spomeniško varstvo. 

Tako je ta, ki ima po veljavnem zakonu le splošno usmerjevalno nalogo 
za spomeniško-varstveni službi, vendarle imel možnost sodelovati v spornem 
primeru. Pripravlja se sprememba sedaj veljavnega zakona o spomeniškem 
varstvu. Ta predvideva, da ima Republiški zavod za spomeniško varstvo že sam 
po sebi nadzorstveno pravico nad strokovnim delom občinskih zavodov. Mimo 
tega naj bi v svoji pristojnosti še opravljal spomeniško varstvo nad posebno 
pomembnimi spomeniki, ki jih je treba seveda še določiti. 

In odgovor na četrto vprašanje: Glede na dosedanje ugotovitve se zadeva 
ni reševala po normalni in ustrezni poti. Kot sem že omenil, je bil dosežen na 
sestanku zastopnikov občine Koper in zainteresiranih zastopnikov organizacij in 
ustanov dne 18. marca letošnjega leta sporazum, na osnovi katerega je občina 
Koper dolžna oskrbeti, da bo projektant predložil fotomontažo stanja Titovega 

. trga, kakršen je bil pred rušitvijo omenjenih zgradb in fotomontažo ureditve 
trga, kot si jo zamišlja projektant. Občinska skupščina Koper bo nato sklicala 
sestanek vseh zainteresiranih; na tem sestanku se bo dokončno sklepalo-o 
ureditvi Titovega trga oziroma o tem, kakšna naj bo zunanjost nove pro- 
jektirane zgradbe. 

V primeru, da Občinska skupščina Koper ne bo izpolnila sprejetih pogojev 
in bi začela z gradnjo, ne da bi upoštevala strokovne pripombe spomeniško- 
varstvenih organov, bomo imeli primer nezakonitega postopka, ki bo nujno 
terjal intervencijo javnega tožilstva. 

Predsednik Ivo Tavčar: Je poslanec Stojan Batič zadovoljen z odgo- 
vorom? (Da.) 

Pred kratkim je poslala vprašanje tudi poslanka Sonja Sardoč. Ker je bilo 
vprašanje pismeno dostavljeno šele pred kratkim in ne v roku pet dni pred 
sejo zbora, vprašam predstavnika Izvršnega sveta, če je kljub temu pripravljen 
odgovoriti. (Da.) Prosim sekretarja Borisa Lipužiča za odgovor. 

Boris Lipužič: Poslanka Prosvetno-kulturnega zbora Sonja Sardoč je 
naslovila naslednje vprašanje: 

»V septembru 1962. leta je bila v Kopru dograjena na bivših solinah osnovna 
šola ^Pinka Tomažiča«, čeprav so lokaciji in načrtom nasprotovali organi uprav- 
ljanja v šoli, starši na roditeljskih sestankih in občani na zborih volivcev. Ker 
je teren mehak in nižji od morske gladine, je stavba zgrajena na stebrih, ki se 
neenakomerno ugrezajo in povzročajo nevarne razpoke in drobljenje šip. Šola, 
ki ima 10 učilnic s kapaciteto 270 učencev v dveh izmenah, telovadnico in 
specialne učilnice, ki so zaradi pomanjkanja prostora zasedene, velja 320 mili- 
jonov dinarjev ali 170 000 din na m2 neto površine. Tloris je 40 °/o neizko- 
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riščen. Zdaj nameravajo po enakih načrtih graditi ob tej šoli še italijanski šolski 
center. 

Vprašanje: »Kakšno je stališče Republiškega sekretariata za šolstvo glede 
lokacije osnovne šole »Pinka Tomažiča« v Kopru in glede posledic, ki so se 
pojavile v zvezi s tem? Kakšni ukrepi so možni, da se takšne napake v prihodnje 
ne bodo več ponovile pri gradnji italijanskega šolskega centra v Kopru? 

Odgovor na vprašanje poslanke Sonje Sardočeve je naslednji: 
Leta 1958 je Svet za šolstvo Ljudske republike Slovenije izdal normative 

za gradnjo osnovnih šol z namenom, da bi služili kot smernice investitorjem, 
projektantom in izvajalcem gradbenih del. Republiška revizijska komisija je 
pri potrjevanju investicijskih programov in glavnih projektov upoštevala nor- 
mative za gradnjo osnovih šol, ki jih je izdal Svet za šolstvo LRS. S 1. janu- 
arjem 1962 so prevzeli pristojnosti te republiške komisije ustrezni organi 
občinskih ljudskih odborov, ki vselej ne upoštevajo normativov za gradnjo 
osnovnih šol. Čeprav ti normativi niso predpis, izdan na podlagi zakona ter zato 
formalno ne obvezujejo projektantov šolskih poslopij, vsebujejo vendarle stro- 
kovno dognane pedagoške, zdravstvene in tehnične norme za šolske zgradbe in 
opremo, ki so se izoblikovale na podlagi domačih in tujih dognanj iz šolske 
prakse ter dognanj zdravstva in tehnike. 

V pristojnosti republiške komisije za potrjevanje investicijskih programov 
so bili tisti šolski objekti, ki so imeli najmanj 4 učilnice, oziroma je njihova 
investicijska vrednost presegla 50 milijonov dinarjev. Na podlagi tega predpisa 
je v okviru komisije pri obravnavanju prvotne lokacije za osnovno šolo v 
Kopru sodeloval tudi sekretariat Sveta za šolstvo LRS. Prvotna lokacija osnovne 
šole je bila predvidena v naselju Semedela v Kopru. Na prošnjo Okrajnega 
ljudskega odbora Koper je že v letu 1961 pred uveljavitvijo novega pred- 
pisa v skladu s svojimi pristojnostmi pooblastila republiška komisija za 
potrjevanje investicijskih programov in glavnih projektov Okrajni ljudski 
odbor Koper, da potrdi investicijski program in glavni projekt. Ker so 
prevzeli pristojnosti glede odobravanja lokacij občinski ljudski odbori, ni 
imel sekretariat Sveta za šolstvo LRS več nobenih možnosti, da bi soodločal 
glede nove lokacije za osnovno šolo v Kopru, ki je bila zgrajena na Bonifiki 
in ne v Semedeli, kot je bilo najprej predvideno. Po dograditvi osnovne šole 
»Pinka Tomažiča« na zemljišču nekdanjih solin, ki je v depresiji, je bilo ugotov- 
ljeno, da investitor, projektant in izvajalec gradbenih del niso dovolj upoštevali 
lastnosti zemljišča in druge potrebne pogoje za gradnjo. Ugotovljene so predvsem 
naslednje pomanjkljivosti in napake: da se stavba neenakomerno pogreza, kar 
povzroča nevarne razpoke in drobljenje šip, da niso učni prostori zavarovani 
pred burjo, dežjem in sončno pripeko, da ima stavba preveč ohlajevalnih površin, 
ker Vje zgrajena na stebrih in gre zato ogromno toplotnih kalorij pri ogrevanju 
v izgubo, da so instalacije za vodovod in odpadne vode v stebrih ter pozimi 
zmrznejo in popokajo, da šola nima funkcionalno ustreznih prostorov, ki jih 
predvidevajo normativi, da je toplotna in zvočna izolacija zela slaba, kar moti 
pouk, da ima šola v nasprotju z normativi neustrezno šolsko pohištvo, ki je 
izdelano iz lesa in kovine, da je debela pločevina nepravilno oblikovana, in 
povzroča dnevne telesne poškodbe učencev itd. itd. 

V skladu z ustavo ter z zakonom o dvojezičnem šolstvu in šolstvu z italijan- 
skim učnim jezikom je republika dolžna prispevati del sredstev ne le za 
osnovno dejavnost, marveč tudi za investicije. Republiški sekretariat za šolstvo 
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je predlagal, po proučitvi investicijskih potreb za šolstvo italijanske narodnosti 
Skladu SRS za šolstvo udeležbo republike pri izgradnji italijanskega šolskega 
centra v Kopru. Pri tem naj bi predvidoma sodelovala republika s 60 % vseh 
potrebnih sredstev. 

Zaradi problematičnosti lokacije za to gradnjo poleg osnovne šole »Pinka 
Tomažiča« je posebna strokovna komisija Republiškega sekretariata za šolstvo 
proučila problematiko gradnje italijanskega šolskega centra v Kopru in ugoto- 
vila naslednje: 

Pri Občinski skupščini Koper se komisija ni mogla seznaniti s programskimi 
osnovami za prostorsko ureditev Kopra, kar bi bilo temeljno izhodišče za realno 
presojo smotrne izbire lokacije. Komisijo so informirali, da je urbanistični 
program Kopra v končni stopnji izdelave in da je lokacija italijanskega šolskega 
centra na Bonifiki edina in nepreklicna. Po informaciji, ki jo je dobila komisija, 
je predvidena razen italijanskega šolskega centra in varstveno-vzgojne ustanove 
na Bonifiki še gradnja stadiona, športnih igrišč, razstavišča in prostora za 
parkiranje. 

V tehnični dokumentaciji za italijanski šolski center je navedeno, da bi stal 
objekt na stebrih zaradi tega, ker je to poplavno območje. Lastnosti zemljišča 
terjajo zelo zahtevno in drago temeljenje. Menimo, da bo treba ponovno proučiti, 
če resnično ni mogoče v skladu z urbanističnimi zahtevami najti lokacije z 
zdravim terenom in normalnimi pogoji za gradnjo. 

Ker še ni dokončnih podatkov o predvidenih gradbenih stroških, je nerealna 
kalkulacija 350 milijonov dinarjev, ki je bila izdelana leta 1963. Upoštevati je 
namreč treba zvišanje cen gradbenih storitev, varstvene predpise za potresne 
cone, komunilni prispevek itd. Če vse to upoštevamo, bi cena 1 ms neto površine 
znašala najmanj 188 000 dinarjev. Proračun je zelo visok in je treba iskati vzroke 
za nenormalno višino predvidene investicije v sami arhitektonski zasnovi pro- 
jekta, ker naj bi bil celoten objekt predvidoma dvignjen za višino ene etaže 
nad terenom. Tako bi ostalo pritličje v vsej površini neizkoriščeno, slab teren pa 
terja dražje temeljenje, ker bi se sicer ponovile hibe, ki so se drastično poka- 
zale pri osnovni šoli »Pinka Tomažiča«. 

Po mnenju komisije Republiškega sekretariata za šolstvo ni osvojitev tega 
projekta za šolsko zgradbo niti ekonomsko niti pedagoško utemeljena. Ob tako 
neutemeljenem projektu in dragi investiciji se nujno vsiljuje vprašanje, zakaj 
pristojni činitelji ne poskušajo najti racionalnejše rešitve, zlasti še, ko so tako 
očitne negativne izkušnje z manj kot dve leti staro stavbo osnovne šole »Pinka 
Tomažiča«. 

Zato meni Republiški sekretariat za šolstvo, da ne bi bilo smotrno sodelovati 
s sredstvi pri gradnji italijanskega šolskega centra v Kopru vse dotlej, dokler ne 
bo določena ustreznejša lokacija in izdelan racionalnejši projekt, ki bo upošteval 
tudi normative za gradnjo šol. Po potrebi je pripravljen Republiški sekretariat 
za šolstvo še bolj podrobno in strokovno utemeljiti svoje stališče. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se poslanka Sonja Sardoč zadovoljuje z 
odgovorom? 

Sonja Sardoč: Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Vprašanja so izčrpana in prehajamo na 
naslednjo in sicer 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poro- 
čila o preobrazbi šol s praktičnim poukom in vajenskih šol v poklicne šole. 
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Prosim predstavnika Izvršnega sveta, če želi še ustno kaj dodati k tej 
obravnavi? 

Boris Lipužič: Tovarišiče in tovariši poslanci! Poročilo o preobrazbi 
šol s praktičnim poukom in vajenskih šol v poklicne šole ter poročilo o javni 
razpravi o tehniških in njim ustreznih strokovnih šolah, ki ga je izdelal Re- 
publiški sekretariat za šolstvo, imata namen seznaniti Prosvetno-kulturni zbor 
Skupščine Socialistične republike Slovenije z dosedanjimi rezultati' prizadevanj 
za reformo sistema strokovnega izobraževanja, ki jo je utemeljila resolucija 
Zvezne ljudske skupščine o izobraževanju strokovnih kadrov v juniju 1960. leta. 
Odtlej so minila skoraj štiri leta. V tem obdobju se je izoblikovala podrobnejša 
koncepcija sistema in vsebine strokovnega izobraževanja, ki se v Socialistični 
republiki Sloveniji izraža v konkretnih prizadevanjih za reformo šol"', s prak- 
tičnim poukom in vajenskih šol v sodobne poklicne šole ter v oblikovanju 
ustrezne fiziognomije tehniških in njim ustreznih šol, ki naj izobražujejo teh- 
nika, da bo kos nalogam, kakršne postavljajo pred te strokovne kadre gospo- 
darstvo in družbene službe. 

V nadaljevanju* želim pojasniti nekaj bistvenih značilnosti uresničevanja 
reforme strokovnega izobraževanja, ki jih vsebujeta tudi obe poročili. 

Preobrazbo sedanjih šol s praktičnim poukom in vajenskih šol v sodobno- 
zasnovane poklicne šole, je predvidelo že priporočilo Ljudske skupščine LRS o 
nalogah na področju strokovnega izobraževanja. Vse bolj je očitno-, da prinaša 
razvoj gospodarstva in družbenih služb spremembe v strukturi zaposlenih. Ne 
samo, da so se v določeni meri spremenila strokovna znanja, ki so potrebna za 
opravljanje posameznih poklicev, povečale so se tudi zahteve glede splošne izo- 
brazbe, ki jo mora imeti neposredni proizvajalec kot upravljalec v delovni 
organizaciji in v družbeno-politični skupnosti. Mimo tega je treba uveljaviti 
določene spremembe v organizaciji vzgojno-izobraževalnega procesa. V tem 
pogledu so zastarele zlasti vajenske šole in vajenski sistem sploh, ki prepušča 
skrb za praktično izobraževanje učnim mojstrom oziroma podjetjem, s katerimi 
sklepajo vajenci učne pogodbe. Koncepcija poklicnih šol rešuje vsebinska in 
organizacijska vprašanja vzgoje in izobraževanja poklicev širokega profila. Pri. 
določevanju vzgojno izobraževalne vsebine je močno poudarjena vloga delovnih 
organizacij, ki zaposluje te kadre, saj je predvideno njihovo sodelovanje pri 
izdelavi profilov. Ti profili so izhodišče za oblikovanje učnih načrtov. 

Glede organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa vsebuje koncepcija sta- 
lišče, da se mora izvajati praktično in teoretično izobraževanje pod strokovnim 
vodstvom poklicne šole, ne glede na to, kje poteka ta učni proces. Osnovno zami- 
sel poklicnih šol je potrdila javna razprava. Da bi v praksi preveril uresničljivost 
te zamisli, je že bivši Svet LRS za strokovno izobraževanje sklenil, da je treba 
pristopiti k eksperimentalnemu delu. Po posebni pogodbi s sekretariatom je 
Zavod Socialistične republike Slovenije za strokovno izobraževanje organiziral 
eksperimentalne poklicne šole. Za pričetek dela eksperimentalnih poklicnih šol 
je Zavod za strokovno izobraževanje moral najprej pripraviti profile poklicev in 
se je nato lotil izdelave učnih programov za strokovni del pouka. Ta pouk se 
bo- v poklicnih šolah delil na pouk v delavnici oziroma na delovnem mestu ter 
na pouk v šolskih učilnicah. Zaradi povezovanja teorije s prakso organizirajo 
eksperimentalne poklicne šole pouk v delavnici oziroma na delovnem mestu 
tako, da ražen praktičnega pouka vključujejo tudi nekatere elemente teorije,, 
predvsem s področja tehnologije materiala in tehnologije obdelave. 
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Pri sestavljanju učnih načrtov za strokovni del učnega gradiva v eksperi- 
mentalnih šolah je Zavod za strokovno izobraževanje uresničil načela, vsebovana 
v osnutku navodila o minimalnih zahtevah in drugih pogojih za verifikacijo 
osnovnih vzgo j no-izobraže valnih dejavnosti poklicnih šol, ki ga je pripravil Svet 
LRS za strokovno izobraževanje. Tako imenovani program A vsebuje tista 
teoretična in praktična znanja, ki so skupna vsem poklicem ene stroke, šele 
nato sledi učno gradivo, specifično za skupino sorodnih poklicev oziroma za 
en sam poklic. Taka ureditev gradiva izvira iz učnega smotra poklicnih šol, ki 
morajo po svoji temeljni zamisli izobraževati pokliče širokega profila. 

Eksperimentalno delo pri izgradnji poklicnih šol je bilo v letu 1963 razšir- 
jeno tudi na problematiko prehoda vajenskega načina izobraževanja na sodoben 
način vzgoje in izobraževanja v poklicnih šolah'. Tisti vajenci, ki so bili vključeni 
v eksperimentalno delo, so v začetku učne dobe skupno z učenci poklicnih šol 
predelali program A in tako dobili praktično in teoretično podlago za nadaljnje 
učenje. Nato so se vključili v proizvodno delo podjetij, s katerimi so sklenili 
učne pogodbe, kjer so dodeljeni posebnim inštruktorjem. Te inštruktorje je za 
vzgojno-izobraževalne naloge po učnem načrtu, ki velja za poklicne šole, pri- 
pravil Zavod za strokovno izobraževanje v posebnih seminarjih. 

Med problemi, ki jih je bilo treba rešiti pri eksperimentalnem delu, je treba, 
omeniti predvsem tiste, ki se nanašajo na tako organizacijo prakse na delovnih 
mestih v proizvodnji, da si bo učenec v skladu s potrjenim profilom poklica 
pridobil vsa znanja po določenem učnem načrtu. Zato, da bi se prilagodil pouk 
v poklicnih šolah zahtevam splošne izobrazbe, je sekretariat objavil začasne 
učne načrte za splošno-izobraževalne predmete poklicnih šol. Ti načrti so sedaj 
v preizkušnji. Izdelavo teh učnih načrtov je po pogodbi s sekretariatom izdelal 
Zavod za strokovno izobraževanje. 

Eksperimentalno delo s poklicnimi šolami je potrdilo pravilnost in uresnič- 
ljivost temeljnega koncepta teh šol. Hkrati je pokazalo, da je treba preobrazbo 
industrijskih in drugih šol s praktičnim poukom, predvsem vajenskih šol v po- 
klicne šole, temeljito pripraviti. Za to preobrazbo ni potrebno le proučiti orga- 
nizacijo dela in delovna področja v gospodarstvu in družbenih službah in na tej 
podlagi izdelati profile teh poklicev, marveč je potrebno ustvariti tudi materialne- 
in kadrovske pogoje. Sekretariat ugotavlja, da so zamisel poklicnih šol že osvo- 
jili mnogi prizadeti činitelji in da je treba, upoštevajoč izsledke eksperimental- 
nega dela, čimprej pripraviti tudi ustrezne predpise. Da pomanjkanje predpisov 
ne bi oviralo že začetnega procesa uresničevanja poklicnih šol, bo treba čimprej 
urediti vsaj začasen način potrjevanja in objavljanja profilov poklicev in učnih 
načrtov. 

Zahteve po vsebinski in organizacijski prilagoditvi tehniških in njim 
ustreznih šol' potrebam gospodarstva in družbenih služb, so izraz širših družbe- 
nih prizadevanj za reformo celotnega sistema izobraževanja strokovnih kadrov. 
Ze večkrat je bilo ugotovljeno, da so zaradi gospodarskega napredka, predvsem 
zaradi razmeroma hitrega razvoja industrijske proizvodnje, nastala neskladja 
med posameznimi družbenimi dejavnostmi. Sodobna organizacija proizvodnje 
in družbenih služb ter s to> organizacijo povezana delitev dela, terja strokovne 
kadre z izobrazbo, ki se po vsebini in obsegu razlikuje od izobrazbe, ki jo v 
največ primerih dajejo današnje strokovne šole. Ta kritična ocena strokovno 
izobraževalnih ustanov izhaja iz. delovnih organizacij, ki zaposlujejo absolvente 
strokovnih šol. Nanaša se na vse vrste strokovnih šol, vključno na tehniške in 
njim ustrezne šole. Pred nami je torej naloga najti najustreznejši način ugotav— 



144 Prosvetno-kulturni zbor 

ljanja splošne izobraževalne in strokovne učne vsebine, ki naj jo posredujejo 
te šole svojim učencem. Razen tega je treba izoblikovati tako organizacijo učno 
vzgojnega procesa, ki bo kar najbolj usklajena s postavljenim vzgojno izobraže- 
valnim ciljem. 

Ta naloga ni enkratna, saj je razvoj gospodarstva in družbenih služb nepre- 
trgan proces, ki se nikoli ne ustavi. Način usklajevanja vzgojno-izobraževalne 
vs?bine mora zato omogočati zainteresiranim družbenim činiteljem; da bodo 
lahko prilagajali to vsebino v skladu z razvojem gospodarstva in družbenih 
služb ter z dognanji znanosti in tehnike. To je le del problematike na področju 
izobraževanja strokovnih kadrov. 

Drug, nič manj pomemben in nič manj zapleten problem zadeva medsebojne 
odnose posameznih vrst strokovno izobraževalnih ustanov, vpisne pogoje, način 
prestopanja, možnost nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja in podobno. Pri 
tehniških in njim ustreznih strokovnih šolah gre predvsem za odnos do tistih 
šol, ki vzgajajo poklice širokega profila, to je do današnjih vajenskih, industrij- 
skih in drugih šol s praktičnim poukom, ki se postopoma preobražaj o v poklicne 
šole. Razen tega je čedalje močneje čutiti potrebo, da se strokovne šole tesneje 
povežejo s centri za izobraževanje delavcev v gospodarskih in drugih delovnih 
organizacijah, ki naj skrbe za pravilno izvajanje prakse učencev strokovnih šol, 
za uvajanje absolventov strokovnih šol v delo ter za njihovo strokovno izpopol- 
njevanje. V določeni rrieri se dotika problematika tehniških in njim ustreznih 
šol tudi visokošolskih zavodov. 

Na podlagi splošnih smernic resolucije o izobraževanju strokovni kadrov 
je že bivši svet LRS za strokovno izobraževanje začel reševati navedene pro- 
bleme. Izdelal je priporočilo o nalogah na področju strokovnega izobraževanja, 
ki ga je sprejela Ljudska Skupščina LRS decembra 1961. leta. Ta dokument 
vsebuje: očrt prihodnjega strokovnega izobraževalnega sistema ter osnovno 
karakteristiko strokovnih kadrov, ki naj jih dajejo poklicne oziroma tehniške 
in njim ustrezne strokovne šole. 

Republiški sekretariat za šolstvo je nadaljeval z delom, ki ga je začel Svet 
LRS za strokovno izobraževanje. Na podlagi predhodnih posvetovanj z republi- 
ško gospodarsko zbornico, nekaterimi gospodarskimi organizacijami ter z neka- 
terimi strokovnimi šolami je izdelal teze za reformo sedanjih tehniških in njim 
ustreznih šol. Zato, da bi seznanili vse zainteresirane gospodarske in druge 
družbene činitelje z vsebino tez, je sekretariat organiziral javno razpravo. To 
je bilo potrebno predvsem zato, ker ima sekretariat nalogo izdelati osnutek 
zakona o strokovnem izobraževanju. Javna razprava je omogočila prizadetim 
činiteljem, da s svojimi pripombami, dopolnilnimi in spreminjevalnimi pred- 
logi vplivajo na vsebino zakonskega osnutka. 

Javna, razprava je v glavnem potrdila stališča, ki jih je vsebovalo gradivo 
za" javno razpravo. Le pri nekaterih vprašanjih so se izoblikovala različna 
gledišča. Upoštevajoč utemeljenost posameznih nakazanih rešitev z gledišča 
celotnega izobraževalnega sistema, je povzel Republiški sekretariat za šolstvo 
zaključke javne razprave in jih hkrati s pripombami formuliral v posebnem 
poročilu. To poročilo o javni razpravi je poslal v obravnavo skupščinskim 
organom. 

Zaključki javne razprave so predvsem naslednji: v okviru splošnih priza- 
devanj za preobrazbo strokovno izobraževalnega sistema je treba delno spreme- 
niti in izpopolniti tudi tehniške in njim ustrezne šole. Funkcionalno povezanost 
tehniških in njim ustreznih strokovnih šol s potrebami gospodarstva in družbe- 
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nih služb je treba zagotoviti z likom posameznih vrst tehnikov in njim ustreznih 
kadrov. Skrb za izdelavo profilov tehnikov naj prevzame gospodarstvo, ki naj 
daje po svojih organih tudi pristanek za to, da se posamezni profili vzamejo kot 
izhodišče za določitev vzgojno-izobraževalne vsebine in organizacije tehniškega 
šolstva. Skrb za izdelavo profilov s področja družbenih služb naj analogno 
prevzamejo matični organi za družbene službe. 

Pri sestavi profilov je treba upoštevati, da potrebuje sodobno gospodarstvo 
s stalno razvijajočimi se tehnološkimi postopki v proizvodnji tehnike s prožnim 
in prilagodljivim znanjem. Široko zasnovan lik tehnika s širšo splošno in 
strokovno izobrazbe se bo laže prilagodil širšemu krogu problemov kot pa spe- 
cialist z ozko strokovno in splošno izobrazbo. Isto velja za tehnikom ustrezni 
kader za družbene službe. 

Profili tehniških in njim ustreznih kadrov naj bodo izhodišča tudi za 
določanje trajanja izobraževanja, nadalje, vpisni pogoj v tehniške in njim ustrez- 
ne šole naj bodo dokončana osnovna šola, v primerih pa ko to zahteva profil, je 
treba pri vpisu razen osnovne šole zahtevati še izobrazbo določenega poklica. 

Prestop iz tehniške šole v poklicno šolo in obratno je v načelu možen. Upošte- 
vajoč tiste vzgojne izobraževalne elemente, ki so enaki za določeno vrsto poklic- 
nih šol ter za določeno vrsto tehniških ali njim ustreznih šol, naj določijo 
organi, ki vodijo šolo, v katero želi učenec prestopiti, prav tako tudi vsebino 
diferencialnih izpitov ter druge pogoje za vstop. 

Na podoben način je treba reševati tudi primere, ko absolventi poklicnih 
šol želijo doseči izobrazbo tehnika, oziroma izobrazbo tehnikom ustreznega kadra. 
Zato, da bodo tehniške in njim ustrezne šole uresničevale svoje vzgojno izobra- 
ževalne smotre, bodo morale tem smotrom prilagoditi tudi organizacijo 
vzgojno-izobraževalnega procesa. Ce hočemo, da bodo absolventi kar najbolj 
pripravljeni za delo, je potrebno, da že med šolanjem čimbolj neposredno 
doživljajo organizacijske, proizvodne in druge probleme delovnih organizacij. 
Praksa učencev v delovnih organizacijah mora zato postati pomembna vzgojno- 
izobraževalna metoda. Zato jo je treba urediti ne le s statuti gospodarskih in 
drugih delovnih organizacij ter s pogodbenimi odnosi med šolami in prizadetimi 
delovnimi organizacijami, marveč tudi z ustreznimi predpisi. 

Izobrazba, ki naj jo dajejo tehniške in njim ustrezne šole, mora biti taka, da 
bodo absolventi teh šol že uporabni na določenih delovnih mestih v gospodarstvu 
in družbenih službah. V tem smislu je treba razumeti zaključenost izobrazbe, ki 
jo dajejo tehniške in njim ustrezne šole. Upoštevajoč iste elemente, ki jih vse- 
bujeta določen lik tehnika in določen lik kadra, ki ga dajejo višje šole, je treba 
tesneje povezati tehniške in njim ustrezne višje tehniške šole tako, da bo uresni- 
čena določba splošnega zakona o šolstvu, po kateri višje šole vzgajajo in 
izobražujejo kadre s poglobljeno oziroma specializirano strokovno izobrazbo in 
izpopolnjujejo strokovne kadre. 

Namen obeh poročil republiškega sekretariata za šolstvo je torej predvsem 
v tem, da seznani Prosvetno-kulturni zbor z dosedanjim potekom prizadevanj 
za reformo strokovnega izobraževanja in z vsebino razprav o reformi, da bi 
Prosvetno-kulturni zbor laže presodil in ocenil rezultate doslej opravljenega 
dela in sprejel smernice, ki bodo omogočile pospešeno izdelavo tez za zakon o 
strokovnem izobraževanju. Zavedamo se, da polna organizacijska, predvsem pa 
vsebinska realizacija^ reforme strokovnega izobraževanja ni odvisna zgolj od 
ustreznega zakona o strokovnem izobraževanju, marveč predvsem od materialnih 
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pogojev in učnih kadrov, od primerne organizacije učno-vzgojnega procesa in 
ne na koncu od nenehne skrbi gospodarstva in drugih družbenih služb za izo- 
braževanje strokovnih kadrov. 

Skupna naloga vseh prizadetih činiteljev je izgrajevanje prožnega sistema 
strokovnega izobraževanja, ki ne bo dopuščal zniževanja ravni in siromašenja 
strokovnega izobraževanja, ki pa tudi ne bo omejeval prizadevanj za nenehno 
izpopolnjevanje in modernizacijo strokovnega' izobraževanja, kakršno teijat.a 
moderna tehnologija in kultura sodobnega proizvajalca in upravljalca. 

Predsednik Ivo Tavčar: Poročilo zborovega odbora za strokovno izo- 
braževanje o tej točki dnevnega reda ste že prejeli. Zato menim, da ni potiebno, 
da bi ga tu brali in bi torej lahko začeli kar z razpravo. Kdo želi razpravljati? 
Tovariši Ludvik Gorčan. 

Ludvik Gorčan: Bodoče poklicne šole bodo izobraževale učence za 
določen poklic širokega profila. Predpogoj je, da se za vsak posamezen poklic 
izdela profil in učni načrt, ki naj izhaja iz zahtev proizvodnje. Za realizacijo 
učnega načrta bodoče poklicne šole, ki bo obsegal strokovno področje, teoretično 
in splošno, je nujno, da se temu primerno uredi učna doba v skladu z zahtev- 
nostjo določenega poklica. Ker dosedanji administrativni način določanja učne 
dobe s sklenitvijo učne pogodbe med dosedanjim vajencem in delodajalcem ne 
ustreza več, bi naj zato bile v bodoče šole tiste, ki bi sklepale pogodbe z učenci 
na osnovi razpisa, nato pa tudi z gospodarskimi organizacijami. Te naj bi pod 
strokovnim vodstvom šole izvajale strokovno-praktični del pouka sistematično 
in skladno z učnim načrtom. Organizacija takega praktičnega pouka v gospo- 
darskih organizacijah bo najtežja naloga bodočih poklicnih šol, saj bo treba 
uskladiti zakonitosti učenja z zahtevami proizvodnje. Pri nas bi se dala v spo- 
razumu z gospodarskimi organizacijami urediti organizacija pouka deloma v 
učnem kotičku, deloma na samem delovnem mestu v proizvodnji. Vendar se 
tu postavlja vprašanje, kako urediti ta problem s privatnim delodajalcem. Zelo 
pomembno vlogo imajo pri tem prehodu delavnice. Nujno je treba določiti 
potrebne normative za gradnjo in opremo delavnice za posamezne poklice in 
šele potem postavljati delavnice kot pogoj verifikacije. Ce hočemo, da bo reforma 
prehod od vajenskih k poklicnim šolam in da se bo ta lahko začela čimprej izva- 
jati, bi bilo treba rešiti naslednje: dokončno urediti nomenklature poklicev in 
profilov, določiti delokrog šol, do kje naj šola prevzame tudi morebitne ožje 
specializacije v določenem poklicu, v republiškem merilu poveriti organizacijo 
izdelave profilov in nomenklatur poklicev, ki bi se morali elastično prilagajati 
potrebam proizvodnje in izdelati učne načrte za strokovno praktični ter teoie- 
tični pouk. Največji in najtežji problem je učni kader. Zaenkrat ni nobene šole, 
ki bi usposabljala učni kader za pouk na vajenskih šolah. Dokončno bi bilo 
treba rešiti tudi problem financiranja poklicnih šol. Veliko več skrbi, kot 
doslej, je treba posvetiti tudi učbenikom in skriptam ter jih izdajati za vse 
istovrstne šole v republiškem okviru. Da bi se pospešil proces preobiazbe šol 
s praktičnim poukom in vajenskih šol v poklicne šole, je treba nujno uiediti 
pristojnosti organov kot to priporoča republiški sekretariat, da se tako izognemo 
dvo- in večtirnosti pri reševanju strokovnega izobraževanja. 

Zadnje bi bilo vprašanje pogoja za sprejem v poklicne šole, kjer se zahteva 
končana osemletka. Vprašal bi, kako je z odraslimi na delovnem mestu v pro- 
izvodnji, ki bi se želeli vključiti v te šole. Ali je za te potreben izpit, ali moiajo 
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napraviti osemletko, ali pa se predvideva program za pridobitev osnovnošolske 
izobrazbe. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Pričakujem, 
da se bodo oglašali tudi tovariši iz odbora za strokovno izobraževanje, ki so 
razpravljali o teh vprašanjih. Prosim, Gojko Vidmar. 

Gojko Vidmar: V sVoji razpravi bi govoril predvsem o dveh proble- 
mih in sieer; prvič o vprašanju izvajanja praktičnega dela A programa v vajen- 
skih šolah brez lastnih učnih delavnic, in drugič o učnih kadrih. 

Ves A program vsebuje določene delovne postopke in operacije, ki se 
morajo opravljati v šolski delavnici. To so vsa tista znanja, ki so skupna vsem 
poklicem ene stroke. Odprto je še vprašanje izvajanja in obdelave praktičnega 
dela A programa za vajence, ki so razporejeni po delovnih mestih v tovarnah. 
Menim, da je treba poudariti, da so kapacitete sedanjih šol s praktičnim poukom 
neizkoriščene, posebno v popoldanskem času kot npr. železniška industrijska 
šola v Mariboru in verjetno tudi druge, ki bi bile sposobne nuditi brez name- 
ščanja novih učnih moči praktični del A programa vsem vajencem, ki nimajo 
te možnosti v lastnih podjetjih. Vendar se tu poraja vprašanje financiranja. Pre- 
pričan sem, da se taka investicija izplača, saj se kmalu bogato obrestuje. Zato 
mora biti naša zahteva osredotočena na to, da gredo skozi praktični del A pro- 
grama vsi učenci in vajenci, ne glede na to, kje živijo in kje so v uku. B in 
C program pa lahko opravljajo s primerno organizacijo v lastni tovarni. 

Že samo gradivo, ki smo ga prejeli, obširno obravnava vprašanje izobrazbe 
učnega kadra v poklicnih šolah, posebno še za učitelje praktičnega pouka. Kot 
Vemo, se je prenesel določen del teorije in tehnologije materiala in obdelave ne- 
posredno na učitelje praktičnega pouka, za kar danes še niso usposobljeni. Iz 
tega izhaja zahteva — ki je že zelo stara — po dodatni izobrazbi učiteljev 
praktičnega pouka na področju metode in didaktike kot tudi na področju dolo- 
čene strokovne teorije. Kot je omenjeno v gradivu, bi morali dodatno.znanje npr. 
za učitelje praktičnega pouka dobiti na posebni instituciji, ki je še nirnamo. Re- 
publiški sekretariat za šolstvo predlaga višjo kadrovsko šolo v Kranju. Naše 
mnenje je, da omenjena šola ni primerna za dodatno strokovno in pedagoško 
izobrazbo učiteljev praktičnega pouka. Predlagamo, da se odpre pri pedagoški 
akademiji v Ljubljani ali v Mariboru oddelek za učitelje praktičnega pouka po 
vzorcu višje strokovne pedagoške šole na Reki, ki naj bi pozneje prerasel 
v oddelek za redno šolanje. Nadalje predlagamo, da se učni kader na poklicnih 
šolah regrutira iz lastnih absolventov, saj kažejo izkušnje, da se je to dobro 
obneslo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi 
se nihče). Predlagam kratek odmor največ za 20 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.05.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo razpravo^ o poklicnih šolah. Kdo 
želi besedo? Tovariš Janez Švajncer. 

Janez Švajncer: V poročilu o preobrazbi šol bi s praktičnim poukom 
in vajenskih šol v poklicne šole, ki ga je pripravil Republiški sekretariat za 
šolstvo, je na strani 17 med predlogi omenjeno, da morajo profili poklicev, za 

10» 
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katere naj kadre predvidoma vzgajajo in izobražujejo poklicne šole, ustrezati 
zahtevam gospodarstva. Ta predlog nedvomno upošteva tudi obrt, posebej še 
zato, ker tudi začasni odbor za strokovno izobraževanje v svojem poročilu na 
strani 3 v drugem odstavku omenja, da se že za letošnjo jesen pripravlja zelo 
široka akcija, za prehod na poklicne šole v gostinstvu, trgovini, elektroindustriji, 
kmetijstvu in v grafični stroki ter za nekatere poklice v obrti. 

V tem obdobju razvoja našega gospodarstva ni treba posebej omenjati 
važnosti obrti. Poročilo nazorno obravnava preobrazbo vajenskih šol s poudar- 
kom na šole kovinske stroke. Vendar bi pričakoval, da bi poročilo vsaj nekoliko 
omenilo tudi vajenske šole šivilj, krojačev, čevljarjev in drugih podobnih pokli- 
cev, ki niso najbolj cenjeni. Tako je na primer samo v seznamu poročila na 
strani 2 omenjena vajenska šola za oblačilno stroko. Tu mislim na Maribor. 
Menda je tu pomota, ker se ista šola omenja spet na strani 3, kjer je navedena 
še vajenska šola za šiviljsko stroko, ki sedaj sodi v okvir vajenske šole za obla- 
čilno stroko. 

Ze dosedanje izkušnje v eksperimentalnih šolah kažejo določene prednosti. 
Na teh šolah je teorija povezana s prakso, ki se odvija v delavnicah. Splošni 
predmeti so prilagojeni osnovnim potrebam gojencev, da se bodo znali čimbolj 
pravilno, ustno in pismeno izražati v materinem jeziku. Vprašanje je, če zado- 
stujeta sedanji tedensko 2 učni uri slovenščine z estetsko vzgojo. Prakso z 
gojenci opravljajo praktiki in je zato odveč'bojazen nekaterih, da gojenci ne 
bi pridobili dovolj praktičnega znanja. Tu so seveda predvsem mišljene šole, 
kjer so že doslej dobri praktiki. Pri tem je še odprto vprašanje, ali ne bi kazalo 
uvesti internatsko bivanje učencev v teh šolah. Sedaj se mnogi učenci vozijo 
s kolesom, avtobusom ali z vlakom iz oddaljenih krajev. To vse zmanjšuje 
fizično in umsko sposobnost gojencev pri teoretičnem in praktičnem delu. Na- 
staja torej vprašanje, kdo naj bi prispeval finančna sredstva za to dodatno 
obremenitev v internatih. Vemo, da občine kot ustanovitelji, že doslej prispevajo 
precejšnja sredstva in bi to bila nedvomno zanje nadaljnja obremenitev. Mo- 
goče bi kazalo, da bi pri financiranju za te potrebe vključili tudi občine, iz 
katerih so gojenci, saj se namreč po končanem šolanju ti gojenci spet vračajo 
v svoje kraje. 

Poklicne šole imajo tudi proizvajalno delo. Vendar to še ni povsem ure- 
jeno, Šole imajo predvsem težave zaradi materiala zato, ker je nanj predpisan 
prometni davek, ki ga plačujejo podjetja ter zato težje prihajajo do njega. Prav 
tako bi bilo treba, bolj kot doslej, rešiti vprašanje nagrajevanja. Gojenci sicer 
ustvarjajo s svojim praktičnim delom določena sredstva, vendar prejemajo 
le občasne nagrade. Dogajalo se je tudi — za primer navajam mariborski 
oblačilni center — da jih ni upoštevalo niti za socialno zavarovanje v primeru 
bolezni, čeprav bi imeli, kot sinovi oziroma hčerke staršev-zavarovancev pra- 
vico do brezplačnega zdravstvenega zavarovanja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Prosim za nadaljnjo razpravo. 
Besedo ima poslanec Alojz Pevec. 

Alojz Pevec: V današnji razpravi še ni bilo dovolj govora o notra- 
njih odnosih v šolah s praktičnim poukom in vajenskih šolah. Menim, da bo 
treba poskušati tudi pri pogojih O' verifikaciji teh šol ali z nekim priporočilom 
urediti te tako neurejene odnose. 



8. seja 

Navedel bom nekaj primerov iz izobraževalnega centra na Ravnah na 
Koroškem. Ta je sicer znan kot dobro organiziran, vendar so še precejšnji 
problemi, ki jih je treba rešiti tudi z naše strani. 

Najprej se nam zdi potrebno, da se uredijo vpisni pogoji za šole s prak- 
tičnim poukom in za vajenske šole. Pri vpisu v te šole oziroma v našo meta- 
lurško-industrijsko in tudi v kovinarsko šolo je veljal ta vpis samo za mežiško 
dolino, čeravno- so bile v lanskem šolskem letu kapacitete še proste. Dve 
učilnici sta bili tako rekoč prazni. Verjetno ne zaradi tega, ker je pač eksperi- 
mentalna šola, marveč zaradi tega, ker se z drugih območij niso imeli možnosti 
vpisati v te šole. Mimo tega tudi nimajo možnosti vzdrževanja. V internatu 
namreč stane stanovanje in hrana v domu železarjev približno 17 000 din. 
Če dijak ne dobi nikakršne štipendije od občine ali od drugod, se pač ne 
more vzdrževati v internatu, ne more graditi svoje osebnosti tako, kot bi bilo 
želeno, in kot je tovariš Svajncer to že prej omenil, ker je vezan na kolo ali 
na vlak ali pa ostane preprosto doma, ker nima pogojev za šolanje. 

Zdi se, da bi bilo treba urediti tudi to, ker bodo sicer v agrarnih območjih, 
kot je npr. Prekmurje, Dolenjska itd. ostali mladinci doma, ker enostavno nimajo 
možnosti vključiti se v uk. Mogoče bo to rešil medobčinski sklad, vendar 
izgleda, da za to ni preveč zanimanja. 

Nadalje se kaže tudi potreba po učnih oziroma strokovnih kadrih, ki bi 
znali didaktično in metodično podajati snov. Pri nas imamo npr. razne oddelke 
tudi za odrasle, celo tehnično šolo, podružnico mariborske šole. V njej poučujejo 
sicer strokovno kvalificirani ljudje, vendar za metodiko niso preveč usposob- 
ljeni. Zato tudi pouk verjetno ni tako kvaliteten, kot bi sicer lahko bil. 

Dom učencev se je pri nas spremenil v samski dom. Zato se učenci ne 
morejo vzdrževati in treba bi bilo najti rešitev, kje bi se dalo dobiti sredstva 
za vzdrževanje teh učencev. 

V razgovoru s tovarišem direktorjem sem prišel' do zaključka, da bi ta 
moral iti s torbo od podjetja do podjetja in prositi za sredstva, da bi šola sploh 
lahko obstajala. Kje je temu vzrok? Vzrok je predvsem v lokaiističnih težnjah 
in tudi v tehnicističnem pojmovanju bodočega izobraževanja kadrov. Vsi gle- 
damo samo, tako smo:se pač že navadili, bolj na dinar kot na človeka, kar 
vsekakor v našem družbenem sistemu ne bi smelo biti. Imeli smo mladinsko 
organizacijo in dobro organizirano izvenšolsko dejavnost, vendar je vsa ta 
skorajda že odpadla zaradi tega, ker pač učencev ni več. Nimamo jih in bo zato 
nujno potrebno, da bomo tudi v tej zadevi nekaj ukrenili. V nasprotnem pri- 
meru se bo pojavil mladinski kriminal v vedno večjem obsegu, kar vsekakor ne 
bi smeli dopustiti. 

Za uresničitev osnovne zamisli poklicnih šol mora izobraževalna vsebina 
izhajati iz profilov poklicev, kar je bilo že danes poudarjeno. Te profile bi 
morale izdelati šole skupaj s podjetji. Bili smo sicer obveščeni, da je naš 
zavod kot neka eksperimentalna šola, vendar ne vemo, kdo je registriral te 
eksperimente. Verjetno ni nihče; če je dobil Izvršni svet poročilo, potem je 
verjetno dobil poročilo od ene same osebe in to ne o nekem stvarnem rezultatu 
dela. Praktično šola namreč dosedaj ni bila povezana s podjetjem tako-, kot 
bi morala biti. Gre torej za to, da bi morali v bodoče bolj poudarjati povezavo 
teh poklicnih šol s podjetjem. Mogoče celo tako>, da bi bile strokovne šole kot 
samostojne ekonomske enote v okviru podjetij in da bi bili člani tega kolek- 
tiva stimulirani po tarifnem pravilniku podjetja tako kot vse ostale ekonomske 
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enote. V tem primeru bi se po našem mnenju, podjetje najbrž bolj živo zanimalo 
za probleme šole, kot se doslej. 

Poglejte npr., kakšno nemogoče stanje nastane zaradi tega nerazumevanja 
oziroma tehnicističnega gledanja na stvar. Pri nas je v zavodu oziroma v izobra- 
ževalnem centru postavljena 32-urna učna obveznost za strokovne učitelje 
oziroma profesorje. Če upoštevamo', da je treba za vsako šolsko uro, če hočemo 
da bo kvalitetna, in to moramo doseči, imeti za to najmanj eno uro priprave. 
To pomenir da ima naš strokovni učitelj najmanj 64-urni delovni iteden. Govo- 
rimo pa o znižanju delovnih ur. Tudi kvaliteta pouka je seveda temu piimerno 
mnogo preslaba. Najbrž bo nekdo rekel, da so to naše interne zadeve in da 
bomo to morali sami rešiti v okviru našega statuta. Toda to ni tako preprosto, 
ker pri sprejemanju statuta sodeluje tudi delavski svet tovarne oziroma upravni 
odbor. Ti pa pravijo če mora naš tehnik ali naš inženir delati 48 ur, boste 
tako delali tudi vi. Ne mislijo pa na to-, da gre tu za učno obveznost in ne 
za delovno obveznost, poleg tega pa so še kabineti, ekskurzije in vse drugo. 

To bi morali upoštevati v priporočilu oziroma v pogojih za verifikacijo. 
Strinjamo se tudi s tem, oziroma je nujno, da bo formirana neka šola ali 

nek zavod za izobraževanje oziroma za dopolnjevanje izobrazbe učiteljev prak- 
tičnega pouka in strokovnih učiteljev. Zdaj, če bo ta šola v Kranju ali v 
Mariboru, bo to verjetno stvar presoje. Važno je predvsem to, da mora taka 
šola obstajati. V vseh drugih republikah imajo srednje, višje in celo visoke 

.šole, .ki ozbražujejo te strokovnjake, pri nas tega ni. Vsekakor bo s tem 
kvaliteta pouka boljša in tudi delo bo potekalo tako, kot mora. Mladina je 
zapostavljena pri vseh teh naših poskusih. Najbrž bo treba ta reformna pri- 
zadevanja nadaljevati, saj gre razvoj pač v tam, smislu naprej. Vendar moramo 
enkrat nekje obstati in vsaj nekaj let obdržati status neke šole. Ce^ pa iz leta 
v leto delamo same poskuse in spreminjamo vsebino dela, ni mogoče pričako- 
vati najboljših uspehov. Oprostite, če sem to nekoliko bolj kritično povedal, 
vendar stanje je tako in mimo tega ne moremo, naša dolžnost pa je, da za 
izboljšanje tega stanja podvzamemo radikalne ukrepe. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, še kdo želi besedo? Opozoril bi vas 
na to, da bomo še razpravljali o nekaterih vprašanjih strokovnega šolstva 
tedaj,'ko bomo imeli na dnevnem redu šolstvo v prihodnjem 7-letnem obdobju. 
Vendarle bi bilo prav, da se danes v razpravi dotaknemo vseh tistih vprašanj, 
ki so povezana s tem reformnim prizadevanjem. Namen naše današnje razprave 
naj bi bil, da damo neka, sicer dovolj splošna, pa vendar osnovna izhodišča za 
sestavo zakonskega osnutka o> strokovnem izobraževanju. Zato je s poklicnim 
šolstvom, o katerem zdaj razpravljamo, v tesni povezavi razvoj izobraževalnih 
središč v podjetjih. Na tem nekateri grade tudi to poklicno šolstvo. Podatki 
kažejo, da izobraževalna središča številčno padajo, da jih imamo od nekda- 
njih 88, lani še 77. Gradimo na razvitih kadrovskih službah v delovnih 
organizacijah, vendar tudi tu ni zaznaven kakšen poseben napredek. Dalje, 
dokaj pogosto se zaustavljamo pri vprašanju vajencev. Ali imamo glede tega 
izdelane predloge, kako urediti ta vprašanja, če menimo, da je učno razmerje 
za zdaj že preživelo ali zastarelo? Potem so tu še odprta vprašanja glede 
dosedanjega načina pridobivanja kvalificiranosti s pomočjo izpitov. Vemo, da 
je to še zmerom in da je množica delavcev, ki si na tak način pridobiva strokov- 
nost. Še zmerom so nekatere reči neurejene, vse je povezano s poklicnim šol- 
stvom. Zato je treba, da z vseh teh gledišč posežemo v razpravo in da tako 
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res Omogočimo sestavljalcem celovit pogled pri sestavljanju zakonskega osnutka 
o strokovnem izobraževanju. Če ne bomo upoštevali dejanskega stanja in vseh 
vprašanj, ki so še odprta, in ki jih moramo rešiti, bomo seveda prišli V navzkriž 
z našimi željami, v navzkriž s stvarnostjo, kakršna je. 

Zato bi želel, da se nekoliko dlje pomudimo pri teh vprašanjih, ker niso 
tako preprosta, kot so na videz. Zavedati se namreč moramo, da je bilo to 
eksperimentalno delo doslej, ki je strokovno pomembno, opravljeno predvsem 
v več ali manj zelo razvitih strokovnih šolah, v šolah s praktičnim poukom, 
v šolah z najboljšimi delovnimi pogoji in da je omejeno še na zelo ozek krog 
poklicev ter da je še množica poklicev, ki jih še nismo začeli proučevati. 
Skratka, potrebno nam je še marsikaj. Med drugim je tudi, kar je bilo danes 
že poudarjeno, zelo kočljivo vprašanje vzgoja učiteljev za to področje. Mi 
smo še in bomo še vezani ne samo na učitelje teoretičnega ali na učitelje prak- 
tičnega pouka, marveč smo in bomo zaradi narave teh poklicev samih, vezani 
na množico inštruktorjev v samih delovnih organizacijah. Seveda je to dolgo- 
ročna naloga. Razen tega smo še vezani na nekatere take poklice, ki so vezani 
na takšno tehnologijo, ki je v nobenem primeru ni mogoče urediti v delavnici. 
Se pravi, da je v tem smislu izobraževanje nujno vezano na delovno organizacijo 
in na samo proizvodnjo. V tem smislu ni torej delavnica edina možna rešitev, 
pa čeprav bi imeli tudi finančne možnosti za zgraditev takih delavnic. To pa 
kot veste, ni tako preprosto; to so sorazmerno drage reči. 

Imeli bomo vendarle določene in precejšnje razlike v (teh poklicnih šolah 
in ne bo enovrstnosti, saj tudi ni enovrstnih poklicev. So namreč zelo različni 
poklici in celo poti do istega poklica bodo verjetno različne. Ze zdaj so 
različne. Vzemimo za primer gostinsko stroko. V tej stroki imamo šole s prak- 
tičnim poukom in imamo tudi vajence. Po obeh poteh se vzgajajo ti kadri že 
zaradi tega, ker so> te šolske zmogljivosti, ki so hkrati gostinski obrati, soraz- 
merno majhne in ni mogoče zadovoljiti vseh potreb v gostinstvu. Menim, da 
so prav na področju terciarnih dejavnosti velike potrebe po poklicnih šolah. 

Te šole SO' seveda prav v terciarni dejavnosti v mnogih primerih vezane na 
delo in na učenje ter na pridobivanje praktičnih znanj prav ob delu. To je včasih 
tudi koristno in zaželeno in ne samo posledica neke nuje. Poudarjam torej, da 
so še mnoga vprašanja, ki jih je treba urediti in razčistiti, da ne govorimo 
o vprašanjih kot so, denimo, planiranje na tem področju in da vsaj vnaprej 
preprečujemo to, kar se je v prejšnjih letih dogajalo, da so se ukinjale nekatere 
šole, recimo na področu kmetijskega šolstva. Mi smo pravzaprav izgubili neka- 
tere poklicne šole, ker nismo dovolj opravljali nadzorstva nad stanjem teh 
poklicnih šol. Tudi nekatere poklicne šole niso zasedene, ne zaradi tega, ker 
bi imele slabe prostore, marveč zato, ker nismo uredili nekaterih finančnih 
vprašanj. Čeprav so bile prav te šole naslonjene na delovne, gospodarske orga- 
nizacije, so te zaradi ozkih vidikov zapirale in onemogočale popolno izkoriščenost 
teh zmogljivosti. Kot je potrebno, da obstaja nujna povezava z delovnimi in 
gospodarskimi organizacijami, tako je nujno tudi določeno družbeno nadzorstvo, 
določen družben poseg in usklajevanje koristi dela s celoto tudi na tem področju. 

Govoril sem o teh vprašanjih samo zato, da bi pospešil razpravo. Zeli, 
prosim, še kdo' poseči v razpravo? Tovariš Bertoncelj. 

Ivan Bertoncelj: Želim dati nekatera dodatna pojasnila k posa- 
meznim vprašanjem, ki so jih načeli nekateri tovariši poslanci v svojih raz- 
pravah. Eden od njih je omenil učno dobo in leta šolanja za posamezen poklic. 
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Brez dvoma, da moramo prekiniti z dosedanjo prakso, da je za vsak poklic ali 
za poklice v določeni stroki potrebno šolanje tri leta. Šolanje naj traja za posa- 
mezne poklice toliko časa, kolikor je pač treba in kakor pokažejo analize zahtev 
po praktičnem delu in analiza zahtev po teoretični vsebini. To se pravi: če je 
izhodišče zahteva gospodarstva v sedanjem razvoju tehnike in v perspektivi, 
potem od tega nujno sledi dolžina učne dobe. 

Drug problem, o katerem mislim, da je med glavnimi in o katerem je že 
govoril nek tovariš poslanec, je organizacija pouka za prakso in teorijo v proiz- 
vodnji. To je namreč tisti del, ki dela težave vsem, ki se ukvarjajo s strokovnim 
izobraževanjem. "Vemo namreč, da se vsega v šoli ne da napraviti in da so poklici, 
kot je pravkar omenil tovariš predsednik, kjer je sploh nemogoče organizirati 
delavnice, ker so predrage kot na primer v metalurgiji in drugih poklicih, kjer 
je nujno potrebno organizirati izobraževanje na delovnem mestu. Poskusi ka- 
žejo, da se da to organizirati za najtežje poklice. 

Naslednji problem je nomenklatura. O tej govorimo že od leta 1945 dalje 
in več nomenklatur je bilo tudi uradno izdanih, čeprav so danes že zastarele. 
Nomenklatura je spisek poklicev za določeno gospodarsko stroko. V Sloveniji 
smo na iniciativo sekretariata za šolstvo in republiške gospodarske zbornice 
podvzeli zek> široko akcijo, da pridemo do nomenklature. Doslej je za štiri 
stroke analiziranih nad 7000 delovnih mest, to je v poročilu tudi pojasnjeno, 
sedaj je v pripravi akcija za popis 16 strok. Tako bomo drugo leto mogoče ven- 
darle imeli začasno' nomenklaturo. Seveda ni nomenklatura samo slovenski 
problem, marveč je jugoslovanski. Zato je nujno potrebno nomenklaturo, v tej 
smeri se že dela, koordinirati z drugimi republikami oziroma z zveznim zavodom 
za šolstvo in z zvezno gospodarsko zbornico. 

Tretje vprašanje je izobraževanje učnega kadra. Ni reforme in nikjer na 
svetu reforme sploh ne bi izvedli, če hkrati ne bi vlagali vse napore za izobrazbo 
učnega kadra. Zavod SRS za strokovno izobraževanje je dobil nalogo, da prouči 
sistem izobrazbe učnega kadra. V delu so različni profili, tako profil za učitelja 
praktičnega pouka, ki mora posredovati praktično delo, in tudi ustrezno teorijo 
v učilnici. Ta kader zelo potrebujemo. To so tisti, ki na delovnih mestih siste- 
matično posredujejo znanja, ki so zapisana v učnem načrtu in koordinirajo 
šolski program s proizvodnjo. Če šolski program ne bi koordinirali in uskladili 
z zahtevami proizvodnega programa, bodo učenci ali odrasli, ki se izobražujejo 
za poklic,- v breme podjetju. In ravno* ta dva problema — zahteva šole in zahteve 
proizvodnje — sta včasih v neskladju. Menimo, da ni nobenega vzroka, da bi 
bila v neskladju, marveč jih lahko koordiniramo. V tej smeri se opravljajo 
danes ne samo poskusi, marveč se v praksi to že precej na široko tudi izvaja. 

Naslednji kader, ki je nujno potreben, so organizatorji izobraževanja. To 
so tovariši, ki delajo v centrih za izobraževanje in so torej organizatorji vsega 
izobraževanja v podjetju. Gre za povezavo med šolo in' podjetjem. Center mora 
organizirati sistematično delo učencev, ki pridejo iz šole. Dalje gre še za pre- 
davatelje za različne strokovne in splošne predmete. Tu je, kot veste, zelo pisana 
problematika, ker ima vsak predavatelj svoj predmet. Vsem pa so skupna dolo- 
čena pedagoška, psihološka in sociološka znanja. 

Ti profili učnih kadrov so sedaj v delu. Zavod ima nalogo, da te prouči 
in bi na vsak način v jeseni morali začeti z izobraževanjem učnih kadrov. 

Omenil bi še en problem, to so vajenci. Skoraj 17 000 jih je v najrazličnejših 
poklicih in strokah. Vemo, da smo ponekod glede kadrov zelo deficitni in, da 
je izobrazba vajencev resnično zelo pereče vprašanje. 
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Poročilo navaja 200 vajencev, ki se letos sistematično izobražujejo. Ce bi 
hoteli zlomiti nesistematičen način izobraževanja, je seveda potrebno to urediti 
na delovnem mestu. Brez tega se vajenski sistem v klasičnem smislu sploh ne 
more zlomiti. Ta problem je tako pereč in tako pomemben, da ga v raznih drža- 
vah imenujemo svetovni problem, in sicer zato, ker je zelo težko uskladiti 
zahteve plana proizvodnje s sistematičnim učenjem vajencev. Da bi zagotovili 
enoten sistem merjenja rezultatov, so v študiju in že v eksperimentu določene 
metode merjenja rezultatov. Tako bomo lahko zmerili uspehe v izobraževanju 
določenega poklica v Mariboru, Ljubljani, Litostroju itd. Skratka, pomagati si 
moramo z enotnimi metodami merjenja rezultatov tako v praksi, kot tudi v teo- 
riji. Prehod na poklicno šolo zahteva ne samo program in profil, ampak tudi 
usposobljen učni kader inštruktorjev, oziroma učiteljev praktičnega pouka, 
zahteva pregled, kako se sistematično izvaja učni program in kako se ta usklaja 
s proizvodnim programom podjetja. To je eden najtežjih problemov v celotnem 
sistemu, ki ga skušamo danes gr-aditi. 

Menim, da je sistem izobraževanja strokovnih kadrov, ki ga danes gradimo, 
šele v začetku. Zato ne smemo pričakovati že v prvem letu nekih večjih rezul- 
tatov. Lahko bi rekli, da smo v stadiju eksperimenta. 

Zdi se mi, da bi morali v tem poskusu gledati vendarle celovit sistem. 
Praksa je dokazala, da je po tej poti možno- več doseči. Menim, da bi bilo pri 
tem dobro omeniti, da je ta sistem po mnenju podjetij elastičen, da se lahko 
stalno prilagaja zahtevnosti in razvoju proizvodnje. Za ta sistem se zanimajo 
tudi nekatere države, ker smo jih o tem informirali. Tako so o njem že obve- 
ščene Vzhodna Nemčija, Švedska, Italija in Madžarska. Zanimivo je, da bo 
v mesecu maju o tem poseben simpozij. Na njem bomo izmenjali mišljenja 
o rezultatih in o razvoju\ 

To so nekatere pripombe in pojasnila, ki osvetljujejo nekatera vprašanja 
tovarišev poslancev. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Janez Zeleznik, predsed- 
nik sveta za šolstvo okrajne skupščine. 

Janez Zeleznik: Tovarišice in tovariši! Prijavljam se k razpravi, ker 
se mi zdi, da je snov, ki jo danes obravnava ta zbor, zelo pomembna za nadalj- 
njo preformacijo šol s praktičnim poukom v poklicne šole in za nadaljnje tra- 
siranje funkcije teh šol. Vendar bi rad v razpravi pokazal na nekatere probleme, 
ki se s tem v zvezi odpirajo. Pri tem mislim na interes za določene stopnje 
šolskega izobraževanja. V ljubljanskem okraju in verjetno bo to držalo za vso 
Slovenijo, je stanje trenutno naslednje: v dobršnem delu šol, vajenskih in njim 
enakih strokovnih šol s praktičnim poukom, imamo precej nezasedenih mest. 
Te šole so pripravljene sprejeti vajence, vendar je dotok v te vajenske šole in 
v šole s praktičnim poukom nezadosten. Hkrati ugotavljamo, da v proizvodnji 
primanjkuje določenih poklicev, da primanjkuje strugarjev, električarjev. pred- 
vsem poklicev kovinskih in še nekaterih strok. Obenem s tem ugotavljamo, da 
je zelo močan pritisk na srednje strokovne in tehnične šole, bodisi kemične, 
metalurške, elektro in druge zvrsti teh šol. V praksi ugotavljamo, da ni soraz- 
merja visoko kvalificiranih kadrov, to je inženirjev s tehniki. To razmerje je 
v našem gospodarstvu zelo neugodno v tem smislu, da je malo tehnikov, dva, 
trije tehniki na enega inženirja. Znano je, da je v svetu to razmerje celo 1 : 6. 
Ugotavljamo, da dobršen del absolventov tehničnih srednjih šol nadaljuje študij 
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na visokih šolah. Kje so vzroki za to? Ko človek razmišlja, zakaj ni zadostnega 
dotoka, ko vendar iščemo kader, ki prihaja iz vajenskih in strokovnih šol, potem 
si ne morem kaj, da ne bi odgovoril takole: tako tisti, ki se vpiše v vajensko 
šolo, kot tisti, ki se vpiše na tehnično srednjo šolo, starta iz istega nivoja, z nivoja 
osnovno šolske izobrazbe. Po logičnem izračunu vsakdo ugotovi, če je količkaj 
pameten, da je za njega mnogo bolje iti iz osnovne šole takoj v srednjo tehnično 
šolo. V njej bo namreč s tremi, štirimi leti študija pridobil znanje, ki mu bo. 
dalo boljši družbeni in ekonomski položaj v našem gospodarstvu. Zato se 
usmerja tudi večji del mlajših, zlasti tistih, ki kažejo kolikor toliko inteligenčnih 
sposobnosti in znanja, na srednje in visoke strokovne šole. Medtem pa so danes 
vajenske in njim sorodne šole slabo< zasedene. V mnogih delovnih organizacijah, 
predvsem v kovinskih, ugotavljamo zato tudi pomanjkanje kadrov za vrsto 
poklicev. Zato tudi prihaja do tega, da posamezna podjetja prekupčujejo s kadri 
oziroma jih preplaeujejo, kar vse vodi do nemogoče situacije, da tako rečem, 
na tržišču kadrov*— npr. za orodjarje, strugarje itd. 

Mislim, da je tudi tu treba iskati razlog, zakaj nimamo učencev na teh šolah. 
Za tehnične srednje šole se mi zdi, da je pouk mnogo preveč teoretično orien- 
tiran, in da že sam po sebi zato tudi stimulira absolvente tehničnih srednjih šol 
na to, da se izobražujejo oziroma, da nadaljujejo študij na visoki šoli. To ugotav- 
ljajo tudi absolventi tehničnih srednjih šol sami v razgovorih. Nalogam v proiz- 
vodnji spričo znanja, ki ga prinesejo iz tehničnih srednjih šol,, marsikdaj 
niso kos. 

Drug problem, ki je v zvezi z vajenskimi šolami oziroma poklicnimi šolami, 
je vprašanje, ki je po mojem mnenju izredno pomembno, to je kadrovsko pla- 
niranje. Menim, da imamo zelo malo delovnih organizacij, ki bi imele plan 
potreb kadrov ne le za trenutne potrebe, marveč za daljšo, morda nekajletno 
perspektivo razvoja. Te organizacije imajo investicijske programe in vrsto drugih 
programov z elaborati vred, nimajo pa programov za potrebe kadrov. Menim, 
da iz tega izhaja tudi zanemarjena politika štipendiranja. Če govorimo o štipen- 
diranju, menim, da je treba pri tem računati tucli na to, da s tem v zvezi vedno 
ne mislimo na visoki strokovni kader, marveč tudi na tiste kadre, ki jih podjetje 
nujno potrebuje, to se pravi na vajence oziroma dijake v vajenskih in njim 
ustreznih šolah. Skladno s tem se namreč nujno postavlja vprašanje stimulacije 
mladega fanta, ko gre iz osnovne šole zato, da se usmeri v nek poklic. Če mu 
je jasno, da bo njegov ekonomski položaj tista tri leta ali dve leti, kolikor časa 
se bo učil, težak in da ima potem tudi nižji položaj — kar je logično — v odnosu 
na srečanje kvalificirane kadre, je potem tudi njegovo opredeljevanje za poklicno 
izobraževanje mnogo slabše; torej ni stimuliran v tej smeri, da ne govorimo 
o položaju vajenskih domov, internatov in o problemih, s katerimi se vajenci 
borijo za to, da si omogočijo minimalne življenjske pogoje. 

To so nekateri problemi, ki jih je nujno treba upoštevati, ko trasiramo' in 
obravnavamo nadaljnji razvoj strokovnega šolstva. Mislim ne le strokovnega, 
marveč vsega poklicnega šolstva in da je treba te probleme vključevati v reše- 
vanje teh vprašanj. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? Ker je 
razprava o poklicnih šolah zelo tesno povezana z razpravo o tehničnih šolah, 
bi bilo smotrno, da preidemo kar na razpravo o tehničnih šolah. Razprava o 
poklicnih šolah se lahko povezuje z razpravo o tehničnih šolah in bi potem 
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na koncu razprave o tehničnih šolah razpravljali tudi o stališčih, ki naj bi jih 
sprejeli. Predlog stališč ste prejeli. Pričenjam torej razpravo o tehničnih šolah. 

V uvodu je tovariš sekretar obrazložil mnenje in stališča tako- do poklicnih 
kot tudi do tehničnih šol in zato (lahko takoj nadaljujemo z razpravo o nasled- 
nji, to je 4. točki dnevnega reda. Prosim, da v tem smislu razumete 
nadaljnjo razpravo. Prosim tovariš Danilo Zavadlav. 

Danilo Zavadlav: Želim spregovoriti še nekaj besed v zvezi s po- 
klicnimi šolami, in sicer glede koncepta samega. Zdi se mi, da je eksperiment 
sam dokazal, da je popolnoma pravilen, saj so pokazali tudi uspehi, torej merje- 
nja, ki so bila izvedena že na teh eksperimentalnih in drugih šolah, ki so se ne- 
kako že usmerile v to delo po programu poklicnih šol, da je koncept popolnoma 
pravilen. Zdi se mi le, da bi morali malo več povedati predvsem v zvezi z razu- 
mevanjem za te poklicne šole s strani nekaterih podjetij, predvsem obrtnih in 
drugih manjših podjetij. Danes se namreč še vedno gleda na učenca kot na 
sredstvo, ki naj pomaga obrtniku pridobiti določena sredstva. Gleda se manj 
kot na delovno silo, ki jo koristi obrtnik 2 ali 3 leta in ne stremi za tem, da bo 
učenca res tako izučil, da bo usposobljen pa 3 letih zasesti delovno mesto in 
ga tudii samostojno opravljati. Pri obrti se dogaja predvsem to, da ponavadi 
sklene tak učenec delovno razmerje, 3 leta se uči in potem mora po končanem 
šolanju enostavno dobiti novo delovno mesto;. To je — poudarjam — praksa pri 
manjših podjetjih. Malce drugače je pri večjih podjetjih in to predvsem pri 
tistih, ki imajo res bolj razvito- kadrovsko službo in ki že več ali manj dobro 
planirajo potrebe po kadrih. V teh podjetjih je tudi skrb za kader veliko večja, 
prizadevajo si za izobraževanje in nenehno spremljajo tudi razvoj oziroma 
šolanje teh učencev. Zato se tudi večja podjetja povsem odločajo za izobraže- 
vanje v poklicni šoli. Ko torej govorimo, ali je bolj primerna in bolj uspešna 
poklicna oziroma vajenska šala, moramo upoštevati dejstvo, da danes še vedno 
prevladuje pri podjetjih finančni moment in sicer vprašanja, koliko učenec v 
treh letih ustvari za obrtnika, za delavca ali za podjetje, ki nima delovne sile in 
dovolj dobrih strokovnjakov ter je v težavah za plan ali za karkoli, da dobi 
neko delovno silo in da v tistem trenutku pač reši to situacijo. Ne gre torej 
predvsem za cilj izobraževanja. 

Drugo zadeva sprejemne pogoje, ki so seveda itesno povezani z uspehom 
poklicnih šal. Mi smo na šoli v Gorici oziroma prej v Cerknem izvajali razne 
ankete ob prihodu učencev na šolo. Pri tem smo ugotovili, da prav različno 
znanje, ki ga prinašajo učenci iz posameznih osnovnih šol po posameznih okra- 
jih zelo moti uspeh poklicne šole. Če pogledamo, da je treba včasih za nekatere 
razrede oziroma za nekatere učence, ki prihajajo iz takšnih šol, vsaj 2 ali 3 me- 
sece, da dosežejo nek določen nivo in šele potem lahko začnejo nadaljevati z 
zahtevnim programom, ki je predpisan za poklicna šoilo, potem res primanj- 
kuje časa. 

Naslednja ovira za dosego uspehov, ki jih je predvidevala poklicna šola 
oziroma učni program, je tudi pomanjkanje učbenikov. Namesto, da bi se preda- 
vatelj res poisvetil predvsem obravnavi, tolmačenju, -eksperimentiranju in it^ko 
dalje, se mora posvetiti diktiranju snovi itd. Lahko trdim, da se porabi danes 
v šolah še vedno 20—30% časa prav na račun diktiranja, ker učenci nimajo 
spričo pomanjkanja učbenikov vira, iz katerega bi črpali gradivo za učenje. To 
velja predvsem za nekatere predmete. 
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To je namreč ravno dokaz, da to drži. Če pogledamo A program in B pro- 
gram, ki je bil izdelan, je ta vrzel močno odpravil. Učitelji za praktični pouk 
nimajo danes, ko posredujejo še teorijo, pripomočkov, da se lahko bolj koncen- 
trirajo, bolj usmerjajo in bolj poglabljajo v posredovanje same metode, medtem 
ko moramo pri drugih predmetih uporabiti še precej časa za to, da iščemo 
gradivo po raznih knjigah in priročnikih ter ga potem sestavljamo. To je seveda 
velika obremenitev za predavatelja. 

Glede sprejema se strinjam, da naj bi bil v bodoče pogoj končana osemletna 
šola. Pri tem pričakujem, da naj bi bila merila za znanje na osnovnih šolah 
vsaj kolikor toliko izenačena. Zdi se mi namreč, da je vsaj na osnovnih šolah 
za enkrat toliko urejeno, da imajo' vse te šole~"že preciziran program, dočim ga 
poklicne šole vsega še nimajo. Zdi se mi, da bi lahko že začeli in se približali 
vsaj enotnemu kriteriju, kar bi omogočilo poklicnim šolam, da bi dosegale 
boljše uspehe. 

Naslednje, kar bi rad omenil, je pomanjkanje učiteljskega kadra. Prav na 
poklicnih šolah je čutiti občutno pomanjkanje poklicnega kadra. Zakaj? Edina 
šola, ki danes pripravlja ta kader za poklicno šolo, je šola na Reki, dočim v 
Sloveniji take šole nimamo. Zato bi bilo treba čimprej priti do te šole, da bi 
lahko zadostiti velikim potrebam, ki jih imamo prav na tem področju. Na 
žalost se moramo danes zadovoljiti s tem, da pač dobivamo ljudi, ki so ali niso 
pedagoško usmerjeni že po naravi in nimajo pedagoške izobrazbe. Da pouk 
lahko poteka, se moramo pač zadovoljiti in jih sprejeti, s čimer omogočimo 
učencem, da končajo šolanje. 

V zvezi s tem se pojavlja tudi stanovanjski problem. Marsikdo, ki ima sicer 
nagnjenje za pedagoško delo in bi se rad odločil za ta poklic, se obotavlja, saj 
se pri šolah še vedno pojavlja stanovanjski problem. Podjetja na primer imajo 
v svojih skladih sredstva za stanovanjsko izgradnjo, šole si tega ne morejo 
privoščiti, vsaj v taki meri ne. Zato je "to velik problem. Prav bi bilo, da bi 
v zvezi s potrebami po kadrih za strokovno šolstvo skrbeli tudi za stanovanjski 
fond, saj je to predpogoj, če hočemo dobiti dobrega predavatelja in dobrega 
strokovnjaka na šolo. 

Kar zadeva zaključne izpite, se mi zdi, da je sekretariat pravilno izdelal 
zadevno priporočilo. Dejansko to pomeni korak naprej od tega, kar smo bili 
navajeni, ko smo dopuščali, da se je lahko vsakdo prijavil k zaključnemu izpitu 
in si pridobil kvalifikacijo. Temu moramo napraviti konec, ker če namreč 
primerjamo rezultate in uspehe učenca, ki je redno obiskoval šolo in nekoga, 
ki se prijavi k izpitu, je velika razlika. Zato poudarjam, da je popolnoma 
pravilno, da mora tisti, ki si želi pridobjti zaključno spričevalo o poklicni 
šoli, skozi redno izobraževanje, kot pa, da bi opravljal izpite po letnikih in 
na koncu šele zaključni izpit. V zvezi s praktičnimi zaključnimi izpiti na poklic- 
nih šolah bi predlagal, kar verjetno ne bi bilo slabo, če že imamo enotne učne 
načrte, tudi enoten kriterij zahtev po praktični usposobljenosti. Morda bi v 
republiškem merilu izdelali od leta do leta za posamezne poklice take prak- 
tične zaključne naloge. Vem, da je v minulem letu ves zahodni trg izdelal za 
strojnega ključavničarja en izdelek. Po vseh državah so imeli isti enotni izdelek 
in se mi zdi, da je to lep primer primerjave znanja in usposobljenosti med posa- 
meznimi šolami. Kot imamo morda en izdelek v programu, ki je enoten za vse 
šole v času šolanja, tako bi lahko bil enoten izdelek za zaključni izpit. Tako 
bi lahko šole videle, koliko so uspele v primerjavi z drugo. 
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Sem odločno za to, da se opravljajo zaključni izpiti v »takem sistemu, kot 
ga je predlagal sekretariat. Vsak učenec mora opraviti praktični izpit. Seveda 
je to spet pogojeno -— lahko na šoli, če vzamemo npr. učence kovinarske, meta- 
lurške stroke, ali učence drugih šol. Težje je to pri elektro šolah. Zato se tu 
verjetno ne bi bilo vredno držati togo, ker sem prepričan, da tudi v bodoče 
ne bomo mogli rešiti tega problema, da bi elektro šola lahko vsako leto za 
enega instalaterja organizirala instalacijo na šoli, zgradila stavbo in podobno. 
Glede tega smo lahko elastični, čeprav so zahteve prav tako enotne. 

Rad bi omenil še glede prehoda učencev poklicnih šol na druge šole. Na 
odboru, ki je nedavno razpravljal o problemu poklicnih šol, smo se menili, 
da bi bilo vredno omogočiti učencem, ki so zaključili poklicno šolo, tudi prehod 
na srednjo' tehnično šolo. To naj bi se omogočilo tako, da bi se program prila- 
godil že obdelanemu programu na poklicni šoli, ker bi talko lahko skrajšali 
čas šolanja. Zakaj to predlagam? Zato, ker je predvsem praksa potrdila, da 
dobivamo najboljše tehnike in inženirje tako, če so učenci najprej koinčali 
osnovno šolo, poklicno šolo, potem so- nadaljevali študij na srednji tehnični 
šoli in portem še eventualno na univerzi. Zato se mii zdi, da bi bilo le pravilno, 
da tudi tem učencem omogočimo na osnovi posebnega programa, da imajo po 
končani polklicni šoli možnost takšnega nadaljnjega študija. To naj bi omogočili 
najboljšim in ne vsem na splošno, morda tistim, ki jih priporoča šola, ker so 
dosegli dobre uspehe v času svojega šolanja. 

Še nekaj besed v zvezi z verifikacijo. Zdi se mi, da bi bilo primerno, da 
bi sekretariat čimprej izdelal take normative v zvezi z opremo, z drugimi 
zahtevami z učnim kadrom in tako naprej, da ne bi bile šole postavljene pred 
dejstvo: jutri bo verifikacija — vi imate pogoje, vi teh pogojev nimate. Vse to 
sicer zahteva čas in tudi težke milijone, da si lahko šole ustvarijo pogoje. Zato 
se mi zdi, da bi bilo treba čimprej izdati taka strokovna navodila glede zahtev, 
materialnih, pedagoških in drugih z namenom, da bi se šole začele takoj pri- 
pravljati na to, seznanile ustanovitelja in se tako uspešno pripravile za 
verifikacijo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo še želi razpravljati? Tovariš Stane 
Vrbovec. 

Stane Vrhovec: Govoril bi o vprašanju, ki v poročilih ni prišlo tako 
do izraza. To je vprašanje povezave poklicne in tehniške šole. 

Mislim, da moramo že spet poudariti, da ne bodo nikdar vse šole v enakem 
položaju. Tako ne bo mogoče pobleme povsod enako reševati, vendar verjamem, 
da je v Sloveniji in tudi morda drugje še nekaj šol, ki so podobnem položaju 
kot je naša. Gre namreč za usnjarsko šolo v Domžalah. 

Kaže, da bo vsaj v kratkem rešeno vprašanje, in bo ta šola verjetno edina 
tovrstna šola v Jugoslaviji. S tem se porodi tudi vprašanje financiranja, ki je 
bilo tudi po prejšnjem zakonu precej problematično. Imamo nalogo izobraževati 
strokovni kader za industrijo, ki šteje 15 000 zaposlenih — sama Slovenija 
približno 6—7 000. Ta industrija — kot vse — ne moremo zanikati, da ne 
potrebujemo strokovnega kadra, tako srednjega, visokega in tudi poklicnega. 
Torej bi bilo treba tudi" za te kadre neke poklicne šole. Položaj je pa trenutno 
tak: v dosedanjih desetih letih ali še nekaj več, je potekalo izobraževanje teh 
kadrov tako, da je od vpisanih odpadlo najmanj 20—30 °/o dijakov, kar je 
povprečno tretjina. Odpadli so zato, ker niso imeli predpogojev, to je delno 



158 Prosvetno-kulturni zbor 

kriva predizobrazba s prejšnjih šol, aLi pa niso bile njihove zmožnosti take, da 
bi mogli uspešno končati šolanja, če ne bi hoteli zniževati kvalitete šole. 

Pomislite, kakšna je to izguba, če se tretjina dijakov dve leti šola, potem 
se pa ugotovi, da ne morejo nadaljevati. Tako so ti dijaki ostali sredi poti brez 
končane zaključene izobrazbe. Potem se potikajo po raznih poklicih in ne gredo 
tja, od koder so prišli. Večino takih dijakov so poslala podjetja, da bi se 
vzgajali za tehnike. In za te primere se nam zdi, da bi bilo najbo>lj ugodno, 
če bi bila tehniška šola tako organizirana, da bi prva dva razreda predstavljala 
hkrati tudi poklicno šolo. V teh dveh razredih bi se točno ločilo, kateri dijaki 
imajo pogoje za nadaljevanje, kateri bodo lahko tehniki, drugi pa bi v teh 
dveh razredih dobili zaključno izobrazbo poklica in se potem napotili v tista 
podjetja, ki so jih poslala. S tem, če uporabimo naziv dvostopenjski študij, 
hočemo dati ne samo formalno možnost prestopa s tehniške na poklicno šolo. 
marveč res praktično ureditev takega šolanja, pri katerem bi se izbrali naj- 
boljši za nadaljevanje študija, drugi bi pa tudi imeli zaključeno izobrazbo in se 
lahko takoj vključili v delo. Politika štipendij bi s tem morda doživela izbolj- 
šanje, ker praksa, ki jo dosedaj poznamo, je taka, da se vsaj 80 °/o vseh štipendij 
daje šele zadnji dve leti ali celo zadnje leto šolanja na srednjih tehniških šolah. 
Pri nas je tak položaj, da ne bom posploševal. 

Ce bi podjetja vedela, da lahko že po enem, dveh letih dobe nazaj tiste 
strokovne kadre, ki so jih dali v šolanje, čeprav ne kot tehnike, temveč kot 
poklicne delavce, potem upam, da bi znala podjetja izbrati drugo pot pri tem 

x štipendiranju. 
To sem hotel poudariti zato, ker menim, da naj bi se pri bodočem" sestav- 

ljanju zakonov, pri pripravah za zakon o šolanju skušalo to upoštevati in 
puščati morda bolj odprte možnosti glede urejevanja teh zadev po posamez- 
nih panogah. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, tovariš Stopar. 

Rudi Sitopar: Zdi se mi, da bi bilo prav pri verifikaciji strokovnih 
šol tudi omeniti povezavo* šol s podjetji.^ Iz svoje prakse oziroma iz prakse po 
podjetjih bi povedal nekaj o sodelovanju tehniških šol s počitniško prakso. Ta 
počitniška praksa, ki naj bi bila nekakšna povezava šol s podjetji, se marsikdaj 
izjalovi. Zato bi bilo dobro, če bi šole napravile tudi programe počitniških praks, 
ker marsikdaj pridejo mladi tehniki v podjetje z enim samim programom, 
ki vsebuje tehnično zaščito pri delu, varnost, organizacijo proizvodnje in delav- 
sko samoupravljanje. V podjetjih, če se jim da fizično delo, ki ga danes naši 
šolarji premalo poznajo, se jim zdi za malo in se vsi potegujejo za dela pri 
risalni deski ali v pisarnah. V proizvodnjo niso vključeni. Potem pride konec 
prakse, ko ti mladi ljudje povzamejo nekaj od drugih o organizaciji, o tehnič- , 
nem varstvu in o drugih stvareh. Vendar je vse to premalo. Skratka, te stvari 
so glede štipendistov nekoliko* neurejene. Ce pride štipendist v domače pod- 
jetje, se pravi v podjetje, ki ga štipendira, je prav, da se mu taka počitniška 
praksa nekako organizira. Težje je za učence, ki pridejo na splošno prakso v 
neko podjetje. To je eno. 

Drugo so vajenci posameznih podjetij. Podjetja razpišejo mesta za vajence 
svoje stroke. Ti vajenci potem zapustijo podjetje, ker so vezani pač na šolo, 
kjer dobijo splošno strokovno znanje in še druga znanja. Vendar bi bilo nekje 
dobro omeniti, naj bi ti vajenci opravljali v določeni dobi prakso tudi v samem 
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matičnem podjetju. To bi bilo prav, kajti v nasprotnem primeru vajenec, ki 
pride po 3-letnem šolanju v domače podjetje, to podjetje zelo malo pozna in je 
potem potrebna še določena doba uvajanja v strokovnost in specifičnost pod- 
jetja. 

Zdi se mi, da bi bilo prav, da bi se to organiziralo tako, da se vabi v dobi 
remontov posameznih obratov ali podjetij vajence, da prisostvujejo tem delom. 

' Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, tovariš Sčavničar. 

Ivo Sčavničar: Hotel bi povedati nekaj misli, ki sem jih dobil, ozi- 
roma smo jih skupaj oblikovali v razpravah o tem materialu, z nekaterimi mero- 
dajnimi činitelji v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Predvsem bi hotel 
nekaj reči, morda malo nasprotno tovarišu Vrhovcu, glede prestopa iz poklicne 
v strokovno šolo. Poklicna, kot tudi srednja tehnična šola, je šola II. stopnje,, 
se pravi, da ima enak ali vsaj približno enak priznan rang v našem šolstvu. 
Ima pa različne učne programe in bi verjetno prestop iz ene na drugo šolo 
predstavljal precej težke probleme. Spet bi namreč morali iskati neko uskla- 
jevanje učnih načrtov, neko popuščanje na eni ali na drugi strani, in seveda zato 
ne vem, če bi dosegli tako kvaliteto, kot si jo želimo. Zato menimo, vsaj pri nas, 
da tak prehod ne bi bil dober in tudi ne zaželen. Če nekdo s končano poklicno 
šolo želi dokončati še strokovno šolo, je vprašanje zakaj? Če je eno že končal, 
bi drugo moral začeti znova. No, ob tej razpravi se je vendarle rodila ideja: 
da bi — če obstaja seveda možnost — imela prva letnika poklicne in srednje 
tehnične šole enoten ali vsaj približno enoten učni program. To bi omogočilo 
pedagoškim kadrom ob izvajanju programa I. letnika, da na osnovi doseženega 
uspeha vidijo, na kaj se kdo bolj nagiblje, ali bolj na ročno ali bolj na umsko 
delo, nakar bi vplivali na te kadre in na usmeritev enih v poklicne in drugih 
v srednje tehnične šole. To je bil predlog, ki sem ga želel posredovati, nimam pa 
argumentov, da bi ga lahko bolje utemeljil. V vsej razpravi se je pokazalo tudi 
to, da bi morali nujno zavzeti stališče, da pogoj za vpis na poklino in na srednjo 
šolo mora biti popolna osemletna šola. Ne smeli bi dovoliti klavzule, ki je pred- 
videna in ki naj bi dovoljevala za posamezne poklice manjšo izobrazbo. To 
predvsem zato, ker vemo, da je v Sloveniji precej mladine, ki uspešno konča 
osemletno osnovno šolo in za katero ni prostora in ne možnosti, da bi bila 
sprejeta bodisi v poklicno, bodisi v srednjo tehnično šolo. 

Je pa še drug problem. Ko razpravljamo o problemih šolanja, razpravljamo 
več ali manj samo o sredstvih, ki naj omogočijo delovanje šole, ne razpravljamo 
pa o pogojih življenja učencev oziroma dijakov. Verjetno so tudi ti pogoji 
dostikrat vzrok, da marsikateri mladinec, ki slučajno ne živi v kraju, kjer so 
šole, ne more nadaljevati šolanja. Bila je sprožena že ideja oziroma zahteva, 
da je treba nujno izdelati popolnejšo mrežo strokovnega šolstva. S to mrežo je 
treba omogočiti vsej mladini, ki je končala osnovno šolanje, pouk na teh šolah. 
Dana je bila tudi ideja, da mogoče ne bi bilo slabo, če bi organizirali strokovne 
šole tudi v krajih, kjer ni industrije, je pa tam mladina. To bi verjetno bilo 
ceneje, kot imeti šole samo v industrijskih centrih, kjer so potrebni razni inter- 
nati ipd., kar dejansko zahteva zelo visoke stroške za življenje te mladine. O tem 
bi bilo dobro razmišljati in nekaj teh idej spraviti v življenje ter s tem omo- 
gočiti mladini, ki to zasluži in ki ima pogoje, da se šola. 

V našem podjetju imamo primer, da moramo kadrovati nekvalificirane 
delavce iz vseh krajev domovine. Mogoče bi res kazalo, da industrija nekaj 
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tvega tudi za takšne kraje, da v njih usposobi šolo, ki naj šola mladino tam, 
kjer je. Mogoče bi to bilo ceneje. 

Toliko sem želel še dodati k razpravi k poklicnemu in srednjetehničnemu 
šolanju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Tovariš Dušan Šinigoj. 

Dušan Sinigoj: Mislim, da gre pri tej preobrazbi vajenskih in po- 
dobnih šol v poklicne, kot tudi pri reorganizaciji tehničnih in njim ustreznih 
šol, predvsem za to, da se dvigne njihov nivo in da damo gospodarstvu kadre, 
ki bodo sposobnejši opravljati delo na delovnih mestih. Iz tega tudi izhaja, da 
bi morali pri proučevanju vseh teh aktov, ki jih imamo danes pred seboj in 
ki jih bomo še dobili v zvezi z izdelavo zakona o strokovnem šolstvu, izhajati 
tudi iz stališča, da današnje poklicne in tudi tehnične ter njim ustrezne šole 
izobražujejo kadre za različne gospodarske stroke. V zvezi s tem bi morali 
izhajati tudi s stališča, da so različne gospodarske stroke, da nastopajo tudi v 
izobraževanju določeni problemi, mislim predvsem na organizacijo izobraževal- 
nega procesa. Gotovo je, da je organizacija izobraževalnega procesa v poklicnih 
šolah — da vežem svojo razpravo na poklicne šole — za kovinsko stroko povsem 
drugačna, kot je recimo za terciarne ali tudi za sekundarne stroke gospodarstva. 
Ne moremo'povsem istovetiti izobraževanja v trgovini z izobraževanjem recimo 
v kovinski industriji. V tej industriji imamo koncentrirana delovna mesta, kon- 
kretno na Jesenicah, kjer je železarna koncentrirala delo na delovnih mestih. 
Zraven imajo šolo in v železarni se ti ljudje izobražujejo na delovnem mestu. 
Prav gotovo je, da v trgovini tega ne moremo izvesti, ker so delovna mesta 
razmetana po vsem teritoriju in zato ne moremo organizirati prodajaln, to je 
delovnih mest pri šoli. To je materialno danes pravzaprav nemogoče, kot je 
nemogoče organizirati plavže pri posebni šoli. 

Iz tega prehajam potem tudi na stališče, ki je dano, d^i je treba urediti 
status učenca v poklicnih šolah. Prav gotovo je treba urediti in proučiti ta 
status, ker je 'ta za učenca v kovinski šoli povsem drugačen od tistega, ki je 
vezan na delovno mesto, recimo v prodajalni ali v gostilni. Gotovo je, da je 
tukaj razlika, da tu nastopa vprašanje iskanja delovnih mest preko šole in da 
nastopa vprašanje planiranja kadra. Danes trgovskim šolam ni treba planirati, 
marveč planira že sama trgovina, ki pošilja v šole svoje učence po strokah, 
kolikor jih pač potrebuje. Zaradi tega menim, da je potrebno urediti status 
vajenca. Vendar bi vsak prehiter uikrep s tem v zvezi lahko rušil celoten sisitem 
izobraževanja in bi verjetno prišla preobrazba današnjih vajenskih in podobnih 
šol v poklicne šole, v resno krizo. 

V zvezi s tehničnimi šolami bi omenil še potrebe po strokah. Menim, da bi 
bilo prav razmišljati o tem, ali je res možna samo ena pot izobraževanja ali pa 
je možna tudi druga alternativa. Mislim pot: osnovna šola in tehnična šola, ali 
osnovna šola — poklic — tehnična šola. Prav gotovo je, da danes v gospodarstvu 
potrebujemo operativnega in konstrucijskega tehnika. Kdo je sedaj boljši — 
to je treba proučiti. Mislim, da naj zavod za strokovno' šolstvo, ko proučuje 
profile in pogoje na delovnem mestu, prouči tudi te stvari, na osnovi tega pa 
naj bi se odločalo. Pri vsem tem, kljub temu, da so vsi današnji diskutanti 
govorili o tem, ne bomo mogli — ne govorim sedaj o verifikaciji — doseči, da 
se izboljša stanje v poklicnih šolah in /tudi na tehničnih šolah, če ne rešimo 
kadrovskega problema. To se postavlja pred nas kot imperativ, da rešimo vpra- 



8. seja 161 

sanje kadrov in tako začnemo z organizacijo takšne šole, ki nam bo take kadre 
dajala, sicer bodo vse reorganizacije prav gotovo zaman. K temu bi še dodal to, 
da je nujno potrebno urediti tudi pedagoške službe tako, da bodo tudi te poma- 
gale tem šolam. Za naše območje, za Goriško in Koprščino moram reči, da ni 
pedagoška služba v teh letih kaj dosti pomagala našim vajenskim in podobnim 
šolam. Menim, da bo tudi pedagoška služba morala začeti reševati tudi ta 
problem. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? Tovariš Kambič. 

Janez Kambič: Samo tri kratke točke. Prva. Odpravljamo razliko 
med umskim in fizičnim delom. Pri tem smo odpravili razne nazive, denimo 
»uslužbenec«, »državni uslužbenec«, »javni uslužbenec« itd., pri kvalifikacijah 
pa smo ostali še pri starem. To se pravi, da pri ljudeh, ki so nekdaj bili 
»uslužbenci«, določamo zdaj njihovo stopnjo po izobrazbi in sicer nižja, srednja, 
višja in visoka izobrazba, pri ljudeh, ki so bili delavci, pa po kvalifikacijah, ki 
pa se ne ravnajo vedno po dokončanih šolah. Umestno bi bilo urediti tudi to. 

Drugo so kadri. Govorili smo že, primanjkuje kadrov za osnovne, 
popolne osnovne šole, za gimnazije, za učiteljišča, za bodoče pedagoške gimna- 
zije itd. Ugotavljali smo tudi, da primanjkuje kadra za poklicne, srednje in višje 
tehnične šole in za morebitne bodoče pedagoške akademije. Morda bi bilo 
umestno, če bi kdaj obravnavali tudi vzroke, zakaj je kadrov povsod premalo; 
ali so vzroki v tem, da poklic ni privlačen, ali da ni mogoče družbeno dovolj 
priznan, ker sodi v negospodarsko dejavnost, ali pa je vzrok v tem, da kadar ne 
želi iz večjih gospodarskih in kulturnih središč in je končno vzrok morda tudi 
v finančnem stimulansu. Glede na ito, da vse srednje šole postavljajo^ zahtevo 
po uspešno končani osnovni šoli, se bo verjetno prej ali slej nujno pojavilo tudi 
vprašanje verifikacij osnovnih šol. S tem se bo mogoče pojavilo tudi vprašanje 
verifikacij komun, ki nimajo dovolj denarja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec inž. Ferdo Gorjanc. 

Inž. Ferdo Gorjanc: Razpravo bi navezal na predhodnika, in sicer o 
strokovnem kadru, oziroma sploh o kadru, ker se ta problem pojavlja pravza- 
prav povsod. Gremo v podjetja — kadra ni, gremo v ustanove — kadra ni, 
povsod ga primanjkuje. Morda bi bilo zanimivo videti, koliko imamo teh stro- 
kovnjakov in koliko onih, da te sumiramo in pogledamo na drugi strani potrebe, 
ki so takšne in takšne. Če se ti dve števili močno razlikujeta, potem je najbrž 
vzrok pomanjkanju kadra nekje drugje in bi zato bilo treba to< vprašanje 
proučiti mogoče z druge strani. To bi bilo potrebno zato, ker kamorkoli pogle- 
damo, pravimo, da ni kadra, ali pa se po osebnih zvezah zanj prizadevamo. 
Mislim, da bi problem kadra le morali gledati drugače in videti, če nas je 
mogoče premalo za vse to. 

Sedaj imamo stališča, ki jih bomo verjetno sprejeli. Poudariti bi hotel, 
da so stališča nekakšno vodilo za teze bodočega zakona, oziroma za bodoči zakon 
o strokovnem izobraževanju. Pri item nikakor ne smemo pozabiti na financiranje 
tega šolstva. To je sicer bilo že večkrat poudarjeno in je zadeva več ali manj 
jasna, vendar je treba nujno nakazati sedaj v obravnavi 7-letnega plana šolstva 
to stvar in konkretno postaviti, kako jo bomo rešili oziroma reševali. 
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Nek (tovariš je nakazal problem počitniške, prakse, oziroma premajhno po- 
vezavo šol s podjetji. V času, ko čaikamo na reformo strokovnega šolstva, morda 
šole res niso napravile vsega, da bi dosegle tesnejšo povezavo s podjetji. 
Kolikor smo tudi pristopili k temu, smo — lahko rečemo — več ali manj 
naleteli na gluha ušesa. Če pogledamo samo število mest, ki jih podjetja pri- 
javijo na prošnje šole, da dajo za šolo toliko in toliko mest za počitniško 
prakso, bomo videli, da je odziv zelo šibak. Morda bo na razpolago le eno ali 
dve mesti. In ni samo ta problem, marveč (tudi, recimo, da razpiše oziroma da 
mesto npr. rudnik Trbovlje-Hrastnik. Torej, če nekdo ni iz tistega kraja, 
dobi samo 8 ali 10 000 din nagrade. Seveda, potem ta dijak tudi, če bi hotel tja, 
ne more iti, ker ne more živeti. Ta problem ni tako majhen in ga bomo 
verjetno rešili sedaj z reformo1 strokovnega šolstva. 

Nek tovariš je tudi nakazal, da bi dali možnost izobraževanja tehnikov v 
dveh smereh oziroma po dveh poteh. Moje mnenje je, naj tehnik bo tehnik, 
torej naj konča po končani osemletki 44etno šolanje tisti, ki je sposobnejši. Ta 
se bo verjetno zaposlil pri kakem raziskovalnem delu, ali bo mogoče šel študirat- 
naprej. Tisti, ki je slabši, pa se bo morda zaposlil kot operativec, ker bo imel 
nagnjenje, bolj za praktične stvari in podobno. Mislim, da le ne bi smeli razli- 
kovati in bi morali pustiti izraz »tehnik«, saj ta se bo potem odločil že po svojih 
nagnjenjih. Tisto osnovno izobrazbo ima, sedaj pa se bo odločil, v katero smer 
bo šel. 

Nek tovariš je dejal, da je na tehničnih šolah preveč teoretičnega znanja, - 
oziroma, da dajo te šole preveč teoretičnega znanja. Mislim, da temu ni vzrok 
program šole, marveč način izvajanja tega programa. Zagovarjam stališče, da 
ti programi niso tako slabi, vendar je slab način ali možnosti, s katerimi 
izvajamo te programe oziroma smo nujno vezani na teoretiziranje, če dijakom 
ne moremo pokazati praktično1 določene pojave in, če ne moremo organizirati 
delavniškega pouka tako kot bi bilo treba, ni*i ne moremo organizirati po- 
čitniške prakse. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? V zvezi z nekate- 
rimi problemi bi rad tudi sam nekaj pripomnil. 

Problem reforme tehnične šole smo načeli z različnih gledišč. Nekateri 
trdijo, da je ta šola premalo specializirana, drugi spet, da je v njej premalo 
splošne izobrazbe, in tretji, da je v tej šoli premalo prakse. Dejstvo^ je, da ta 
šola zelo obremenjuje učence in da traja pouk v teh šolah od 42 do 45 ur, kar je 
nad vsako mero. Ze redni pouk sam je več kot 7-urni delavnik za učenca, kaj 
šele drugo. Mislim, da je treba terjati, da obstajajo neki pedagoški normativi 
tudi za te tehnične šole, da je taka obremenitev pretirana in nevzdržna. Drugo 
pa, da je razvoj pač tak, da bo treba najbrž najti sorazmerje med tem, kaj je 
tehnična šola in kaj je višja tehnična šola, da se vsa vprašanja ne dajo urejati 
zgolj v taki tehnični šoli, kakršno smo imeli doslej in, da nam prav nastajanje 
višjih tehničnih šol odpira nekatere rešitve, ki jih doslej nismo imel. Torej je 
treba na reformo tehničnih šol gledati tudi s tega gledišča, da bi se delitev vloge 
med tehnično in med višjo tehnično šolo normalno gradila na izobrazbi, pri- 
dobljeni v poprejšnji tehnični šoli, morda tudi ob obvezni poprejšnji praksi 
tehnika v proizvodnji. Ko smo razpravljali o prvi stopnji na visokem šolstvu, 
smo zelo pogosto uporabljali izraz »obratni inženir«. Problem obratnega inže- 
nirja vidim predvsenf-v takih rešitvah. 
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Drugo, kar mislim, da ni tako nesmiselno, je upoštevati take želje, kot jih 
je tu razložil tovariš Vrhovec. Menim, da ne smemo skakati iz ene skrajnosti v 
drugo. Nekaterim, ki so zoper dve stopnji v visokem šolstvu, vsiljujemo dve 
stopnji. Nekaterim, ki so za taki ali drugačni dve stopnji v srednjem šolstvu, 
prepovedujemo ti dve stopnji. V nobenem primeru pa ne kaže posiljevati 
življenja z nečim, kar to ne prenese. 

To misel, ki jo je razložil tovariš Vrhovec, hi povezal z razpravo, ki se sedaj 
začenja na pobudo zveznega sekretariata za prosveto in kulturo — o čemer ste 
lahko že brali v nedeljski Borbi — o možnosti nekega novega tipa srednjega 
šolstva, te splošne politehnične delovne dvoletne šole. Ali ne bi morda bila 
prav ta osnova, ta prvi del te tehnične šole, nekaj podobnega, utemeljujoč to 
predvsem s tem, da gre razvoj v to smer, da res potrebuje proizvodnja vedno 
več priučenih delavcev. Toda priučeni delavci morajo imeti široko tehnično 
kulturo. Morda nam ni potreben ravno tak poklicni delavec — denimo usnjar, 
kot nam je potreben širše izobražen človek, ki se hitro lahko priuči in usposobi 
za določena dela. 

Treba bi bilo, ko gradimo in pripravljamo zakon, temeljito razpravljati o 
teh stvareh in ne dopustiti, da nas zanese na eno ali drugo stran. Pri tem 
bi bilo treba, ko govorimo že o praksi na teh tehničnih šolah — v poprejšnjih 
razpravah je bila recimo ena izmed pobud ta, da bi bila po končanem učenju 
v šoli obvezna polletna praksa in, da se potem šele polaga diploma — najbrž 
razmisliti in v tem smislu videti rešitev nekaterih problemov na tej tehnični šoli 

Ce ne bi imel nihče več- pripomb v razpravi, bi predlagal, da napravimo 
kratek odmor. V tem času naj odbor, za strokovno izobraževanje, ki je predlagal 
ta stališča, upošteva razpravo in na temelju razprave — če meni, da je treba 
— kaj dopolni ali mogoče nekatere stvari drugače ali bolje formulira 

(Seja je bila prekinjena ob 12.50 in se je nadaljevala ob 13.15.) 

Predednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo sejo. Če je razprava izčrpana in 
če nihče ne želi več razpravljati, bi prosil predsednika odbora za strokovno 
izobraževanje, da poroča o tem, če ima morda še kakšne spreminjevalne pred- 
loge k predloženim stališčem. 

Inž Ferdo Gorjanc: Na sestanku odbora za strokovno izobraževanje 
smo sprejeli nekatere spremembe stališč. In sicer predlagamo, da se v tretjem 
odstavku II. točke, kje je rečeno: »Profile poklicev, za katere naj vzgajajo 
kadre poklicne šole, določi...« zamenja beseda »določi« z besedo »ugotovi« s 
tem, da se nadaljevanje stavka glasi: »ugotovi za potrebe gospodarstva pristojni 
republiški sekretariat po posvetu z Gospodarsko zbornico SR Slovenije ...« 

Enako naj se zadnji odstavek II. točke, ki se glasi: »Zato, da usmeri in 
pospeši preobrazbo šol s praktičnim poulkom in vajenskih šol v poklicne šole, 
naj Republiški sekretariat za šolstvo« dopolni tako, da se zadnji del stavka glasi: 
»s primernimi strokovnimi navodili tudi pomoč in posreduje izkušnje, da bi 
se še pred zakonsko ureditvijo tega vprašanja usmerila in pospešila preobrazba 
šol s praktičnim poukom in vajenskih šol v poklicne šole.« 

V tretji točki naj se zadnji stavek 4. odstavka spremi tako, da se glasi: »Pro- 
file tehnikov in z njim ustreznih kadrov naj ugotovijo pristojni republiški 
sekretariat po posvetu z Gospodarsko zbornico SR Slovenije oziroma s strokov- 
nimi društvi«. 

u* 
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Slednjič naj se zadnji stavek zadnjega odstavka III. točke spremeni tako, 
da se glasi: S predpisi o verifikaciji je treba določiti tiste; minimalne pogoje, 
zahteve in normative, ki jih mora izpolniti vsaka šola, da dobijo njihova spri- 
čevala splošno priznano veljavnost«. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ima kdo še kakšno pripombo k predlaga- 
nim stališčem? (Ne javi se nihče.) Ima kdo še predlog za kakšno spremembo? 
(Nihče.) Če ne, smatram, da smo sprejeli predložena stališča kot napotek sekre- 
tariatu in drugim pristojnim organom, da ustrezno tem napotkom nadaljujejo 
začeto delo na tem področju, se pravi na področju reforme strokovnega izobra- 
ževanja in da čimprej predlože teze za zakonsko ureditev /tega področja. Zaklju- 
čujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na zadnjo, to je na 5. točko dnevnega reda, to je na 
izvolitev dveh začasnih odborov. 

Predlagam, da ustanovimo' začasni odbor za proučevanje problematike gle- 
dališč in začasni odbor za proučevanje problematike radia in televizije. Kot vam 
je že znano iz našega okvirnega delovnega načrta, o njem smo pred časom 
razpravljali tudi na seji zbora, predvidevamo v našem zboru razpravo o gleda- 
liščih in o radiu ter televiziji. 

Predlog za ustanovitev teh dveh začasnih odborov vam je bil pismeno 
predložen. Ima kdo kakšno pripombo k tem predlogom? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče, potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za ustanovitev predlaganih 
dveh začasnih odborov, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta oba začasna odbora soglasno izvoljena. 
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 8. sejo Prosvetno-kul- 

tumega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.25.) 



SOCIALNO - ZDRAVSTVENI ZBOR 

6. seja 

(27. aprila 1964) 

Predsedovala: Dr. Ruža Šegedin, 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora. 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovarišice in tovariši poslanci. Pri- 
čenjam 6. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost sta opravičila poslanca Andrej Strniša in dr. Martin Bene- 
dik. S tem ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Kot gostje prisostvujejo našemu zboru tovarišica Olga Kraigher, vodja stro- 
kovne skupine za varstvo odraslih pri Republiškem sekretariatu za socialno 
varstvo, dr. Bojan Accetto, docent medicinske fakultete v Ljubljani in tovariš 
Erle Gombač, predstavnik društva upokojencev. Vse goste lepo pozdravljam in 
jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Z današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 5. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. razprava o varstvu starostnikov in o razvoju gerontološko-geriatricne 

službe; 
3. obravnava predloga zakona o preživninah babicam; 
4. obravnava predloga odloka o dopolnitvi odloka o plačevanju prispevka 

za socialno zavarovanje za določane kategorije zavarovancev; 
5. razrešitev in izvolitev člana odbora za proučevanje zakonskih in drugih, 

predlogov Socialno-zdravstvenega zbora in ustanovitev začasnega odbora Soci- 
alno-zdravstvenega zbora za proučevanje preventivnega varstva. 

Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Strinja.) Ima morda kdo 
kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) Če ne, 
potem smatram, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 5. seje našega 
zbora ste sprejeli z gradivom za to sejo. Ima morda kdo kake pripombe k zapis- 
niku? (Ne javi se nihče.) Če ne, smatram, da je zapisnik 5. seje sprejet in ga 
bom podpisala. 

Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na razpravo o varstvu 
starostnikov in razvoju gerontološke-geriatrične službe. 



166 Socialno-zdravstveni zbor 

Informacijo o tej problematiki in program razvoja gerontološko-geriatričnih 
dejavnosti ter poročilo začasnega odbora ste prejeli. Zato sodim, da poročila ne 
bi bilo treba citati. 

Pozivam tovariše poslance, da se prijavijo k razpravi pismeno ali pa ustno. 
S tem pričenjam razpravo o tej problematiki. K besedi se je prijavil tovariš 
dr. Saša Cvahte. 

Dr. Saša Cvahte: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci 
in gostje! Ko pričenjamo danes v našem zboru razpravo o stanju in problemih 
naših starejših sodržavljanov, je primerno, da si ogledamo še nekatera izhodišča, 
premerimo obseg naših bodočih želja in izberemo med nalogami nekatere 
važnejše. V informaciji imate v grobih potezah zbrane in razvrščene podatke 
o lem, kaj smo na tem področju doslej že pripravili, storili, kako smo našo 
dejavnost in dejavno pot uravnali. Velja torej postaviti, da ne pričenjamo zno- 
va. Ko smo inavgurirali delo našega zbora s problemi varstva matere in otroka, 
smo imeli v mislih že tudi obdobje, o katerem razpravljamo danes: Skladno 
moramo namreč usmerjati naše delo v obravnavanju in ustvarjanju takih osnov- 
nih pogojev, da bo življenje in možnost doživetja čim polnejša. Starost se 
odsvita v rani mladosti. Množica izsledkov in spoznanj nas utrjujeta v tem. 
Razumljivo je torej, da pristopamo spričo' stanja, kakršnega nami narekuje 
naša stvarnost, tudi v programiranju našega dela na področju starega človeka 
-—• starostnika, ki se počasi nagiba k zaključku svoje življenjske poti. 

Program, ki je začrtan z velikimi grobimi potezami, se vključuje tako v pro- 
gramsko celoto zdravstvenega iin socialnega varstva naše republike. Obseg, 
velikost, globino in dimenzije mu bomo torej določali v 7-(letnem perspektivnem 
razvoju v sorazmerju z materialnimi možnostmi, s kakršnimi ta čas razpola- 
gamo. Res je, da rabimo ogenj, če želimo netiti. Tako žarišče je v naši predstavi, 
želi biti, naj bi bil in mora postati center geriatrične in gerontološke dejavnosti 
na Bokalcah, središče, ki bo zbiralo, vzgajalo in s svojim delom netilo med nami 
nepomirljivo1 iskro uveljavljanja in dejavnega prizadevanja na poti k čimbolj 
humanim odnosom do starostnikov. Tak center torej smatramo kot osnovni 
pogoj za vse nadaljnje možnosti. 

Poleg materialnih sredstev s strani pristojnega sveta rabimo predvsem šte- 
vilne novovrstne kadre, dobro usposobljene za raznovrstno nego in sposobne 
organizirati in urejati vso dejavnost, ki zadeva zaposlitev, oskrbo, nego in 
ustvarjanje posebnega, prijetnega vzdušja tam, kjer starostnik ne živi več 
V sebi lastnem in družini svojstvenem okolju. Na oblikovanje, šolanje in ustvar- 
janje tovrstnih kadrov še prav posebej opozarjamo, kajti šele z njimi bo možno 
pravo vrednotenje materialnih sredstev, ki jih bo' družba za te namene dala na 
razpolago. Vselej pa moramo imeti pred očmi, da to, kar ustvarjamo danes za 
druge, ustvarjamo tudi same zase. 

Predsednik dr. Ruža 3 e g e d i n : Hvala. Besedo ima tovarišica Minka 
Sterlekar. 

Minka Sterlekar: S svojo kratko diskusijo bi se predvsem dotak- 
nila socialno-zdravstvenega varstva starostnikov. 

Naraščane družbenega standarda, uspešna organizacija zdravstvene silužbe 
in vedno boljši pogoji ugodno vplivajo na zdravo družbeno počutje ljudi. Na- 
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ravna pozitivna posledica takih razmer je vedno višje starostne povprečje, ki 
pa hkrati nalaga družbi nove naloge in dolžnosti. 

Velik del starostnikov se vključuje oziroma ostaja v svojem družbenem 
okolju, zato vprašanje družbenega varstva še ne nastopa s tako (Ostrino. Vendar 
pa je določen odstotek starostnikov, ki ne živi v takih pogojih in se pojavljajo 
lažji ali težji primeri, ko je skrb za varstvo starostnikov nujna in potrebna. 

Žal doslej nismo uspeli doseči sodobnejših oblik varstva starostnikov, kakor 
je to normalizirano v večjih, predvsem v severnih državah, kot je to v Holandiji, 
Danski, Švedski itd. Tam imajo zakonci — starostniki v okviru posebne organi- 
zacije zagotovljeno individualno ali pa kolektivno' okolje: lastna gospodinjstva 
ali skupne obrate družbene prehrane. Taka organizacija omogoča starostnikom 
tudi kulturo in delovno rekreacijo, primerno njihovim nagnjenjem in sposob- 
nostim, ne pa kot vir dohodka za preživljanje. 

Varstvo starostnikov je še vedno omejeno na naše možnosti in se v glavnem 
zagotavlja v okviru oskrbovanja v domovih. Pretežno so ti zavodi v starih, 
komaj primernih zgradbah, v starih gradovih, pristavah in podobnih objektih, 
v katerih največkrat niso dani najosnovnejši pogoji: premajhna prostornina na 
enega oskrbovanca, neurejene higienske razmere in nezadostno število kvalifi- 
ciranih kadrov. Zelo redki so primeri, da so bila za sanacije1 takih objektov 
vložena večja sredstva, da ne govorimo o novih objektih. Zaradi takega stanja 
ni bilo doslej mogoče domov kategorizirati in zagotoviti primerno strukturo 
oskrbovancev. Z redkimi izjemami so v istem zavodu poleg mentalno prizadetih 
tudi mentalno zdravi oskrbovanci. Taki domovi gotovo ne morejo oskrbovancem 
nuditi drugega, kot prehrano in prenočišče. V minimalnih pogojih, ki jih tre- 
nutno imamo, bi morali zagotoviti vsaj to, da se domovi kategorizirajo in kate- 
gorizacija izvede. 

Obstojajo pa še druge možnosti, ki pa jih more izvesti vsaka, tudi ekonom^ 
sko šibika občina. Društvo upokojencev združuje starostnike — upokojence, ki 
sicer žive v družinskem okolju, potrebujejo pa razvedrila in sprostitve ter tudi 
zaposlitev po sposobnostih. Ta možnost bi jim bila dana z ustanovitvijo1 družbe- 
nega doma, ki je lahko središče interesnega okolja starostnikov. 

Ne samo to, s primernim odnosom do vprašanj je mogoče aktivirati sta- 
rostnike v normalno družbeno sredino in jih vključevati na različna področja 
družbenega življenja. Če ugotavljamo, da živi velik del starostnikov v družin- 
skem okolju in jih preko nakazanih oblik vključujemo v družbeno sredino, 
smo s tem rešili velik odstotek varstva starostnikov. 

Komune so zainteresirane organizirati v vseh nakazanih oblikah varstvo 
starostnikov, vendar se vedno ustavlja reševanje teh nalog pri pomanjkanju 
finančnih sredstev. Mnogo komun ni v stanju zagotoviti v celoti niti osnovnih 
in obveznih družbenih služb; šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo. Zato predstav- 
ljajo nove naloge, ki jih nalagamo občinam, samo dodatne obremenitve pro- 
računov. 

Po zadnjih analitičnih ocenah proračunov občin v okraju Ljubljana je 
ugotovljeno, da manjka posameznim občinam 50 tudi 60 ®/o proračunskih sred- 
stev za normalno financiranje in funkcioniranje družbenih služb. Zato ni čudno, 
da se takih nalog, ki niso z zakoni predpisane kot obvezne, niso lotile oziroma 
jih niso uspešno izvajale. Razumljivo je, da bo potrebno omogočiti občinam 
ugodnejši položaj in več sredstev, da bodo kos zelo obsežnim nalogam. 

Nova zakonodaja o pokojninskem zavarovanju predvideva 60-letno sta- 
rostno dobo in 40-iletno zaposlitev. S tem se bistveno menja tudi odnos do 
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vprašanja varstva starostnikov, ki naj bi jih po tej logiki obravnavali šele od 
60. leta dalje. Postavlja se vprašanje ali pri razmeroma dolgi delovni dobi človek 
ne vloži tudi del svojih sredstev v fonde socialnega zavarovanja, ki bi se 
lahko z določenim odstotkom namenila za varstvo starostnikov. Misilim kon- 
kretno postaviti vprašanje, ali ne bi bilo mogoče preko sistema financiranja 
socialnega zavarovanja iz teh fondov določiti del sredstev za investicije v 
domove za'starostnike — upokojence? Gotovo bi bil ta predlog lahko tudi pred- 
met širših analiz in proučevanj. Zavedati se moramo, da pri ljudeh, ki prene- 
hajo biti aktivni proizvajalci oziroma, ko se upokojijo, občutno pade osebni 
standard in bi morala družba v neki drugi obliki to nadomestiti. 

Predsednik dr. Ruža Še g edin : Besedo ima tovarišica Lidunka 
Kranj c. 

Lidunka Kranjc: Statistika nam pove, da se je povprečna starostna 
doba nekoliko podaljšala. S tem vztrajno narašča število< prebivalstva višje 
starosti. Potrebe in zahteve teh ljudi se s splošnim razvojem in naraščanjem 
njihovega števila vedno bolj večajo. Vse to pa zahteva ustrezne ukrepe ter 
zahtevnejše in načrtnejše reševanje. 

Oblike pomoči starim ljudem so bile doslej zelo1 enostavne in čestokrat še 
danes rešujemo posamezne primere na ta način, da nudimo socialno ogroženim 
starim osebam denarno pomoč ali onemoglega človeka damo v zavod ali v tujo 
družino-. Vse te tri navedene zaščite za stare ljudi so le ena izmed najbolj znanih 
socialnih zaščit. Socialno delo pa dobiva v zadnjih letih vedno močnejši pouda- 
rek v vsej svoji kompleksnosti tako z vidika preventivnega dela, kakor tudi 
glede pojavov, ki sodijo v kurativo<. Problemi starejšega prebivalstva so več ali 
manj podobni. Vendar se glede na socialno strukturo in specifičnost terena — 
tukaj mislim na vas ali mesto, in delež sredstev, ki so glede na doseženi narodni 
dohodek v občini zagarantirana za socialno zdravstveno varstvo starejših — 
dokaj različno rešujejo. Če pogledamo na primer občino Ormož, ki ima izrazit 
kmetijski značaj in se bistveno razlikuje od občin z industrijo, vidimo, da pre- 
jema socialno podporo kot eno klasičnih oblik socialne zaščite od 5 240 nad 50 let 
starih občanov 4,13 fl/o občanov. To so v večini osamljeni bivši hlapci in služki- 
nje, ostareli viničarji ali kako drugače ububožani ljudje, večinoma brez svojcev. 
Njihova povprečna starosit je 70 let. Po vojni niso bili zaposleni, ampak so se 
ob občinski podpori preživljali s priložnostnim delom. Višina socialnih podpor 
znaša 1 500 do 6 000 dinarjev. 60 °/o podpirancev prejema 1 500 dinarjev. De- 
lovna sposobnost teh podpirancev je seveda slaba, prav tako tudi zdravstveno 
stanje. Družbena pomoč, ki jo prejemajo sedanji varovanci, nikakor ne zado- 
šča za primerno skromno preživljanje. Občina je prešibka, da bi s sredstvi, 
določenimi za socialno dejavnost, lahko uspešno reševala problem starih in 
oslabelih, posebno še, ker so izgledi za nov dotok socialnih podpirancev iz vrst 
kmečkega prebivalstva. Domska zaščita je zagotovljena samo dvem osebam. 
Potreba in interes po domski oskrbi je velika, vendar je pomanjkanje finančnih 
sredstev ovira za tovrsto rešitev. 

Uspešneje se rešuje oskrba starejših v tujih družinah. V tujih družinah je 
6 oseb. Lahko bi se še razširila ob skromnem prispevku občine, saj bi s tem 
starejše osamele osebe ostale v okolju, katerega si želijo in ki ustreza njihovemu 
psihičnemu razpoloženju, čeprav je tudi tu ovira stanovanjski problem in 
zaposlitev žena. Določene probleme starih so dosedaj reševale delno sicer neka- 
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tere krajevne skupnosti, društva upokojencevv in Rdeči križ. Vendar se je 
čutila vrzel v premajhni medsebojni povezavi, nesistematičnem delu ter ome- 
jenih zmogljivostih. 

V grobem je nakazana problematika izrazito kmečke občine, ki ima razse- 
žen, raztresen teren, kjer je za materialno varnost, zdravje, razvedrilo in 
osebno zadovoljstvo starejših le malo storjenega. Pa čeprav so' objektivne 
težave, čeprav so terenski pogoji slabi in pomanjkanje finančnih sredstev ne 
dopušča nekih večjih akcij za izboljšanje takega stanja, je treba storiti vse, da 
se starejšim osebam olajša in polepša jesen življenja. 

Kot splošen problem tako ina vasi kot v mestu je tudi nega starejših. Za 
nego starejših morajo* v mnogih primerih ostati doma aktivni zavarovanci, to je 
svojci starejših, in se tako posredno v teh primerih znižuje delovni potencial 
in narodni dohodek. Po podatkih za leto 1963 je v mariborskem okraju med 
vzroki za izpad od dela na 6. mestu nega svojcev, saj je izostalo od 121 680 
obolelih zaradi nege svojca 9 444 oseb, kar je zneslo skupaj 36 741 delov- 
nih dni. 

Ker ostale sikupine, predvsem žene, otroci in mladina uživajo izredno* skrb 
družbe, ki jim nudi zdravstveno in socialno varstvo v takšni višini, da so 
praktično zajeti vsi profili, ki so varstva potrebni, za starejše ljudi pa še ni 
v zadostni meri poskrbljeno-, predlagam naslednje: 

Domača nega bolnika ni samo* služba krajevnih skupnosti in Rdečega križa, 
temveč naj bi se ob patronažnih centrih zdravstvenih domov za to delo uspo- 
sobile žene srednjih let, ki bi to službo z veseljem opravljale. Patronažni centri 
naj bi prevzeli strokovni nadzor, financiranje pa vsaj delno za aktivne zava- 
rovance in njih svojce komunalni zavodi za socialno zavarovanje. Na ta način 
bi se sprostil tudi preobremenjeni posteljni fond bolnišnic. Problem ostarelih 
naj bi se reševal kompleksno. Skupne probleme slične v vseh občinah, na primer 
problematika ostarelih kmetov, sprememba odstotka narodnega dohodka za 
socialno dejavnost, ustanavljanje gerontološko-geriatričnih centrov, vzgoja 
kadrov, dajanje smernic in priporočil, naj bi načelno reševala republika. Pro- 
bleme pa, ki so občinskega značaja, naj ne bi reševal samo oddelke za socialno 
varstvo pri občinski skupščini kot doslej, temveč bi jih reševali načrtno in 
sistematično pod vodstvom doma za ostarele, če je ta v občini., če pa tega ni, 
pod vodstvom dispanzerja za gerontološko-geriatrično dejavnost pri zdravstve- 
nem domu, ki naj bi se ustanovil ob pomoči občinske skupščine in ob pomoči 
političnih in družbenih organizacij krajevnih skupnosti svojcev ter vseh 
ostalih, katerim naj bila skrb za zdravo telesno in duševno počutje starih 
prijetna naloga in pri reševanju katere naj bi našli tudi sami občutek oseb- 
nega zadovoljstva. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo- ima tovariš dr. Mirko Birsa. 

Dr. Mirko- Birsa: Tovarišica predsednik, tovarišace in tovariši po- 
slanci! Pozdravljam iniciativo o ustanovitvi republiškega centra na Bokalcah, 
ki naj bi se ukvarjal z vzgojo strokovnega kadra, veščega zdravljenja in nego- 
vanja onemoglih starostnikov. Poleg tega naj bi se lotil tudi ekonomskih 
študij in socialne problematike tega sloja naših državljanov. Prav tako je 
pravilna misel, da bi krajevne skupnosti organizirale službo za različno pomoč 
v gospodinjstvu in nego odraslih. 
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Vendar menim, da bi bilo napak čakati še nekaj let, da pridejo- prvi kadri 
iz bodočega centra; nepravilno bi bilo tudi, da se prepusti iniciativa za skrb 
in nego raznim družbenim organizacijam in krajevnim skupnostim. Saj veste: 
dosti babic — kilav otrok. Najpravilneje bi bilo po mojem mnenju — končno 
je to diskusija — da republiški zavod za zdravstveno varstvo sproži iniciativo 
o ustanovitvi gerontoloških dispanzerjev, ki bi naj poleg ostalega združevali 
tudi vse pobude, ki prihajajo tako od organizacije Rdečega križa, Zveze borcev, 
Društva upokojencev, Socialistične zveze itd. 

Gerontološki dispanzerji naj bi bili tudi realna rešitev za naš današnji 
ekonomski položaj, oziroma za doseženo stopnjo razvoja. Ti naj bi po vzoru osta- 
lih dispanzerskih dejavnosti v naši republiki vršili tako preventivno kot kura- 
tivno službo. Preventiva naj ne bi bila usmerjena samo v zdravstveno, temveč 
v isti meri tudi na socialno. Prepogosto ravno ta činitelj povzroči najtežje 
okvare na organu, pri čemer naj omenim podhranjenost, hipovitaminoze, 
gigantske razjede goleni, ker dela starček pač do zadnjega za skorjo kruha, 
zatajitev, srčne zmogljivosti itd. Pravočasno signaliziranje takih problemov, pa 
tudi njihova rešitev, bi zreducirala na minimum podobne primere, ki postanejo 
za družbo'posebno dragi, ko jih spravimo v hospitalno ustanovo. 

Dispanzerji bi prevzeli vso nego na domu, tako rekonvalescent-ov, ki bi 
jih v iteh primerih lahko precej odpustili iz bolniške nege, delno- gibljivih, 
ki niso potrebni hospitalne nege in starostnikov, iki ne žele zapustiti domačega 
okolja. Dispanzerji bi lahko priučili negovalce, združevali in usmerjali iniciativo 
in izraze skrbi za starostnike. Diskusija o številnih nalogah in dolžnostih teh 
dispanzerjev prehaja pač okvir današnje diskusije. 

Ustanovitev dispanzerjev je že danes ekonomsko izvedljiva in nezahtevna. V 
poročilu beremo, da so se podobne formacije že spontano rodile brez iniciative, 
oziroma direktive, le kot odraz nuje današnjega časa in problemov v mestih. Naj 
omenim iniciativo na Jesenicah, v Gradišču v Ljubljani, Mariboru ipd. Investicije 
za ta namen praktično niso potrebne, saj se bo povsod našlo nekaj vsaj deloma 
praznih ambulant, povsod se bodo našli nosilci — entuziasti. Važno je le, da 
se vsa iniciativa, ki se že danes opaža na terenu, usmeri v en snop. 

Ustvarjati neke supermoderne dispanzerje, zveneče ustanove, Potemkinove 
vasi, je nesmisel. 

V diskusiji bi želel, da se čuje še druga plat zvona. Se vam ine zdi,~da srno 
nenehno zaskrbljeni, nenehno se sprašujemo in krivimo družbo za neštete 
stvari, tako tudi v diskusiji o problemih starostnikov. V večini primerov naših 
diskusij je družba nekaj imaginarnega, nekaj, kar je izven nas. Iskreno rečeno, 
kot član te družbe, kot njen sestavni del, pa se mi upira, da bi me v imenu 
družbe lahko eksploatiralo nekaj asocialnih elementov. Dnevno namreč doživ- 
ljamo primere takega izkoriščanja in žal se število- teh primerov nenehno 
veča. In to naj bi bilo področje naše diskusije. Nekaj je narobe v naših odnosih, 
v odnosih otrok do staršev. 

Otrok -je pri kruhu, zahvaljujoč žuljem svojih staršev, in starše, ki so 
izgoreli za njih, danes tlačimo- vse skupaj v skupino onemoglih starostnikov, 
čeprav otroci še žive in so v dobrih službah. Poslanka Štravs-ova mi je 
postregla z nekaj podatki. Taiko je od 300 anketirancev ostarelih kmetov 150 
popolnoma zapuščenih, čeprav jim otroci še živijo, čeprav so tem starši, kot 
sem že rekel, preskrbeli kruh. 50 °/o citrok se torej za starše sploh ne zmeni, 
ne skrbi zanje niti čustveno niti materialno. Odstotek je zaskrbljujoč, saj nas 
močno degradira v naši humanosti. Nisem metafizik in vem, da čustveni odnosi 
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izvirajo oziroma se porojevajo v materialni bazi. Vendar mislim, da se ni dovolj 
izgovarjati samo nanjo, temveč je potrebno ukrepati ne samo v materialnem 
smislu, tepiveč tudi v pravnem, vzgojnem in humanem smislu. 

Zakoni s tako imenovano negativno tendenco se ne sprejemajo zaradi 
večine državljanov, temveč le zaradi peščice asocialnih. In naš zakon o družini 
je nedvomno pomanjkljiv, oziroma v praksi enostransko uporabljen. Nalaga in 
terja dolžnosti staršev do otrok, zelo malo ali pa skoraj nič pa ne terja dolžnosti 
otrok do onemoglih staršev, ki jih ti brez sramu prevale na ramena družbe. 
Kmalu sin in hči ne bosta imela do staršev večjih obveznosti, kot jih ima 
državljan do državljana. Asocialnim otrokom pa moramo prikrojiti tudi zakon. 
Kot elan družbe nisem pripravljen prispevati za starostnika, ki ima preskrbljene 
in to včasih zelo dobro preskrbljene svoje otroke, ki pa ne nudijo svojim staršem 
niti čustvenega, kaj šele materialnega minimuma. Tem pa bi morale veljati 
vse konsekvence družbe. 

In še o odnosu otrok — starši. Rahlo absurdno se mi zdi, da imajo naši 
otroci enkrat, dvakrat, pa tudi trikrat tedensko predavanje o prometni vzgoji. 
Predavanj, oziroma vzgoje na relaciji mladenič — starec, sin — oče, otroci — 
starši pa ni. In vendar je socializem, socialistična morala najbolj globok, naj- 
višji humanizem, ki se odraža in se mora odražati ravno glede teh odnosov. 

V naših načrtih za bodočnost ne smemo1 govoriti samo o sedemletnem eko- 
nomskem materialnem planu, temveč izvaja j mo, poglabljajmo z vsemi sredstvi, 
ki jih premore naša družbena ureditev, našo socialistično humanost. To bi 
razbremenilo v veliki meri našo skrb in strah za starše in starčke. 

Predsednik Ruža Šegedin: Besedo ima Jožica Suhadolnik. 

Jožica Suhado ln i k : Tovarišica predsednik, /tovarišice in tovariši 
poslanci! V svojem prispevku k razpravi želim osvetliti vprašanje ostarelih 
kmetov na območju občine Ptuj. Ker spada ptujska občina med manj razvite, 
s pretežno agrarno strukturo, je to vprašanje za to> območje še resnejše. S 
forsiranim podružabljanjem zasebnih zemljišč postaja ta problem vsak dan bolj 
pereč in zavzema obseg, ki ga ni mogoče rešiti samo znotraj občinskih meja. Po 
anketi, ki je bila izvedena v januarju in februarju tega leta, je v občini od 
skupnih ,11 088 gospodarstve 1 158 takih, na katerih žive stari ljudje nad 
60 let ali od skupnega števila 10,4 fl/o. Vsa gospodarstva z ostarelimi ljudmi 
imajo v lasti 2848,56 ha, tako da znaša povprečna velikost posamezne kmetije 
2,46 ha. Po posestniških kategorijah je 865 gospodarstev takih, ki merijo do 
3 ha, 157 od 3—5 ha, 136i pa nad 5 ha. Na zgoraj omenjenih 1 158 gospodarstvih 
živi 1 805 ostarelih družinskih članov, in sicer v starosti od 60 do 64 let 668, v 
starosti od 65 do 69 let 487, v starosti od 70 do 74 let 378, in v starosti od 75 do 
79 let 179, nad 80 let pa še 93 kmetov. Od teh 1 158 gospodarstev je samo 66i5 ali 
75 <Vo takšnih, ki imajo zemljišča sposobna za družbeno kmetijsko in gozdarsko 
proizvodnjo. Zemljišča ostalih 43 °/o gospodarstev niso in ne bodo sposobna za 
odkup in so tako brez prometne vrednosti. 

Skupna površina zemljišč, ki pridejo v poštev za odkup, znaša 1 436,03 ha 
ob upoštevanju, da si vsako gospodarstvo zadrži 30 a ohišnice. Ker se giblje 
povprečna odkupna cena, po kateri odkupujejo zemljo kmetijske organizacije, 
od 18 do 20 din za m2, bi bilo v najboljšem primeru mogoče dobiti za 1436 ha 
287 206 000 din. 
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Po določeni minimalni preživnini v znesku 6 000 din mesečno- na družin- 
skega člana bi bilo porabljeno mesečno 10 830 000 dinarjev. Tako bi bila sred- 
stva pridobljena s prodajo zemljišč porabljena v 27 mesecih. Kot pa kažejo 
izkušnje iz preteklith let, so gospodarstva z ostarelimi ljudmi močno- zadolžena, 
predvsem pa prekomerno' obremenjena z zaostalimi davčnimi obveznostmi, 
tako da je letos pri skupnem odkupu nekaj preko 1000 ha takih kmetijskih 
zemljišč vnovčila 60 °/o kupnin uprava za dohodke na račun plačila zapadlih 
davkov. Če upoštevamo relativno slabo letino in povečano občinsko doklado v 
letu 1964, ni pričakovati, da bi se zadolžitev ostarelih gospodarstev na davkih 
zmanjšala. Če vzamemo za osnovo, da bo 60 °/o kupnine odpadlo na poravnavo 
davkov, lahko pričakujemo-, da pride v sklad preživninskega varstva ; a vsa 
prodana zemljišča največ. 114 982 400 dinarjev, to se pravi, da bi bila pri 
preživnini 6 000 dinarjev, ta sredstva porabljena v 11 mesecih, pri čemer niso 
bili upoštevani stroški zdravstvenega varstva teh ljudi, ki znašajo znatno več 
kot pri ostalih kategorijah zavarovancev. 

Iz omenjenega je razvidno, da problem preživninskega varstva ni mogoče 
niti začasno rešiti samo s sredstvi, dobljenimi s prodajo teh zemljišč družbe- 
nem sektorju, ampak bo treba zato angažirati še znatna sredstva iz drugih 
virov. Ker v agrarnih občinah pri sedanji delitvi dohodek občinskega proračuna 
zaradi intenzivnega podružbljanja kmetijskih zemljišč in ob povečanih obvez- 
nostih do republike in zveze občutno pada, je jasno, da občine v svojem okviru 
tega bremena ne bodo zmogle. Menim, da je problem socialistične preobrazbe 
kmetijstva stvar celotne družbe in da nikakor ni mogoče težav, ki nastajajo s 
tem v zvezi, naprtiti samo- občinam. 

Za trajno rešitev preživninskega varstva bi bilo treba formirati sklad vsaj 
na republiškem nivoju. Deloma bi se dal problem omiliti z zakonskimi predpisi, 
ki bi omogočali popoln odpis davkov takim gospodarstvom, če ne povsod, pa 
vsaj v krajih, kjer družbeni sektor ni zainteresiran na odkupu takih zemljišč. 
Dejstvo je, da so številna taka gospodarstva sposobna ustvariti dohodek za 
lastno preživljanje, niso pa sposobna ustvariti presežka za kritje visokih davčnih 
bremen. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovarišica dr. Milica 
Gajšek. 

Dr. Milica Gajšek: Nekaj pripomb k razvoju geriatrične službe. 
Načela, ki so napisana v informaciji o problematiki starejših ljudi in o socialno- 
medicinskem skrbstvu za onemogle državljane, so vsekakor zelo humane. Pouda- 
riti pa je potrebno, da moramo iločiti: 

— pojem kompleksnega socialnega skrbstva za starejše onemogle ljudi in 
— pojem zdravljenja obolelih starčkov. 
Z načelom gerontološke službe, to je kompleksnega socialnega skrbstva za 

boljše življenje ostarelih ljudi, nimam pripomb, dotaknila pa bi se geriatrije, 
to je posebne zdravstvene službe za ambulantno in hospitalno tretiranje sta- 
rejših bolnih ljudi. Vprašanje je, ali je potrebno pri organizaciji geriatričnih 
zdravstvenih ustanov iti po isti poti, kot se je razvijala npr. pediatrična zdrav- 
stvena služba. V sodobnem svetu so ta mišljenja deljena prav zaradi tega, ker 
starejši ljudje bolehajo za istimi organskimi obolenji kot mlajši, čeprav je 
reaktivnost starega organizma na škodljive vplive drugačna. Težko si npr. zamiš- 
ljamo, da bi mentalno bolnega starčka lahko ozdravil kdo drug kot psihiater, 
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bolnika z urološkim, obolenjem kdo drug kot urolog in če ima star človek 
srčno obolenje, si težko zamišljamo, da takega bolnika ne bi zdravili na inter- 
nem oddelku itd. Zaradi tega so teoretično možne naslednje alternative glede 
organizacije bolniške službe za potrebe geriatričnih bolnikov: 

1. Ustanavljati posebne geriatrične oddelke v okviru splošnih bolnišnic, 
podobno kot imamo npr. pediatrične oddelke. 

2. Ustanavljati geriatrične bolnice z vsemi medicinskimi oddelki. 
3. Razširiti posteljni fond obstoječih splošnih in specialnih bolnišnic v 

okviru posameznih oddelkov tako, da bi pri vsakem oddelku oziroma odseku 
bilo dovolj bo'lniških postelj za vse občane ne glede na njihovo starost. 

4. Ustanavljati posebne azile za neozdravljive kronične bolnike. 
Po vsestranskem razmišljanju in razpravljanju z zdravstvenimi delavci celj- 

ske bolnišnice je moje mišljenje naslednje: 
Nehumano in tudi nestrokovno se mi zdi ustanavljati posebne bolnišnice 

ali posebne oddelke za bolne starčke. Če bi hoteli taki oddelki ali bolnišnice 
biti na sodobni strokovni ravni, potem bi morali v okviru take geriatrične 
ustanove imeti vse medicinske oddelke, -tako kirurgijo, razne odseke interne 
medicine, nevrologijo, dermatologijo itd. Pri osvajanju takega koncepta bi se 
pojavil nov tip splošne bolnišnice z vsemi oddelki. Ta tip splošne bolnišnice bi 
torej sprejemal samo neproduktivne ostarele bolnike. Tako bi se v večjih centrih 
pojavili dve bolnišnici, ena za mlajše, druga za starejše ljudi. Meja med njima 
bi bila zabrisana in izpostavljena subjektivnim merilom. Taka delitev bi bila 
torej iz strokovnih, mentalno higienskih in humanih razlogov nemogoča, ker 
mora socialistična družba skrbeti enako> za mlade kot za stare. V nobenem 
primeru ne smemo izvajati diskriminacije pri zdravljenju občanov, ker morajo 
imeti vsi enake pravice in enak dostop do vseh specialističnih ordinacij, oziroma 
specialističnih zdravstvenih ustanov ne glede na starost, kot je to zapisano v 
naši ustavi. Posebni geriatrični oddelki v okviru bolinišnic se v praksi prekmalu 
izrodijo v azil, v katerem je koncentrirano veliko število bolnih starčkov z 
vsemi mogočimi boleznimi, s težkimi internističnimi, kirurškimi in drugimi 
obolenji. Medicinska in higienska oskrba je navadno v takih azilih na nižjem 
nivoju. Vzdušje med bolniki pa je slabo, ker imajo občutek, da je vsestranska 
oskrba na nižjem nivoju in da čakajo samo na smrt. 

Od leta 1955 do leta 1958 je imel interni oddelke tukajšnje bolnice geri- 
atrični pododdelek z 20 bolniškimi posteljami v takratnem domu onemoglih v 
Vojniku. Tja so bili evakuirani starčki predvsem z internega oddelka, po 
potrebi pa tudi stari bolniki iz drugih oddelkov. Ta pododdelek je bil prototip 
slabega oddelka, kjer so se koncentrirali vse mogoči bolniki, medicinska oskrba 
pa je bila na nizki stopnji. Iz teh razlogov je bil ta pododdelek ob adaptaciji 
stavbe v nevropsihiatrični oddelek ukinjen. Skratka, bolniško specialistično 
službo, specialistično ambulantno' dejavnost moramo organizirati po specialistič- 
nih dejavnostih, po medicinsko priznanih vejah, ne pa po starosti. Zaradi tega 
je potrebno investirati le v obstoječe bolniške kapacitete in razširiti njihov 
posteljni fond, da bodo sposobne v večji meri sprejemati na zdravljenje starejše 
bolnike in jih zadržati na zdravljenju toliko časa, kolikor zahteva obolenje. 
Po odpustu iz bolnice pa je potrebno bolnemu starčku zagotoviti čimboljšo 
nego, bodisi v domu starostnikov ali na domu. Preko patronažne službe mu je 
potrebno zagotoviti medicinsko kontrolo zdravstvenega stanja. 

Omeniti moram, da je v naši bolnici že sedaj interni oddelek zaseden do 
33 «/o z bolniki nad 65 let starosti. Tako na primer v našem zavodu umre vsako 
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leto blizu 400 ljudi, med njimi je približno 80 °/o nad 50 let starosti. Statistike 
bolniškega stanja po raznih oddelkih prav talko govorijo, da je večji odstotek 
bolnikov nad 50 let starosti. To pomeni, da se problem rešuje že v zgoraj naka- 
zani smeri. Kolikor ni idealno rešen, je samo zaradi pomanjkanja posteljne 
kapacitete v obstoječih bolniških objektih in zaradi pomanjkljive organizacije 
in nege bolnikov na domu in v domu starostnikov. 

Pripominjam, da kolikor bi se ustanovil poseben geriatričen oddelek, bi 
to bilo opravičljivo le kot medicinska institucija z raziskovalno medicinsko 
nalogo. Taka institucija bi imela nalogo razvijati medicinsko znanost na pod- 
ročju geriatrije in obravnavati sodobne preventive in kurativne metode starost- 
nih bolezenskih pojavov. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovarišica Fanika Suc.. 

F a n i k a Suc: Tovarišica predsednik, tovariši poslanci! V svoji razpravi 
bi se rada dotaknila zdravstvenega varstva starostnikov. Skrb za zdravje posa- 
meznika in družbe je poverjena medicinski dejavnosti katera v dialektični 
povezavi z družbenimi pogoji, z ukrepi na osnovi sodobnih dosežkov lastnih 
in drugih nemedicinskih panog opravlja svoje poslanstvo. 

V smislu sodobnih načel se vedno bolj uveljavlja v zdravstvu skrb za 
starostnika. Nova miselnost, katero vnašamo v delo zdravstvene službe iz 
socialističnih vidikov in sodobnega humanizma, teži k prizadevanjem in uspe- 
hom v pogledu zdravstvenega varstva starostnikov, k reševanju problemov 
geriatrične zdravstvene službe, ki stopa v ospredje in čaka rešitve. Zdravstvena 
služba opaža, oziroma ugotavlja, da se v zdravstvenem stanju prebivalstva 
odraža spremenjen način življenja ter spremembe v strukturi prebivalstva. 
Perspektivni načrt zdravstvenega varstva kot sestavni del družbenega načrta 
mora izhajati iz stanja itn splošne patologije ter razvoja zdravstvenega varstva. 
Ustanove se morajo razvijati sorazmerno s potrebami. Staranje in starost pred- 
stavljata v zadnjih letih pereče vprašanje. Geriatrijo kot najmlajšo vejo medi- 
cinske znanosti bo potrebno okrepiti. V zvezi s tem bo nujno pristopiti čimprejš- 
nji graditvi geriatrične bolnišnice, ki mora biti zavod odprtega tipa, ki sprejema 
v oskrbo vse bolnike z geriatričnimi obolenji, ne glede na starost, torej s 
poudarkom na problem obolenja. Osnovno načelo je torej, da se sprejema, 
bolnike na osnovi bolezni in ne na osnovi starosti. Sem sodijo bolezni, ki jih 
obravnava sodobna geriatrija, npr. nedifuzna arteriosklerotična obolenja neka- 
terih organov ali organskih sistemov, razna internistična obolenja, ki zahtevajo 
glede na starost drugačno nego in terapijo, lokalizirana arterioskleroza ipd. K 
temu delu bo treba pristopiti poglobljeno ter začetna, morda skromna dela, 
razvijati dalje. 

Pri nas, ko smo še na začetku geriatrije, mora prevzeti geriatrična bolnica 
več nalog, in sicer: medicinsko-terapevtske naloge, vzgojne naloge strokovnega 
kadra za geriatrične in gerontološke institucije, usmerjati in voditi profilakso 
v geriatriji, prevzeti raziskovalno-znanstvene naloge. 

Kar zadeva vzgojo strokovnega kadra, ki dela v sedanjih domovih za 
stare, je ta prepuščena iniciativi posameznih institucij in je zelo različna in 
pomanjkljiva. Prav tako je pereče vprašanje vzgoje srednjega in višjega 
medicinskega ikadra, ki nima praktične geriatrične izobrazbe ter jo bo nujno 
nuditi v okviru študija. Poleg tega bo treba organizirati še občasne seminarje 
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in postdiplomska izpopolnjevanja, za kar nam more dati možnost le urejena 
geriatrična bolnica. 

Predavateljski kader bi se moral rekrutirati v ger.iatrični bolnišnici, kjer 
bi bili problemi najbližji. Profilaktična dejavnost bi imela prav tako svojo 
osnovo v omenjeni bolnišnici. Tudi znanstveno-raziskovalna dejavnost je nujna 
v geriatričnem hospitalnem zavodu. Tako bi bila geriatrična bolnišnica izo- 
braževalni in tudi raziskovalni republiški center. 

Glede oskrbe finančnih sredstev naj bi ta problem ne predstavljal osrednjo 
skrb zdravstvenim delavcem, katerih prvenstvena dolžnost naj bi bila, da se 
posvetijo stroki. Pravočasna zagotovitev sredstev za investicije in opremo bo 
omogočila razširitev ter izboljšala tovrstno zdravstveno dejavnost. 

V zvezi s skrbjo za starostnike bo patronažno službo nujno potrebno kadrov- 
sko in vsebinsko ukrepiti. Vzporedno s tem pa bo treba razvijati službo nege 
bolnika na domu, ki predstavlja globlji in izrazito perspektivni pomen in to. 
po novi metodi z novimi organizacijsko-metodološkimi prijemi. 

Sredstva za to dejavnost se bodo morala zagotoviti delno iz skladov social- 
nega zavarovanja, delno pa iz proračuna ali pa morda iz dodatnih prispevkov 
posameznih gospodarskih organizacij, bi na ta način kazale podaljšano skrb 
za svoje bivše neposredne proizvajalce. 

Nega na domu naj bo dvojna, to se pravi strokovna in laična. Mislim, da 
je to nujno'. Obe bi se med seboj dopolnjevali, in sicer strokovna nega bi laično 
nadzirala., jo kontrolirala, nudila le strokovno pomoč, medtem ko bi laična nega, 
ki naj bi obstojala pri krajevnih skupnostih, nudila morda tudi gospodinjsko 
pomoč. 

Že tovariš dr. Birsa je omenil, da je marsikdaj starostnik brez domačih, 
brez vsakega, ki bi mu stal ob strani tedaj, ko je pomoči najbolj potreben. 
To opažamo tudi na terenu. Vzroki so različni. Morda so res mladi tako odmak- 
njeni in ne morejo razumeti starostnika, morda je družina zaposlena in ni. 
nikogar doma, ki bi lahko starostniku oziroma bolniku pomagal. Morda pa tudi. 
ni pravega razumevanja ali pa ne znanja o negi bolnika. V vseh teh primerih 
moramo poskrbeti za nekoga in ne samo za strokovno nego, pač pa tudi za nego 
v gospodinjstvu. Mislim, da je prav naloga krajevnih skupnosti, da to organizi- 
rajo, saj vemo, da po novih principih krajevna skupnost skrbi za človeka od 
rojstva do smrti, vsaj morala bi skrbeti. 

Kar zadeva samoprispevke s strani tistih, katerim se nega nudi, verjetno 
ne bomo mogli veliko pričakovati, ker vemo, da so pokojnine nizke, da se 
z enako pokojnino v mnogih primerih preživlja dvoje ali pa še celo več oseb. 
da je starostnik že tako nekje prizadet, ker rabi toplejšo obleko, drugačno hrano, 
da rabi pozimi več kurjave, in da si mora za težja dela že tako ali tako dobiti 
nekoga, da mu pomaga, npr. spravljanje premoga, težje čiščenje stanovanja ipd., 
kar so mi vse nakazovali starostniki ob priliki, ko sem jih anketirala. 

Vzporedno z nego bolnika na domu se mi zdi, da bi bilo nujno treba orga- 
nizirati servis za pripomočke. Na terenu je opaziti, da bolniki nimajo niti pra- 
vilne posteljne posode, kaj šele ka drugega. Imela sem priliko opaziti, da je 
porodnica dobila glinasto skledo in nisem povsem prepričana, da se v tej 
skledi morda kasneje,ni mešala solata. Vse to me je pripeljalo na misel, da 
je nujno pristopiti k temu, da se bodisi pri krajevni skupnosti, bodisi pri 
organizaciji Rdečega križa ali pri društvu upokojencev ustanovijo servisi, ki bi 
izposojevali pripomočke, ki so nujno potrebni za dobro'negovanje bolnika. 



176 Socialno-zdravstveni zbor 

Nagla družbena preobrazba s skokovitimi sociološkimi premiki povzroča 
hitro naraščanje starostne dobe prebivalstva ter intenzifikacijo potreb tako na- 
stale skupine prebivalstva. Tako stanje se odraža v spremembi morbidnosti 
in mortalnosti. Z željo, da bi bila jesen življenja slehernega državljana kar 
najlepša in zdrava, bo treba pohiteti z gradnjo že omenjene ustanove ter okre- 
piti skrb za ostarele. Kajti v skrbi za ostarele, bolne in onemogle se do neke 
mere zrcali kultura naroda, kar imejmo v zvezi z reševanjem teh problemov 
še posebej pred očmi. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Besedo ima Rado Dolgan, poslanec 
Republiškega zbora. 

Rado Dolgan: Tovarišice in tovariši poslanci! V poročilu začasnega 
odbora za proučevanje varstva starostnikov in geriatrije so posebej omenjeni 
geriatrični centri, ki naj bi predvsem reševali zdravstveno problematiko osta- 
relih ljudi. Ker je to vprašanje izredno pomembno in postaja iz dneva v dan 
vse bolj pereče, mi dovolite o tem nekaj besed, ki naj še bolj osvetlijo in 
prikažejo nujnost, da čimprej ustanovimo geriatrični center. 

Zelo pomembna študija profesorja dr. Vogelnika »Dosedanji razvoj, stanje 
in perspektiva prebivalstva Socialistične republike Slovenije« utemeljeno doka- 
zuje, da se je v zadnjih 100 letih povečalo prebivalstvo naše republike samo 
za 67 °/o staro prebivalstvo pa za 160%. Dalje ugotavlja ta študija, da bo 
živelo v letu 1971 v naši republiki približno 238 000 ljudi starih nad 60 let, kar 
pomeni 15 % celotnega prebivalstva. Samo teh nekaj skopih podatkov doka- 
zuje, da povprečna življenjska doba v Sloveniji narašča, pri čemer se seveda 
porajajo iz dneva v dan problemi starih ljudi, specifični problemi, ki pa se jih 
naša družba še ne zaveda v polni meri. 

Ne bi se želel, niti se ne morem spuščati v medicinski del geriatrije, 
vendar bi želel ugotoviti, da postajajo obolevanja v starosti vse pogostejša. Sta- 
rejši in stari pacienti vse bolj, zasedajo posteljne fonde naših bolnišnic in ni 
slučaj, da na primer na interni kliniki zasedajo v povprečju 1/3 postelj. Vsa 
ta dejstva in ugotovitve, ki sem jih na kratko omenil, predvsem pa mnogi 
problemi starih ljudi govorijo, da je nujno potrebno' ustanavljanje geriatričnih 
centrov. Pri tem seveda ni nič manj pomembna ekonomska stran tega vpra- 
šanja. Zdravljenje v splošni ali klinični bolnišnici je nedvomno dražje, kot 
bi bilo v posebnih geriatričnih oddelkih oziroma v bolnišnicah. Po izračunih, ki 
jih je že pred časom opravil Republiški sekretariat za zdravstvo, bi znašal 
oskrbni dan v geriatrični bolnišnici približno 2 300 dinarjev, medtem ko je 
sedanja cena oskrbnega dne na primer na interni kliniki v Ljubljani pri- 
bližno 4 000 dinarjev. 

Vemo, da je vzgoja strokovnega kadra, ki dela v sedanjih gerontoloških 
institucijah, domovih za ostarele osebe, prepuščena iniciativi teh posameznih 
institucij. Zato je tudi strokovna raven bolniške nege v posameznih domovih kaj 
različna. Vendar ne gre le za to- vprašanje, marveč tudi za vprašanja strokovne 
vzgoje srednjega in višjega medicinskega kadra, ki naj bi delal na področju 
geriatrije. Takšno izobrazbo pa naj bi nudil geriatrični center, ki naj bi poleg 
medicinsko terapevtskih nalog in znanstveno raziskovalnega dela na področju 
te veje medicine opravljal tudi vzgojne strokovne naloge. Kot je znano, se 
vprašanje ustanovitve geriatričnega centra, konkretno na Bokalcah, vleče že 
več kot leto dni. Vemo, da so bili že izdani tudi načrti za potrebne adaptacije, 



6. seja 177 

finančni načrti in da so bila že tudi pogajanja glede financiranja te izgradnje. 
Tudi Izvršni svet je že razpravljal o tem vprašanju in zavzel stališče, da je res 
potrebno ustanoviti geriatrično bolnišnico oziroma center, saj doslej v naši 
republiki še nimamo takšne specializirane ustanove. Torej nujna potreba po 
takšnem centru oziroma zdravstvenem zavodu, njegov prispevek k vzgoji zdrav- 
stvenih kadrov, racionalnejša uporaba družbenih sredstev za zdravstveno 
varstvo, večji uspehi pri zdravljenju geriaitričnih obolenj in končno prispevek, 
ki bi ga dala takšna nova bolnišnica oziroma center za zmanjšanje potreb po 
novih bolnišničnih kapacitetah, vse to opravičuje in terja, da čimprej ustano- 
vimo bolnišnico za geriatrična obolenja, ki bi bila hkrati tudi center za znan- 
stveno raziskovalno in strokovno delo na področju geriatričnih obolenj. 

Drugo vprašanje, o katerem želim reči tudi nekaj besed, je vprašanje skrbi 
za ostarele kmete. O tej skrbi zadnje čase vse bolj razpravljamo, saj je to vpra- 
šanje tako ekonomskega kot socialnega značaja. Vzroke za ta problem moramo 
iskati predvsem v naglem razvoju industrije, kar je sicer nujen pogoj tudi za 
napredek kmetijstva, vendar je to povzročilo naglo spreminjanje starostnega 
sestava kmečkega prebivalstva. Vedno manj je mlajših ljudi za delo na kme- 
tijah, ki bi hkrati oskrbovali in negovali ostarele kmete. To se še bolj kaže v 
višinskih krajih na območju industrijsko manj razvitih občin. Ne bi našteval 
številnih podatkov o ostarelih kmetih, saj te podrobno navaja zadevna infor- 
macija vašega začasnega odbora za proučevanje varstva starostnikov in geri- 
atrije, marveč bi navedel samo to, da imamo na območju sežanske občine po še 
nepopolnih podatkih približno 750 takih primerov. To je precejšnjo število in 
priznati moramo, da doslej še nismo sistematično proučevali in konkretno reše- 
vali problematike starih in onemoglih ljudi na vasi. 

Sedaj do neke mere rešujemo le posamezne, bolj kritične primere, čeprav 
moramo vso skrb družbe usmeriti v to, da zagotovimo ostarelim kmetom — med 
nJimi je velik odstotek takšnih, ki so v tej ali oni obliki so'delovali v narodno- 
osvobodilni borbi — materialno pomoč, ki se sedaj ureja na zelo različne načine. 

Tudi višina podpore, ki jo prejemajo ostareli ljudje, čestokrat ne ustreza, 
prav zaradi nezadostnih finančnih sredstev posameznih občin. Strinjam pa se 
z ugotovitvijo vašega začasnega odbora, da je treba izvajati za tiste ostarele 
kmete, ki so ostali osamljeni, niso pa še potrebni zavodske nege in oskrbe, 
socialno-zdravstveno varstvo z različnimi oblikami strokovne in prostovoljne 
pomoči na njihovih domovih. Za njihovo materialno vzdrževanje pa jim moramo 
nujno omogočiti takšne načine kooperacije s kmetijskimi organizacijami, ki ne 
zahtevajo posebno težkih fizičnih del. Gre torej predvsem, tovariši in tovarišice 
poslanci, za tiste ostarele kmete, ki so za vsakršno delo nesposobni. Čeprav 
je bilo storjenih že več ukrepov, ki naj omilijo ta problem, bo nujno potrebno 
tudi v prihodnje pomagati občinskim skupščinam pri iskanju ustreznih in 
hitrih rešitev socialnih problemov, pri organizaciji socialnih služb, usposab- 
ljanju kadrov in podobno. Seveda bo to vprašanje najtežje rešiti v izrazito 
agrarnih območjih s šibkejšo gospodarsko bazo, kjer je takšnih primerov 
tudi največ. 

Problem je torej tu in ga moramo začeti kar najhitreje in v celoti reševati. 
Pri tem se seveda poraja vprašanje kako naj gospodarsko šibkejše občine 
rešujejo to vprašanje same. Zato menim, da bi bilo prav, če bi razmislili o 
možnosti formiranja namenskega sklada, ki bi lahko v veliki meri s svojimi 
sredstvi pomagal reševati to vprašanje tudi z materialne strani. 

12 
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Predsednik dr. Ruža Segedin : Besedo ima tovariš Mirko Pukl. 

Mirko Pukl: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi prikazati pro- 
blematiko na območju mariborskega okraja in to v občini Tabor. Na področju 
občine Maribor-Tabor je po stanju leta 1961 nad 60 let starih 4536 oseb ali 
10,7 '%> od skupnega števila 42 326 prebivalcev. Potrebne analize starejših 
ljudi v naši občini nam doslej ni uspelo izdelati. To predvsem zaradi 
pomanjkanja strokovnega kadra — šolanih socialnih delavcev. Ostali referenti 
v odseku za družbene službe pa so preveč obremenjeni z internim delom in pa 
z reševanjem individualnih socialnih problemov. K intenzivnejši obdelavi te 
problematike se bo lahko pristopilo letos jeseni, ko bodo na oddelku za socialno 
varstvo nastavili še dva izšolana socialna delavca; še laže pa bi bilo, če bi na 
občini že imeli ustanovljen zavod za socialno delo kot strokovni organ soci- 
alnega varstva. Na mestnem predelu naše občine se več ali manj ukvarjajo z: 
vprašanji starih ljudi posebne komisije za socialna vprašanja v krajevnih 
skupnostih, ki v znatni meri sodelujejo z organizacijo RK, ZB, društvom upo- 
kojencev itd. Dejavnost teh komisij pa je precej odvisna od razumevanja in. 
pomoči krajevne skupnosti in pomoči upravnega organa za socialno varstvo. 
Še vedno je želo aktivna organizacija RK. 

V krajevni skupnosti »Jožica Flander« je ustanovljen servis za pomoč pri 
negi bolnika na domu. Zaradi pomanjkanja primernega kadra, ki ni usposobljen 
za nego bolnika, 'ta servis žal ne more vedno zadostiti vsem potrebam. Dejavnost 
tega servisa krije v glavnem potrebe mestnega dela občine, medtem ko na 
podeželju ta pomoč ni organizirana. Samo v nujnih primerih poišče ta servis 
v povezavi z organizacijo RK primerno osebo, ki pod vodstvom servisa izvršuje 
usluge oziroma nudi pomoč pri negi bolnika na domu tudi izven mestnega dela 
občine. V težjih primerih starejših bolnikov, kjer je predvsem potrebna zdrav- 
stvena nega bolnika na domu, pošilja patronažni center Zdravstvenega doma 
Maribor na dom svoj kader oziroma kader iz šole za medicinske sestre v 
Mariboru. 

Tudi v naši občini je pri starejših ljudeh pereča stanovanjska problematika; 
mnogo jih še vedno stanuje v slabih, vlažnih, utesnjenih in za zdravje škodljivih 
stanovanjih. To je problem, ki ga občina sama še dolgo ne bo mogla rešiti. 
Skoraj polovica socialnih podpirancev v naši občini živi pri tujih družinah, 
predvsem zaradi stanovanjsikega problema ali zaradi nerazumevanja pri bližnjih 
ali daljnih sorodnikih. S posredovanjem organa za socialno varstvo je bilo 10 sta- 
rejših oseb, ki žive na podeželju in ne želijo, da bi jih nastanili v domu onemo- 
glih, oddanih v oskrbo tujim družinam. Za te primere plačuje oskrbnino občina. 
Mnogo težje je najti take družine v mestnem delu, ker so mestne družine 
večinoma zaposlene, vzrok pa je tudi v stanovanjski problematiki. V nekaterih 
primerih, ko smo nastanili starejše ljudi pri tujih družinah, smo ugotovili, 
da so bili ti ljudje večkrat izkoriščani z raznimi deli, čeprav je oskrbo plačevala 
občina. Oskrbo teh ljudi je bila kljub plačilu pomanjkljiva in slaba, saj so 
nekateri spali tudi v hlevih. Organ za socialno varstvo občine Tabor sicer teži 
za tem, da bi se ta oblika pomoči starim in onemoglim razširila, ker je dokazano, 
da starejši ljudje ne gredo radi v domove za onemogle; imenujejo jih ubožne 
hiše. Ostati žele v ožjem družinskem okolju, ali okolju, ki so ga vajeni iz mladih 
let. Na območju občine ni nobenega doma za stare in onemogle ljudi. 

S področja občine je skupno nastanjenih v raznih domovih 79 oseb in 
sicer: v Viltušu, domu upokojencev — 42 oskrbovancev, v Poljčanah 35, v 
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Muretincih 1, v domu starih Idrija 1, v Hrastovec-Trate, v domu za duševno 
bolne 23. Približno 70 oskrbnin v teh zavodih plačuje občina, ostale oskrbnine 
krijejo varovanci deloma sami, le v redkih primerih jih krijejo sami v celoti. 

Po dosedanjih ugotovitvah pa način življenja starih ljudi v teh domovih 
ne ustreza željam oseb, ki se odločijo za domsko oskrbo. V teh domovih se 
nahajajo različni ljudje, z različnimi navadami in nazori, v istem domu najdemo 
še sorazmerno zdrave osebe, lažje ali težje duševno1 prizadete, alkoholike in 
podobno. Zaradi različne strukture in mentilatete teh ljudi se pogosto pojav- 
ljajo med njimi prepiri, pa tudi medsebojna obračunavanja niso redek primer. 

Na območju občine imamo 215 starejših ljudi, ki prejemajo stalno mesečno 
podporo. Povprečno je ta podpora še vedno nizka. Najnižja socialna podpora 
znaša 1 800 din, povprečna pa 3 800 din. Najvešji znesek socialne podpore v 
znesku 8 000 din se daje le v dveh primerih. V letošnjem letu se bo stanje glede 
na večja proračunska sredstva popravilo. Povprečje mesečne podpore naj bi se 
zvišale na 4 500 din. V težjih primerih se nudi posameznikom še posebna mate- 
rialna pomoč, bodisi v hrani, obleki in kurivu. 

Socialna pomoč je v republiškem merilu zelo pičla. V posameznih obči- 
nah je zelo različna in odvisna od finančnih zmožnosti posameznih občin. Zato 
menim, naj bi se skušal ta problem rešiti v republiškem merilu, in sicer tako, 
da bi se formiral poseben sklad, v katerega bi obvezno prispevale vse občine. 
Iz skupnih sredstev naj bi se določili enotni višji kriteriji za redno socialno 
pomoč; sedanje socialne podpore glede na zvišanje življenjskih stroškov abso- 
lutno ne zadoščajo za najosnovnejše potrebe oseb, ki prejemajo socialno pomoč. 

Na področju občine Maribor-Tabor je registriranih 2 450 borcev NOB. Pri 
skupščini občine Maribor-Tabor je formirana komisija za skrb borcev in inva- 
lidov, ki rešuje vprašanja borcev in vojnih vdov ter njihovo stanovanjsko 
problematiko. Tudi pomoč pri zaposlitvah rešujejo izjemno. Rešuje tudi pokoj- 
ninsko problematiko, izjemne pokojnine po 73. in 80. členu zakona o pokojninskem 
zavarovanju ter odloča o dodelitvi priznavalnin zaslužnim borcem1 NOB, ki živijo 
v težkih gmotnih razmerah. Priznavalnino prejema trenutno 44 uživalcev članov 
ZB. Ta se giblje od 5 000 do 10 000 din. Glede na socialno stanje posameznikov 
pa povprečje še ne zadošča. Mnogo članov ZB ima nizko pokojnino ali nizke 
osebne dohodke. Tega povprečja na občini ne bodo mogli tekom tega leta popra- 
viti zaradi prepičlo odmerjenih proračunskih sredstev, ki so dana za te namene. 

Najtežjo halogo ima ta komisija pri reševanju stanovanjske problematike 
članov ZB. V času od leta 1960 pa do danes je bilo dodeljenih le 40 stanovanj; 
izboljšav, to je menjav iz slabših v boljša stanovanja pa 50. 40 primerov je še 
nerešenih. Občina bo s pomočjo dotacije republike in delovnih organizacij dolžna 
rešiti še to pereče vprašanje. Pri reševanju stanovanjske problematike članov 
ZB, ki so zaposleni pri tajništvu za notranje zadeve, bi bilo predlagati, da se iz 
namenskega republiškega sklada dodelijo večja sredstva za tajništva za notranje 
zadeve pri okrajnih skupščinah. 

Vprašanje ostarelih kmetov pri nas še ni obdelano, pač pa se bodo v naši 
občini pojavili problemi starih kmetov v hribovitih krajih. Veliko je kmetov, 
starčkov, ki so onemogli in ne morejo več obdelovati svoje zemlje. Pripravljeni 
so zemljo odstopiti za stalno rento, ki bi jim omogočila normalno življenje. Ta 
zemlja je oddaljena in je ni mogoče vključiti v družbeni sektor. Zasebniki pa 
raje iščejo vir zaslužka v industriji in se ne žele ukvarjati s kmetijstvom na 
odročnih kmetijah. 
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Problematika doma onemoglih v Viltušu. Ta dom spada pod občino Maribor- 
Ceniter, koristniki doma pa so vse tri mariborske občine ter bližnji občini 
Radlje in Dravograd. Dom: je popolnoma samostojen, le pri nujnih popravilih 
pomaga občina Maribor-Center. Lokacija doma je zelo primerna, prostori pa 
namenom ne ustrezajo. To so prostori bivše graščine. Lahko trdim, da doma in 
tudi drugi pogoji niso prilagojeni mentalno higienskim razmeram. Zasedba 
doma je 150 postelj; nekaj je tudi zasilnih ležišč. Na enega stanovalca pride 4 m2 

prostornine. Osnovni minimum naj bi bil 9 m2. Število zaposlenih je 28, od teh 
4 upravno-administrativne moči, dve medicinski sestri^ ki delata izmenično, 
vse drugo je strežno in tehnično osebje, skupaj 22 delavcev. 

Dom nima stalnega zdravnika, ki bi bil zaposlen v samem domu. Bolnike 
obiskuje občasno, dvakrat tedensko. Oskrbnina v domu znaša za pokretne 
600 din, za nepokretne pa 800 din dnevno. Povprečna plača uslužbencev je 
26 000 din. Stanovalci tega doma imajo delno možnost opravljati primerna dela, 
da si s tem krajšajo čas, za svoje delo pa so tudi nagrajeni. Za zabavo je delno 
poskrbljeno s tem, da imajo v domu televizijski in radijski sprejemnik. Razna 
društva obiskujejo dom s primernimi programi; dom je naročen na razne časo- 
pise, na razpolago pa so tudi knjige. 

V dom je bilo sprejetih: zaradi nepreskrbljenosti in neprimerne nege 
59 seb, zaradi bolniške nege 60 oseb, zaradi stanovanjskih razmer — brez stano- 
vanja 32 oseb, zaradi nesoglasij v družini oziroma s svojci 2 osebi. 

V domu je 59 upokojencev, ki delno sami prispevajo k oskrbnini, ostalih 
93 je brez sredstev in plačujejo zanje pristojne občine. 4 oskrbovanci se vzdržu- 
jejo sami iz lastnih sredstev, 93 jih vzdržujejo občine, z delno pomočjo občine 
se vzdržuje 47 oskrbovancev, za 3 oskrbovance pa plačujejo stroške svojci. Po 
starosti je dom zaseden takole: od 20—30 let 1 ženska, od 31—50 let 4 ženske 
in 2 moška, 51—60 let 5 žensk in 5 moških, od 61 do 70 let 52 žensk in 10 moških, 
od 71—80 let 39 žensk in 15 moških, od 81 do 90 let 15 žensk in 24 moških in 
iznad 91 let en moški. Po tej tabeli je razvidno, da je zasedba doma iznad 
70 let starosti največja. 

Socialna služba v splošni bolnici Maribor se med drugim veliko ukvarja 
tudi s problematiko starih in onemoglih, ki so ti na hospitalizaciji. Eni prihajajo 
iz domačega okolja zaradi raznih starostnih obolenj, drugi, ki prihajajo iz domov, 
največ iz doma onemoglih v Viltušu in Poljčanah, tudi niso redki. Težave so 
z enimi in drugimi. Zanimivo bi bilo morda to, kaj jim je skupno in kaj je pro- 
blematično za celotno kategorijo starih in onemoglih v času hospitalizacije. Vsi 
namreč odklanjajo domsko oskrbo. Vidijo in občutijo razliko med bolniško 
oskrbo in domsko oskrbo. Zelo težko je prepričati starega bolnika, ki je prišel 
iz doma na zdravljenje, da je čas, ko se mora vrniti, že prišel. Na vse načine 
skušajo preprositi, da se jim bivanje v bolnišnici podaljša. 

V zadnjih mesecih smo obravnavali precej takih primerov. Trenutno se 
nahaja v zavodu 8 oseb iz domske oskrbe, 6 pa jih čaka za sprejem, ki pa za 
sedaj še ne bi bil mogoč. Iz vsega tega se lahko zaključi, da bi bilo umestno 
ustanoviti v bolnišnicah posebne oddelke za takšne ljudi. Kdo jih naj ustanovi, 
financira in vodi, je odprto vprašanje. Vendar je rešitev tega vprašanja načeta, 
zaželena in potrebna. Treba ga je tolmačiti v razširjenem smislu. 

Problematika kadrov: Iz vseh ugotovitev je razvidno, da nam primanjkuje 
strokovnih kadrov; tu predvsem mislim na socialne delavce in na strokovni 
medicinski kader, ki naj bi opravljal to delo na terenu in v raznih ustanovah. 
Sprašujem se, če bodo zmogle naše višje in srednje medicinske šole izšolati v 
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kratkem času dovolj teh kadrov, ki nam bodo v bližnji bodočnosti in so nam 
tudi že sedaj nujno potrebni. Z druge strani pa ne vem, če bodo na razpolago 
finančna sredstva, da bi krila stroške tega šolanja in če bodo pozneje ustanove 
mogle finančno vzdrževati toliko tega kadra. Zavedam se, da naša socialistična 
družba stremi za tem, da imamo čim več srednje in višje kvalificiranih delavcev 
na področju zdravstvene in socialne zaščite. Mislim pa, da nam je nujno potreben 
tudi nižji, primerno izšolan kader, ki bi naj opravljal tako delo, kot ga oprav- 
ljajo bolničarji, negovalci v domu onemoglih, strežba pri negi bolnikov v 
servisnih službah krajevnih skupnostih in podobno. Mogoče je bilo zgrešeno, 
da se je ukinila šola za bolničarje. Dobro bi bilo ustanoviti podobne šole, ki bi 
prirejale krajše tečaje za kadre, ki so potrebni. Šolanje naj bi bilo krajše in 
cenejše ter dosegljivo tudi tistim, ki nimajo možnosti, da se vpišejo v srednje 
ali višje šole. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin : Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
tovarišica Milica Šali. 

Milica Šali: Med aktualne naloge na področju družbene skrbi za 
starega človeka spada tudi vprašanje ostarelih, za delo nesposobnih kmetov. 
Osnovni principi glede varstva starostnikov so nam sicer znani, težišče vsega 
našega dela pa mora biti usmerjeno v to, da star človek ostane čimdlje aktiven 
član naše družbe, ter da ostane v svojem okolju, dokler je to le mogoče. Gre 
za human odnos do človeka, ki je bil do nedavnega tudi proizvajalec in za 
njegovo splošno skrb kot za enakopravnega v varstvu ostalih kategorij družbene 
pomoči potrebnih. 

Čeravno se na področju Novo mesto pretežno preživlja s kmetijsko dejav- 
nostjo le okoli 21 316 ljudi; ali 45 !%> glede na celotno število prebivalstva, izstopa 
vprašanje ostarelih in osamljenih kmetov v zadnjem času kot pereče socialno 
in ekonomsko vprašanje. Na podlagi ugotovitve centra za socialno delo, ki je 
obdelal nekaj najvažnejših vprašanj, sledi, da je potrebno obravnavati to 
vprašanje v vsej širini in zagotoviti ogroženim kmetom ustrezno socialno varstvo. 

Ugotovljeno stanje po anketi kaže, da imamo v občini na 130 kmetijah 
tako pereč problem, da bi morali vsem 272, ki so stari nad 70 let in za delo 
nesposobni ter na teh kmetijah žive, takoj nuditi družbeno pomoč. Med anketi- 
ranimi je tudi 48 družin bivših borcev oziroma staršev borcev NOB. V 31 pri- 
merih so pri ostarelih starših na posestvu tudi otroci, ki pa so zaradi fizične ali 
psihične defektnosti delovno manj sposobni ali pa sploh nesposobni. Večina 
obravnavanih kmetij je slabe kakovosti, 65 je višinskih, 38 srednje višinskih 
in 27 nižinskih kmetij. Anketirane kmetije posedujejo skupaj 943 ha površin ali 
povprečno 7 ha na obravnavano kmetijo. Zaradi pomanjkanja delovne sile in 
zaradi slabe kakovosti posestva so pridelki v glavnem le za skromno preživljanje 
in za kritje stroškov za najeto tujo delovno silo. Soseska pomoč starim kmetom 
čedalje bolj slabi, često pa zaradi oddaljenosti kmetij tudi ni mogoča. V nekaj 
primerih so se kmetje že oprli na zadrugo, vendar je delovna kooperacija možna 
le tam, kjer pride v poštev mehanizirano obdelovanje zemlje, kar pa je pri nas 
glede na hribovitost in razdrobljenost nemogoče. Poleg tega pa družbeni sektor 
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pri nas še ni toliko močan, da bi lahko odkupoval taka zemljišča, zlasti v slabših 
pogojih, ter dajal starim kmetom primerno hranarino. 

Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo je predlagal osnutek 
občinskega odloka o preživninskem varstvu ostarelih kmetov, vendar ga naša 
občina zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni sprejela. Najnujnejše primere 
rešuje skrbstveni organ z rednimi ali enkratnimi podporami, koristnikov teh 
pa je komaj 13. 

Zdravstveno stanje anketiranih je na splošno zelo slabo. Kljub temu, da 
so kmetje zdravstveno zavarovani, se le redki poslužujejo ugodnosti iz tega 
zavarovanja, ker nimajo sredstev za plačilo stroškov; drugi razlog pa je oddalje- 
nost od zdravniške službe. Zdravstveni delavci do teh ljudi skoraj ne pridejo, 
ali pa pridejo samo na poziv. Vzrokov za to je več, osnovna pomanjkljivost pa 
je v pomanjkanju patronažnih sester in negovalk za nego bolnika na domu. 
Pri večini primerov je najbolj pereč problem davčnih obveznosti, plačilo občin- 
skih taks in prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Uprava za dohodke odmerja 
namreč davek po katastru, pri tem pa ne upošteva gmotnega stanja in sposob- 
nosti obdelave zemlje. V številnih primerih se davek izterjuje z rubeži živine, 
prašičev in podobno ter se na ta način starim ljudem jemlje njihov pridelek, 
ki bi jim služil tudi kot priboljšek. Nekateri iz strahu pred rubežjo davčne 
obveznosti sicer izpolnijo, na drugi"strani pa od socialne službe nujno prosijo za 
družbeno pomoč, ker nimajo osnovnih sredstev za preživljanje. Odpise davčnih 
obveznosti je skrbstveni organ dosegel le redkokdaj. 

Iz poročila Republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo in Repu- 
bliškega sekretariata za socialno varstvo smo ugotovili, da se pojavlja problem 
starih in onemoglih kmetov v vsej Sloveniji, ter da so ga nekatere občine že 
v letu 1963 reševale s sprejemom odlokov o oskrbnini starih kmetov. Morda v 
teh občinah ni toliko takih primerov in je zato potrebnih manj sredstev in ^ 
naporov za rešitev. Ugotovitve nam narekujejo, naj bi se za reševanje tega 
problema ustanovil poseben republiški sklad za preživninsko varstvo kmetov, 
iz katerega naj bi se dotirali občinski skladi ekonomsko šibkejših občin. To 
utemeljujem s teni, ker naša občina ob tolikih akutnih primerih, ki terjajo hitre 
in nujne rešitve, tudi v prihodnjem proračunskem letu ne bo imela dovolj sred- 
stev za rešitev teh problemov. Neodložljivo je namreč že sedaj vprašanje 
preživnin za tiste kmete, ki zaradi akcije podružbljanja kmetijskih zemljišč 
odstopijo in izgubijo svojo zemljo, so pa zaradi starosti ali drugih razlogov 
upravičeni do preživnine. Tega problema bi se v večji meri kot doslej morale 
lotiti kmetijske organizacije, kajti nič manj važen ni socialni položaj kmeta, 
ki je zemljo oddal, kot je vprašanje kvalitete in vrednosti njegove zemlje. 

Glede na veliko število starih in onemoglih v naši in sosednjih občinah, ki 
so potrebni zavodskega varstva, si občina Novo mesto nujno prizadeva zagoto- 
viti sredstva za izgradnjo takega zavoda v Novem mestu. Obstoječe kapacitete 
v Metliki, Sevnici, Loki in drugod ne zadoščajo, zlasti če upoštevamo, da želijo 
v domsko oskrbo tudi starejše zdrave osebe, ki nimajo svojcev in primernih 
stanovanj, imajo pa sredstva, da bi plačale oskrbo v domu. To je zlasti važno 
za starejše upokojence, ki jim v rejniških družinah ni mogoče zagotoviti primerno 
oskrbo za njihovo starost. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš dr. Bojan Accetto. 
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Dr. Bojan Accetto: Spoštovana tovarišica predsednik, cenjene tova- 
rišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da spregovorim v tej debati o geriatrično- 
gerontološki problematiki v naši republiki, nekaj besed. S skopimi besedami 
bi rad povedal nekaj misli o geriatrični medicini. 

Geriatrična medicina je dejansko nekoliko različna od vseh ostalih, medi- 
cinskih dejavnosti. Naj navedem nekatere razlike. 

Pri starem bolniku opazujemo največkrat multiplo patologijo, kar pomeni, 
da star človek največkrat ne boleha samo zaradi ene bolezni, temveč ima mnogo 
najrazličnejših obolenj, ki jih je treba sočasno obravnavati. 

Druga razlika od ostalih medicinskih dejavnosti je teamsko obravnavanje 
bolnikov. Vsi vemo, da pri bolniku srednje življenjske dobe včasih zadošča že 
samo adekvatno medikamćntozno ali fizikalno ali kakšno drugo zdravljenje, 
medtem ko je pri starem bolniku največkrat potrebno še nekaj več, potrebno 
je angažirati mnoge socialne in družbene delavce pri rehabilitaciji zaupanih nam 
starih bolnikov. 

Tretja razlika med medicino nasploh in geriatrično medicino je v pogledu 
terapevtskih učinkov zdravljenja starih bolnikov; medtem ko lahko pričakujemo 
pri bolniku srednje življenjske dobe restitutio ad integrum, ko torej lahko priča- 
kujemo popolno ozdravljenje, moramo vedeti, da pri starem bolnem človeku 
največkrat tega ni mogoče doseči. Mnogokrat se moramo in se tudi zadovoljimo 
le z delno fizično in tudi psihično rehabilitacijo. 

In naslednje pravilo: te ali one geriatrične institucije je treba vrednotiti 
prav tako, kot vsako drugo medicinsko institucijo, kjer je na medicinskem 
praporu zapisana diagnostika, terapija, sprejemni in odpustni režim. Vsako 
geriatrično institucijo je treba torej vrednotiti tako kot vsako drugo medicinsko 
institucijo! 

Ce hočemo izvajati sodobno geriatrijo v pravih smernicah, potem moramo 
absolutno pristati na nekatere principe v organizaciji geriatrično gerontološke 
službe. 

Prvi princip je absolutna nedeljivost geriatričnega vrednotenja, oziroma 
geriatričnega obravnavanja starega človeka z gerontološkim obravnavanjem. 
Geriatrična in gerontološka služba torej, medicinska služba in vse ostale, kot- 
so socialna, ekonomska, finančna, stanovanjska, urbanistična itd. dejavnost, so 
absolutno nujne in morajo biti povezane z obravnavanjem geriatrične problema- 
tike. Ze danes imamo v naši republiki, ko še nikakor nimamo razvite geriatrične 
službe niti v začetkih, pokazatelje, ki nam kažejo, kako nujna je povezava med 
geriatričnim in gerontološkim obravnavanjem. 

Dovolite mi nekaj primerov! Ce hočemo dobro vršiti gerontološko dejavnost 
v okviru stanovanjskih skupnosti, potem nujno moramo hkrati obravnavati 
prehrano starih zdravih oseb in nego starih bolnikov na domu. Drugo: geronto- 
loške institucije ali domovi za starejše ljudi sploh ne opravljajo samo gerontološke 
službe, saj vemo, da v naših gerontoloških institucijah prebiva mnogo, morda 
celo preveč bolnikov. Primer doma na Bokalcah je mogoče najbolj ilustrativen, 
saj je bilo v letu 1963 v povprečju kar 63,5 %> bolnikov. Tudi naše medicinske 
institucije ne morejo več brez geriatrije. Tu je bilo že nekajkrat povedano, koliko 
starih pacientov se zdravi v bolnišnicah, na internističnih, uroloških, kirurških 
in nevroloških oddelkih. Naj navedem primer ljubljanske interne klinike, kjer 
imamo vedno najmanj 36 °/o bolnikov, ki so starejši od 65 let. K temu se bom 
še povrnil. 
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Te argumente sem navedel v dokaz, kako je dejansko že danes pri nas 
neločljivo povezana geriatrična in gerontološka problematika, iz česar moramo 
napraviti tudi zaključek: reševati moramo sočasno geriatrične in gerontološke 
probleme, ne samo ene ali druge. 

Drugi princip za dobro organizacijo geriatrične službe in dobro izvajanje 
te službe je, da moramo priznati, da gre starim prebivalcem prav ista medicinska 
oskrba kot ljudem srednje življenjske dobe. To pomeni, da ne smemo pristopiti 
k eventualnemu ustanavljanju geriatričnih institucij s stališča cenejše službe, 
kajti ugotovili bomo lahko, da geriatričria institucija ne bo mnogo cenejša. V bol- 
nišnicah za prebivalce srednje življenjske dobe je potreben večji obseg diagno- 
stičnih in medikamentozno terapevtskih poseganj, v geriatričnih institucijah pa 
je intenzivnejša nega, ki tudi ni brezplačna, oziroma, ki tudi ni poceni. Če 
hočemo obdržati v naših geriatričnih institucijah principe bolniškega vzdušja, 
potem ne smemo dopustiti, da bi se zaradi finančno-ekonomskih razlogov razvile 
te institucije, oprostite mi, v azile in hiralnice. 

Tretja principialna stvar, o kateri bi želel govoriti, je vprašanje geriatrič- 
nega centra, oziroma razvoja geriatričnega centra. 

Mislim, da smo v naši republiki v taki fazi razvoja geriatrične službe, ko je 
treba pristopiti k ustanovitvi geriatričnega centra in to ne toliko s stališča reše- 
vanja posteljnega fonda za stare ljudi, kolikor za ustanovitev centra v pravem 
pomenu besede, ki bo imel prvenstveno, če lahko tako rečem, dve nalogi. Prva 
je vzgojna pedagoška naloga. V domovih za onemogle, v naši republiki, kjer je 
mnogo bolnih ljudi, skrbe za nego največkrat neadekvatno izšolani kadri. V 
informaciji ste lahko prečitali, kako borna je v naših domovih zasedba s strokov- 
nimi kadri. Mislimo, da bo lahko prevzel in bo vzgojo^ teh kadrov za domove 
moral prevzeti prav predlagani geriatrični center na Bokalcah; in ne samo za 
domove, temveč tudi za dobro in uspešno izvajanje zunanjih gerontološko 
geriatričnih služb v okviru stanovanjskih skupnosti. Pa ne samo to! Potrebno 
je izvajati dobro podiplomsko izobraževanje vseh kadrov, ki že delajo na terenu. 
S tem ne mislimo samo na negovalce in negovalke, marveč tudi na nižji, srednji 
in višji medicinski kader. Vprašam se, zakaj se ne bi na medicinski fakulteti v 
Ljubljani poleg pediatrije poučevala tudi geriatrija, kar je utemeljeno zaradi 
naraščajočega in zaskrbljujočega števila starih prebivalcev v naši republiki. 
Prva stvar geriatričnega centra je torej vsekakor problem kadrov, katerega bo 
moral rešiti oziroma reševati geriatrični center sam in zato mislim, da bi bilo 
treba čimprej pristopiti k organizaciji tega centra prav v interesu vzgoje in 
izobraževanja kadrov. 

Druga stvar je raziskovalno delo v geriatričnem centru. Mislim, da je raz- 
iskovalno delo na področju geriatrije nujno potrebno tudi zaradi uvajanja novih 
poti v diagnostiki in terapiji. Prav res je, da se lahko učimo iz izkušenj v 
zamejstvu, res pa je tudi, da moramo dobiti izkušnje v razvoju teh služb tudi 
sami. V raziskovalni dejavnosti imamo gotovo Slovenci primat med jugoslovan- 
skimi narodi, ker imamo že danes znatno najvišji odstotek starih ljudi, kar 
kažejo tudi podatki, ki jih je zbral republiški zavod za statistiko. 

Mislim, da je na mestu raziskovalna dejavnost v taki instituciji in to ne samo 
na področju kurative, marveč morda še bolj na področju proučevanja preven- 
tivne dejavnosti za preprečevanje prezgodne in unilateralne starosti. Kaj mislim 
s tem? Mislim, da ni medicinski problem takrat, kadar dobimo starega bolnika, 
ki ima arteriosklerozo prav povsod, kajti leta življenja se iztekajo vsakomur, 
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pač pa takrat, kadar najdemo arteriosklerozo unilateralno, na enem samem 
organu, ki včasih vodi do težke invalidnosti. In tu je vloga in naloga razisko- 
vanja, tu je vloga in dolžnost geriatričnega centra v raziskovanju geriatričnih 
obolenj! 

Končno še vprašanje hospitalne dejavnosti v geriatričnem centru. Geriatrični 
center bo predvidoma razpolagal s posteljnim fondom 80 postelj. Mislim, da je 
razumljivo in jasno vsakomur, da s tem posteljnim fondom nikakor ne bomo 
rešili problema pomanjkanja bolniških postelj v naši republiki. Vendar so te 
postelje nujno potrebne predvsem zaradi praktičnega dela pri vzgoji kadrov. 
Ko torej načenjamo vprašanje in ko nekako agitiramo za ustanovitev, geriatrič- 
nega centra, ne mislimo pri tem na odpiranje velikih geriatričnih kapacitet v 
naši republiki. Mislim, da bi bilo treba o tem vendarle mnogo več razpravljati. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Hvala! Besedo ima tovariš Rok 
Globočnik. 

Rok Globočnik: Tovarišice in tovariši! Mislim, da je nadaljnji razvoj 
znanosti, kot sta gerontologija in geriatrija, v našem družbeno-gospodarskem 
sistemu odvisen tako od objektivnih kot od subjektivnih činiteljev, kot so že 
prej tovariši navajali. Mislim pa, da je to z materialne strani odvisno tudi od 
sprememb v globalni delitvi narodnega dohodka, o kateri sedaj precej govorimo. 
Te spremembe bodo v delitvi narodnega dohodka imele za posledico naraščanje 
osebnih dohodkov zaposlenih v gospodarstvu, s čimer se bo izboljšal tudi mate- 
rialni položaj družbenih služb. Družbeni standard in družbene službe morajo 
biti deležne večje skrbi kot doslej, saj posredno ali neposredno močno vplivajo 
na gospodarsko in družbeno življenje in so eden od pogojev za hitrejši in sklad- 
nejši splošni napredek. Zato mislim, da bo družbena skrb za starejše ljudi, kot 
je tudi v poročilu navedeno, prišla najbolj do izraza, če bo osredotočena predvsem 
v komunah in krajevnih skupnostih. Tu se lahko na določeni materialni osnovi 
razvijajo specifične oblike varstva nastajajo službe za strokovno nego in drugo 
pomoč bolnim ter ostarelim osebam. Primer: služba gospodinjske pomoči in 
nege, ki jo je ustanovila jeseniška železarna, se je zelo obnesla, je pa na žalost 
za sedaj organizirana samo za aktivne delavce. Koristno bi je bilo razširiti — 
o tem se razpravlja — tudi na upokojene delavce, mogoče pa še naprej. Vendar 
se že sedaj stalno pojavljajo finančno-kadrovske težave, mislim pa, da se bodo 
v perspektivi v materialnem pogledu te Stvari uredile. Kar zadeva kadre pa 
menim, da je res potrebno, da obstoji določen pedagoški inštitut, ki bo vzgajal 
kadre za to specialno problematiko, oziroma za tak profil dela, o katerem je, 
kakor sem razumel, govoril tovariš dr. Accetto. 

Mislim, da je res tudi to, kar smo že ugotavljali, da je dolžnost naših 
podjetij, da posvetijo določeno skrb upokojenim delavcem. Če je, na primer 
delal 40 let v jeseniški železarni, je moralna in humana dolžnost tega kolektiva, 
da se ga po 40 letih težkega dela spominja tudi v jeseni njegovega življenja, 
oziroma, da mu nudi tudi določeno pomoč. Mislim, da te stvari v nekih oblikah 
na Jesenicah že obstoje. O tem razpravljajo in imajo upokojenci dosti zamisli, 
kako bi se v raznih oblikah razvijalo sodelovanje z aktivnim delom kolektiva. 
Zasluga delavskega samoupravljanja naše železarne je v tem, da so poskrbeli in 
materialno podprli izgradnjo doma upokojencev na Slovenskem Javorniku, ki 
je eden najlepših v Sloveniji, da so materialno podprli oziroma, da so sodelovali 
pri izgradnji doma upokojencev na Jesenicah itd. V teh domovih na Jesenicah 

/ 
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se zbirajo upokojenci, se zabavajo, se družbeno izživljajo in tako podaljšujejo 
svojo dinamiko, s čimer se seveda preprečuje tudi prezgodnje staranje. To velja 
tudi za klube upokojencev, ki so na Jesenicah precej aktivni. Se vedno pa je 
problem, kako pomagati drugim starim ljudem, ki so potrebni družbene skrbi. 
Za to bi bil odgovoren center za socialno delo, ki pa na Jesenicah še ne obstoji 
in se ta problematika rešuje le bolj sporadično. 

Ko strokovnjaki omenjajo, kakšni so vplivi na staranje, mnogokrat navajajo 
fizično aktivnost, delo, prehrano in pa alkohol. So pa tudi drugi činitelji, ki 
vplivajo na staranje, ki so ponekod večji, drugod manjši. Za jeseniško železarsko 
območje je na primer znana nesnažnost zraka. Te vplive bi morala raziskovati 
naša zdravstvena služba. Izredno pomemben je tudi vpliv delovnega mesta na 
staranje, kar prav tako nalaga zdravstveni službi in še posebej obratnim ambu- 
lantam posebne naloge. Znanstveno je namreč ugotovljeno, da se starostne mot- 
nje pojavljajo tudi že pri mlajših ljudeh, ki delajo na določenih težkih delovnih 
mestih, zlasti ob vse večjem tempu dela v proizvodnji. Znano je, na primer, da 
je delovno mesto valjalca že eno takih, pri katerem celo v Nemčiji menjajo 
ljudi pri 45 letih, ker tak delavec na takem delovnem mestu zaradi določenih 
starostnih motenj ne more več proizvajati tako, kot to zahteva od njega 
moderna, s hitrim tempom stopnjujoča se proizvodnja. 

Ti pojavi so vse bolj pogosti tudi pri nas in jih bodo morale naše obratne 
ambulante proučevati ter ustrezno in pravočasno preventivno ukrepati. 

Še nekaj besed o prehrani in drugi pomoči starejšim ljudem! Na Jesenicah 
imamo socialni zavod, ki se je razvil iz bivšega tako imenovanega doma one- 
moglih, ki je bil že v stari Jugoslaviji. Ta socialni zavod dr. Franceta Bergla 
na Jesenicah nudi starejšim osebam, ki nimajo svojcev oziroma tistim, ki ni- 
majo možnosti, da bi jih oskrbovali na domu, hrano, stanovanje, nego ter druge 
usluge, ki so za življenje potrebne. Nadalje nudi kroničnim bolnikom in invalid- 
skim osebam posebno' pomoč in nego ter vso ostalo oskrbo, ki je takim bolnikom 
potrebna, na posebnem, tako imenovanem bolničnem oddelku, ki je podaljšek 
splošne bolnice, da so v strokovni oskrbi pod stalnim zdravstvenim nadzorstvom. 
To je oddelek internega oddelka splošne bolnice in prav ta oddelek je bil 
zamišljen, da bi bil neke vrste osnova za bodoči geriatrični oddelek perspektivi. 
Svoje kapacitete daje ta zavod na razpolago tudi občinam iz di'ugih okrajev ter 
prav tako komunalnemu zavodu za socialno zavarovanje za tiste bolnike, ki jih je 
poslala bolnica na Jesenice v zavod za nadaljnje zdravljenje. Tako se je oskrbo- 
valo po stanju z dne 31. 12. 1963 iz občine Jesenice 54 oskrbovancev, iz Radov- 
ljice 21, iz Kranja 2, iz Škofje Loke 3, iz Tržiča 1, iz Ljubljane 1, iz Maribora 1 
in iz Murske Sobote 1. Samoplačnikov je bilo 5. Premičnih oskrbovancev v tem 
zavodu je 46, od tega s kroničnim obolenjem srca in ožilja 14, s kroničnim 
obolenjem dihal 8, z rakastimi obolenji 1, s presnovnimi motnjami 1, z drugimi 
starostnimi obolenji 13 in lažje duševno bolnih 9. Od delno premičnih oskrbo- 
vancev, katerih je 30, jih je bilo s kroničnim obolenjem srca in ožilja 12, s kro- 
ničnim obolenjem dihal 5, z rakastimi obolenji 2, z drugimi starostnimi 
boleznimi 11. Od nepremičnih oskrbovancev, katerih je 30, jih je s kroničnim 
obolenjem srca in ožilja 5, z rakastimi obolenji 2, ohromel je 1, s kroničnim 
obolenjem dihal 2 in z drugimi starostnimi obolenji 3. Na oddelek oskrbovancev 
je bilo v letu 1963 sprejetih 39 novih oskrbovancev in sicer 19 preko bolniškega 
oddelka, 19 od doma in eden iz druge ustanove. V letu 1963 je umrlo v zavodu 
18 oskrbovancev. 
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Oskrbovanci imajo na voljo knjižnico, televizijo in tri skupne radio aparate. 
Za oskrbovance je bilo prirejenih tudi 7 kulturnih programov, 2 predavanji in 
ena kinopredstava. Organizirana sta; bila en izlet in tudi ena ekskurzija. Pri 
oskrbovancih se opaža, da narašča osebni standard, in sicer glede obutve, 
obleke in perila. 

Zavod nima svojega zdravnika, ampak so v honorarnem delovnem razmerju 
4 zdravniki. V zavodu bi želeli, da bi sodeloval vsaj nekaj ur tedensko tudi 
socialni delavec, psiholog in fizioterapevt. Želim še poudariti to, kar je že prej 
ugotovil tovariš dr. Accetto, da velja tudi za ta zavod, da je strokovna služba 
bolj improvizirana in ni organizirana tako z zasedbo, kot bi bilo za tak zavod 
potrebno. Potrebna bo torej večja povezanost in boljše sodelovanje z zdravstveno 
službo oziroma s službo socialnega varstva, pa tudi z družbenimi organizacijami, 
ker menim, da bo potem ta zavod še uspešneje deloval v okviru zdravstvenega 
in socialnega varstva starejših ljudi. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Besedo ima tovarišica Nada Majcen, 
sekretar Republiškega sekretariata za socialno varstvo. 

Nada Majcen: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Spregovorila bi nekaj o zavodskem varstvu starejših oseb. Zdelo se mi je 
potrebno, da se oglasim v današnji razpravi, ker je bila ta problematika danes že 
večkrat omenjena. Zdi se mi, da je varstvo starejših oseb v domovih, poleg 
splošnega varstva starejših oseb na domu in v drugih družinah, izredno pereč 
problem, ki ga moramo obravnavati z vso resnostjo. Naš sekretariat je v letoš- 
njem letu meseca februarja izvedel obširno anketo, da bi ugotovil dejansko 
stanje v zavodih za starejše ljudi. Ne bi navajala vseh podatkov ankete, ker 
bi to bilo preobsežno. Kratko informacijo bomo poslali skupščini in upam, da 
jo boste dobili tudi poslanci. 

Iz informacije je razvidno, da imamo v Sloveniji 31 domov s kapaciteto 
3 100 ljudi. Ob tem bi omenila, da je po mednarodnih merilih predvideno, da 
potrebuje približno 5 % oseb starih nad 60 let domsko zaščito. V Sloveniji pa je 
take oskrbe in zaščite deležno le 1,3 °/o nad 60 let starih ljudi. Število domov 
torej ne zadošča, neprimerne pa so tudi lokacije. Od 31 domov je 15 domov 
izven vsakega naselja. Samo 8 domov je v večjih naseljih oziroma v večjih 
gospodarskih in kulturnih centrih. To pomeni, da oskrbovanci ne žive v okolju, 
ki so ga vajeni, oziroma, da zadovoljujemo potrebe samo tistega dela prebi- 
valcev, ki se s tako domsko oskrbo lahko zadovolje. Mislim, da je prav v tem 
osnovno vprašanje, da danes zadovoljujemo samo majhen del, in sicer tisti del 
ljudi, katerim prihod v domsko varstvo pomeni dvig standarda. To so ljudje, 
ki so do prihoda v dom živeli v veliko slabših življenjskih razmerah. Ljudje pa, 
ki so v času svojega aktivnega dela dosegli določen standard, pa take oblike 
zaščite, lahko rečemo, skoraj ne uživajo. 

Mislim, da je ob tem treba poudariti, da moramo v domovih za starejše 
ljudi ustvariti take pogoje, ki' bodo ustrezali pogojem družbenega in osebnega 
standarda. Sedanje stanje pa je bistveno drugačno, kot nam kažejo podatki iz 
ankete. V domovih je od 3100 ljudi 889 ali 28,7% duševno laže prizadetih in 
13,6% težje duševno prizadetih, od teh pa še 3,9 % alkoholikov. To pomeni, 
da je skoraj polovica oskrbovancev domov kakorkoli prizadeta. Trenutno 
nimam podatkov, vendar boste videli, ko boste prejeli informacijo, da je med 
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lažje in težje duševno prizadetimi dokaj visoko število še družbeno neprila- 
gojenih oseb. Pri takem sestavu je nemogoče organizirati življenje v domu 
tako, kot bi moralo biti za normalne ljudi, ki so prišli preživeti preostanek 
svojega življenja v tako institucijo. 

Naslednji podatek, ki je za današnjo stopnjo razvoja popolnoma nespre- 
jemljiv, je ta, da imamo v teh domovih pri 41 '°/o popolnoma negibljivih ali težje 
gibljivih ljudeh, ki so bodisi bolni ali kako drugače prizadeti, samo 3 medi- 
cinske sestre, ali na 3100 oseb samo 3 medicinske sestre! Omenila bi, da je na 
Poljskem merilo, da pride na 15 oseb v domovih za stare 1 medicinska sestra. 
Te podatke sem navedla za bolj drastično primerjavo, ker dovolj nazorno kaže, 
da je situacija, o kateri razpravljamo, res pereča in jo moramo začeti reševati 
tako, da bomo zagotovili oskrbo v domovih tudi tistemu delu prebivalcev, ki 
so si z delom zagotovili določena materialna sredstva in ki hočejo imeti tudi 
temu primerno oskrbo. 

Ko govorimo o tem, menim, da bo mogoče že v kratkem času izvesti prvo 
diferenciacijo oskrbovancev v domovih. Vsaj del najtežje prizadetih oseb, ki 
najbolj motijo življenje in organizacijo dela v domovih, bo verjetno mogoče 
kmalu premestiti iz sedanjega okolja v drugo okolje, saj imamo že na razpo- 
lago dom v Mali Loki pri Trebnjem, ki ga lahko preuredimo v dom 
za duševno prizadete osebe, ki so sposobne lažjih del. Obstojajo tudi možnosti, 
da se preurede nekatere šole, ki so ostale proste, po tem, ko so bili zgrajeni novi 
šolski objekti, v domove za duševno prizadete ali drugače neprilagojene osebe. 
S tem bi sprostili kapacitete sedanjih domov za druge oskrbovance, ki doslej niso 
mogli biti deležni domskega varstva. 

Posebno vprašanje je še vedno gradnja domov za upokojence. V tej zvezi 
bi omenila, da smo — priznati moram nekoliko ilegalno — dobili podatke, 
koliko sredstev se steka v sklade za stanovanjsko izgradnjo iz invalidskih in 
pokojninskih prejemkov naših ljudi. Ti podatki nam kažejo, koliko bi lahko do 
sedaj bilo storjenega. Komunalni zavodi za socialno zavarovanje okraja Celje so 
v letu 1963 odvedli teh 172 milijonov sredstev, v Kopru 118 milijonov 700 tisoč, 
v Ljubljani 565 milijonov, v Mariboru 231 milijonov in republiški zavod 7 mili- 
jonov; skupaj je to 1 milijarda 94 miiljonov. Naj povemo še to, da so nam v 
društvu upokojencev zatrdili, da niti en upokojenec v letu 1963 ni dobil stano- 
vanja! 

Prvi dom, ki ga gradimo po osvoboditvi za namene varstva upokojencev, 
je dom, ki ga gradi občina Ljubljana-Center. Po predvidevanjih bo ta> dom stal 
okoli 400 milijonov. Bo pa to res idealen dom, v katerem se bo poleg osnovne 
dejavnosti izvajala tudi gerontološka in deloma geriatrična dejavnost v okviru 
samega doma in za potrebe mestnega ali vsaj ožjega krajevnega območja. Po 
podatkih, ki sem jih navedla, bi lahko v ljubljanskem okraju vsako leto zgradili 
en tak dom, s kapaciteto za 120 oeb. Ta vir sredstev nam prav gotovo omogoča, 
da začnemo pospešeno reševati gerontološka vprašanja. 

Ena izmed tovarišic je prej predlagala, da bi zagotovili te investicije iz 
skladov socialnega zavarovanja. To ni mogoče, mogoče pa je, da se uporabi 4 %> 
sredstev od pokojninskih oziroma invalidskih prejemkov, ki služijo prav temu 
namenu in od katerih ostane polovica komunalnemu zavodu na področju tiste 
občine, kjer prebiva upokojenec, s tem, da bi začeli razpravo o tem, kako razpo- 
lagati s temi sredstvi v medobčinskem merilu. Prepričana sem, da se bodo tudi 
upokojenci strinjali s tem, da se te institucije na določenih področjih programsko 
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gradijo in da ta sredstva služijo kot temeljni vir za financiranje gradnje novih 
zavodov. 

Prosila bi tovarišico predsednico, da bi te stvari prišle v sklepe in da bi 
o teh podatkih bile obveščene vse občinske skupščine. 

Predsednica- dr. Ruža Šeg edin: Besedo ima tovarišica Olga Krajger. 

Olga Krajger: Spoštovani tovariši poslanci! Ko govorimo o kom- 
pleksni problematiki starejšega prebivalstva, mi dovolite, da današnjo bogato 
diskusijo še nekoliko dopolnim. Že tovariš z Jesenic je razširil gradivo v 
informaciji na problematiko starejših delavcev. Mislim, da je to pravilno1. V 
današnji praksi namreč vse premalo upoštevamo, da imamo med redno- za- 
poslenim delavstvom dober del starejših delavcev, ki so fizično šibkejši, kar 
bi bilo treba upoštevati pri zaposlovanju. Pri tem pa moramo upoštevati tudi 
vse pozitivne lastnosti, ki jih ima starejši človek na delovnem mestu in ki jih 
morda mlajši, pri polnih fizičnih močeh, nima. Med temi so najvažnejše delavne 
izkušnje. Prav zaradi neupoštevanja tega momenta smo v nedavni praksi preveč 
hiteli z upokojitvami, ne da bi človeku nakazali nadaljnje cilje v življenju, ki bo 
lahko trajalo še tudi 30 in več let. S prezgodnimi upokojitvami smo marsikdaj 
izločili človeka iz delovnih dogajanj, kar je imelo za posledico alkoholizem ali 
drugačno psihično prizadetost. Smatram, da je ta problem zelo pereč in da 
bi ga bilo v perspektivi potrebno temeljiteje obravanavati. 

Odstotek delavstva nad 45 let starosti je danes nekaj nad 18 %, vendar 
je to v primerjavi s stanjem na Zahodu silno nizek odstotek, kar kaže, da smo 
z upokojitvami prehitevali. 

Drug problem, o katerem je potrebno razpravljati v odnosu do starejših 
delavcev, je vprašanje ustrezne stimulacije, vprašanje premeščanja na primerna 
delovna mesta in vprašanje priprave na upokojitve starejših delavcev. Praksa 
ie taka, da moraš na delovnem mestu, dokler si polno zaposlen, dati od sebe 
vse, ko onemoreš, pa se tok dela nenadoma prekine in si postavljen pred 
dejstvo, da nimaš ničesar več pred seboj. Prav ta prehod je treba na nek način 
omiliti. Mentalna higiena uči, da človek ne sme nikdar prenehati z delom -— 
v praksi je to često drugače. 

Nadalje mislim, da je važen problem delo in razvedrilo po upokojitvi. 
To je širok problem, o katerem bi kazalo razpravljati zlasti v okviru programov 
družbenih organizacij. Na eni strani je treba razmišljati o ustrezni zaposlitvi, 
ko lahko govorimo še o nekih dodatnih dohodkih, na drugi strani pa o ustrezni 
zaposlitvi, ki naj nekomu pomeni smiselno izpopolnitev dolgega dne. Ne poza- 
bimo, da nam, ki smo v rednem delovnem odnosu, nenehno zmanjkuje časa, 
da pa je upokojencu čas silno dolg, predolg. Človeka, ki je že v upokojitveni 
dobi, ne smemo gledati samo kot onemoglega in potrebnega pomoči, čemur je 
bil dan poudarek v današnji razpravi, temveč pretežno kot izkušenega človeka, 
ki družbi lahko še ogromno da, ne samo po svojih delovnih, pač pa tudi po živ- 
ljenjskih izkušnjah in to ne samo v okviru družbenih organizacij, pač pa tudi 
v neposrednem stiku z mladimi. Zato bi bilo prav, da angažiramo starejše 
ljudi zlasti pri neposrednem delu z mladino v krožkih in podobno. 

Jasno je, da pridemo tudi do tega, ko je treba govoriti o občasni pomoči, 
o oskrbi in negi. V informaciji šo navedene nekatere mednarodne izkušnje, 
s kakšnim odstotkom ljudi, ki so bolj ali manj potrebni tuje pomoči, je treba 
računati. Rečeno je, da ponekod z okoli 20°/o, drugod z 10 %>. To je glede na 
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krajevne razmere in glede na strukturo prebivalstva silno različno. Savsko 
naselje ima nedvomno manjše število starejšega prebivalstva in bo tu tudi 
manjše število ljudi, ki potrebujejo tujo pomoč. Nasprotno je stara Ljubljana 
krajevna skupnost, kjer je visok odstotek starejših ljudi, ki potrebujejo pomoč, 
ne da bi jo sami lahko nudili drugim. 

V današnji razpravi je bilo poudarjeno vprašanje nege starih ljudi. To 
je zelo pereče vprašanje, ker je za to obliko pomoči potrebno zagotoviti 
ustrezne strokovne kadre in ustrezna sredstva. Pojem nege moramo namreč 
ločiti od pojma hišne pomoči, ker ne gre za laično pomoč, kakor nego včasih 
zmotno imenujemo, marveč gre za strokovno službo, ki zahteva posebej uspo- 
sobljen kader, zlasti za nego težjih bolnikov v domači oskrbi. Računamo, da 
je takšna nega potrebna 2—3 odstotkom prebivalstva, kar zahteva organizacijo 
stalne službe, s strokovno usposobljenimi negovalci, ki jim je njihovo dejavnost 
priznati kot poklic. Vzporedno s to službo pa moramo razvijati službo za hišno 
pomoč v postrežbi in oskrbi ter razne oblike prostovoljne tovariške in sosedske 
pomoči, na principu medsebojne solidarnosti. 

Gledanja na službe za strokovno nego starih ljudi na domu, oziroma za 
pomoč v gospodinjstvu, niso enotna in menim, da moramo to vprašanje teme- 
ljito proučiti, zlasti kar zadeva kadre in sredstva. 

Služba za strokovno nego naj bi bila po našem mnenju naslonjena na 
zdravstvene domove. Lahko bi bila tudi ena izmed zunanjih dejavnosti domov 
za starejše ljudi. Službe za postrežbo in pomoč v gospodinjstvu pa naj bi organi- 
zirale krajevne skupnosti. Lahko jih vodi tudi Rdeči križ ali Društvo upoko- 
jencev, kar je odvisno od tega, kako so te organizacije nekje razvite in s kakš- 
nimi kadri razpolagajo. Vzporedno pa bi morale družbene organizacije razvijati 
oblike dela, ki jih lahko opravljajo tudi prostovoljci. 

Kot rečeno, ne bi želela dajati nekih točnih formulacij, ker smatram, da 
je potrebno ta vprašanja podrobneje proučiti, med drugim tudi z gledišča, kdo 
naj vodi usposabljanje teh kadrov. Smatram, da bo tO v veliki meri dolžnost 
geriatričnega centra na Bokalcah, ki bo do neke mere usmerjevalec teh dejav- 
nosti. 

Nadalje bi se dotaknila posebne kategorije prebivalstva, o kateri je bilo 
v razpravi že precej govora, to je ostarelih kmetov. 

To vprašanje ni samo socialno vprašanje oziroma ni predvsem socialno 
vprašanje, pač pa je to predvsem gospodarsko vprašanje in le v svoji posledici 
tudi socialno vprašanje. Zato menim, da bi nujno moral o tem vprašanju raz- 
pravljati tudi Gospodarski zbor. Ko govorimo o tistem delu ostarelega kmeč- 
kega prebivalstva, pri katerem pride v poštev podružbljanje zemlje, vemo iz 
podatkov, da je le malo takih kmetov, ki imajo toliko zemlje, da bi tista sred- 
stva, ki bi se dobila od odkupa zemlje, zadoščala za preživninsko varstvo. 
Večina ima manjše površine zemlje in mora za njihovo preživninsko varstvo 
poleg sredstev, ki so dotirana iz zveznih fondov za odkup zemlje, dodajati 
še občina svoja sredstva. Ta problem je najbolj pereč v občinah s pretežno 
agrarnimi predeli, vemo pa, da imajo prav te občine tudi najmanj sredstev 
za 'kritje razlik med odkupninami in minimalno preživnino. 

Vendar gre tu samo za en del kmečkega prebivalstva. Drugi del predstavlja 
tisto ostarelo kmečko prebivalstvo, kjer ne bo prišlo v poštev podružbljanje 
zemlje, ker je ta zemlja v hribovskih krajih nerodovitna in neinteresantna 
za socialistični sektor. In vendar na tej zemlji živijo prav tako ostareli kmetje, 
ki rabijo pomoč. Z ostarevanjem se razumljivo njihov dohodek manjša in če 
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tudi občina davčne obveznosti črta, ostane problem oskrbe in včasih tudi nege. 
To vprašanje sodi seveda na področje socialnega varstva, vendar je vprašljivo, 
ali je socialno varstvo pri sedanji delitvi nacionalnega dohodka sposobno in 
dolžno, da vse to krije iz obstoječih sredstev. Smatram, da bi bilo treba raz- 
pravljati o tem, kakšne so potrebe danes, kakšne bodo v perspektivi, kako ta 
problem narašča in iz kakšnih virov zagotoviti tudi tisti del sredstev, ki naj 
krije tisti del preživnine, ki jo mora zagotoviti občina, se pravi kritje izdatkov 
za oskrbo, za tujo pomoč pri oskrbi in tiste izdatke, s katerimi moramo zago- 
toviti tudi nego. 

Mislim, da je to širok problem, o katerem ne more razpravljati samo ta 
zbor, temveč, da je to širša družbena problematika, ki je posledica naglega 
razvoja industrializacije. Ta problematika se ne pojavlja samo pri nas, temveč 
tudi na Zahodu, treba pa jo je nujno reševati kompleksno. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Lista prijavljenih govornikov je iz- 
črpana. Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovariš Rajko Ješovnik. 

Raj ko Ješovnik: Bom čisto kratek. K razpravi se priglašam pred- 
vsem zato, ker sem o teh vprašanjih razpravljal že tudi v Mariboru. Pri vsem 
tem se mi zdita važni predvsem dve stvari. 

Poročilo ugotavlja določene probleme, v razpravi ugotavljamo določene 
probleme in tudi na terenu ugotavljamo1 določene probleme. Če damo ljudem 
v razpravo to poročilo oziroma to informacijo tako, kot je sestavljeno, bodo 
to pozdravili. Stanje in bolj ali manj probleme poznamo, vendar se mi zdi, 
da bi morali od teh splošnih in konkretnih ugotovitev napraviti že v sedanjih 
pogojih korak naprej v smislu razreševanja teh najbolj znanih perečih pro- 
blemov. 

Poglejmo vprašanje ostalih kmetov! Iz razprave vidimo, da je med zelo 
resnimi vprašanji, ki so v bistvu že precej točno proučena. Vemo, da je o 
vprašanju varstva ostarelih kmetov izdelal študijo sociološki inštitut, in da 
je o njem razpravljala že ta ali ona občinska skupščina, to pomeni, da nam 
je konkretno ta problem dokaj prezenten! Postavljam pa konkretno vprašanje, 
kakšne predloge pripravljajo pristojni republiški upravni organi za perspek- 
tivno rešitev preživninskega varstva ostarelih kmetov, oziroma ali je ta tema 
še zmeraj nekje v sferi najsplošnejših razprav. Zdi se, da bi tudi naš zbor, 
vsaj zase trdim, mnogo laže in tehtneje razpravljal, če bi imeli v gradivu, ki 
smo ga prejeli, nakazane itudi alternativne perspektivne rešitve. Zelo umesten 
in konkreten se mi zdi predlog tovarišice sekretarke Republiškega sekretariata 
za socialno varstvo, ki je nakazala'možnost rešitve gradnje domov za upoko- 
jence. Dejansko moramo začeti iskati konkretne rešitve problemov, tako kot 
tega. Vendar pa menim, da ni dovolj samo to, da bi se poslanci v občinski 
skupščini borili za to, da se določen odstotek izloči, kar je vprašanje tehtnejše 
proučitve — kako in kakšen način — če gre za gradnjo nekega doma upoko- 
jencev, kajti zdi se mi, da moramo- napraviti tu še korak naprej. Gre namreč 
za to, da se najprej v principu zedinimo ali je to potrebno in nujno, in da v tem 
primeru najdemo tak način kot ga je konkretno predlagala tovarišica sekre- 
tarka. Sam pa ne morem konkretno predlagati, na kakšen način naj bi to 
izvedli, ker mi ni popolnoma znana notranja delitev sklada za stanovanjsko 
izgradnjo, vendar, kolikor vem, je to v pristojnosti, če se ne motim, zvezne 
zakonodaje. 
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Ponovno pa bi načel vprašanje preživninskega varstva ostarelih kmetov, 
ker bi želel dobiti odgovor, kaj se konkretno pripravlja in kakšna so stališča 
za perspektivno rešitev tega problema. Zdi se mi, da če bi posamezne probleme 
skušali reševati od primera do primera, bi sčasoma lahko^ dosegli določene 
rezultate. Tako pa se dogaja, da začnemo reševati probleme šele takrat, ko se 
nam nakopičijo do take mere, da je potem vprašanje, kako jih je mogoče rešiti 
v praksi. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, mi dovolite, da ob koncu povzamem glavne misli iz razprave. 

Geriatrično-gerontološke službe pravzaprav pri nas še nimamo, saj je 
gerontološka dejavnost, kolikor obstaja, bolj kot ne stihijna, odvisna od do- 
brovoljnosti posameznih družbenih organizacij oziroma večje ali manjše anga- 
žiranosti krajevnih skupnosti. 

V razpravi so bila poudarjena načela, na katerih naj sloni skrb za starejše 
osebe. Predvsem moramo starejšim ljudem omogočiti življenje in aktivno delo 
v okolju, kjer so rasli in živeli, pri tem pa jim nuditi vso pomoč, kadar jim 
je potrebna. Ta pomoč mora biti organizirana tako s strani strokovnih služb, 
kot s sodelovanjem raznih organizacij, katerih dejavnost se odraža v skrbi 
za človeka, kot so: Rdeči križ, društva upokojencev, Zveza borcev itd. Mislim 
pa, da smo premalo poudarili vlogo, ki naj jo v tej skrbi za starejše ljudi 
opravi tudi naša mladina. Ponekod imamo že skromne začetke organizirane 
pomoči pionirskih organizacij v nuđenju enostavnih oblik pomoči starejšim 
osebam, kot je to npr. nošenje hrane iz obratov družbene prehrane oziroma 
iz otroških varstvenih ustanov na domove ostarelih oseb. Vključevanje mladine 
moramo posebej poudariti in dati v tej smeri družbenim organizacijam tudi 
določeno pobudo oziroma obveznost. 

Princip neločljivosti zdravstvenega in socialnega dela v skrbi za starejše 
osebe, ki je bil v razpravi večkrat poudarjen, zahteva kot sem že rekla, 
organizirano službo s stalnim kadrom. Kdo naj bo nosilec te organizirane 
službe, mislim, da je razprava točno nakazala: tako zdravstveni domovi z 
dispanzersko metodo dela, kot tudi domovi za starejše osebe! Posebno skrb 
bomo morali posvetiti vzgoji kadrov, ki ne bodo usposobljeni samo za zdrav- 
stveno, ampak tudi za kompleksno gerontološka delo v ustanovi in izven nje. 
Zato mislim, da je prav, da tudi v tej zaključni besedi poudarimo nujnost 
ustanovitve gerontološko-geriatričnega centra, ki naj ima prvenstveno vzgoj- 
no-pedagoške in raziskovalne1 naloge, kot je to v svoji razpravi pravilno 
poudaril tovariš docent dr. Accetto. 

Možnosti za formiranje takega centra so. Treba je samo realizirati obstoječi 
načrt z ustanovitvijo tega centra na Bokalcah. Sredstva, ki so za to predvidena, 
niso velika in mislim, da ne smejo in ne morejo biti ovira, da bi se ta center 
čim hitreje usposobil, ker so nam za geriatrično-gerontološko dejavnost prven- 
stveno potrebni kadri. 

Treba je tudi poudariti, da moramo v učne programe medicinskih stro- 
kovnih šol, tja do fakultete, vključiti tudi pouk geriatrije oziroma gerontologije. 

Za starejše osebe, ki so> potrebne domske oskrbe in katerih število vedno 
bolj narašča, je potrebno urediti že obstoječe kapacitete, v 7-letnem planu pa 
predvideti povečanja, ki bodo ustrezala procentualnemu porastu števila starej- 
ših oseb, ki potrebujejo domsko oskrbo. Čim hitreje bo treba izvršiti diferen- 
ciacijo oskrbovancev kot je poudarila tovarišica Majcnova v tem smislu, da 
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se formirajo zavodi za duševno in družbeno neprilagojene starejše osebe, ki 
danes v veliki meri motijo bivanje ostalim psihično zdravim osebam v domovih. 

Prav tako mislim, da je prav, da ob zaključku poudarimo nujnost usta- 
navljanja domov za upokojence, raznih klubov in drugih oblik zaščite, kar 
naj se prav tako predvidi v 7-letnem planu in da so za te namene pomemben 
vir sredstva, ki se iz sklada pokojninskega zavarovanja izločijo za obstoječe 
stanovanjske sklade. V tej zvezi je treba poudariti, kar je v svoji razpravi 
omenil tovariš Ješovnik, da je treba v tem smislu vplivati na spremembo 
sedanje stanovanjske zakonodaje, kar je bilo na našem zboru že večkrat 
poudarjeno. Iz tega sklada naj bi se dodeljevala stanovanja tudi upokojencem, 
ki pri sedanjem načinu, ko je treba participirati s sredstvi, nikakor ne morejo 
priti do stanovanj. 

Nadalje mislim, da je prav, da je bilo v diskusiji govora tudi o varstvu 
starejših oseb-udeležencev NOB. Skrb za udeležence NOB moramo dati poseben 
poudarek in to zlasti skrbi za borce, ki žive na podeželju. 

Mnogo je bilo razprave o varstvu ostarelih kmetov. To- ni samo socialno 
vprašanje! V zadnjem času ugotavljamo, da so posamezne občinske skupščine 
pristopile ob socializaciji kmečke zemlje tudi k reševanju preživninskega var- 
stva kmetov s formiranjem ustreznih skladov, ki pa gotovo ne bodo mogli v 
celoti kriti potreb ostarelih kmetov. Zato je prav, da se na našem zboru poudari 
nujnost ekonomskega reševanja tega vprašanja in da naš zbor posreduje tudi 
predlog Gospodarskemu zboru, da bi ta zbor posebej razpravljal o tej pro- 
blematiki, česar ni storil na zadnjem zasedanju ob razpravi o'7-letnem razvoiu 
kmetijstva. 

In končno je treba iz razprave dr. Birse še posebej poudariti vprašanje 
razvijanja humanih socialističnih odnosov med ljudmi in vzgojo ter prosvet- 
ljevanje naše mladine v odnosih do starejših ljudi, o skrbi in obveznostih, ki 
naj jih imajo otroci do svojih staršev. 

Predlagam tudi, da sprejemamo predlog tovarišice sekretarke Majcnove 
da informacijo, ki jo je obravnaval naš zbor, skupno z zaključki te razprave^ 
posredujemo občinskim skupščinam, da to informacijo obravnavajo in da ob 
tem upoštevajo tudi predloge poslancev, kot tudi predlog za razvoj geronto- 
loske-geriatrične dejavnosti kakor ga nakazuje informacija. 

Se tovariši poslanci strinjate s temi zaključki in predlogi? (Poslanci se 
strinjajo.) Ima morda kdo kakšen dopolnilni predlog k tem zaključkom? (Ne 
javi se nihče.) Ugotavljam, da se z zaključki strinjate! 

S tem smo izčrpali to točko dnevnega reda in prehajamo na 3. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona 
o preživninah babicam. 

Gradivo v zvezi s tem predlogom ste prejeli. Zeli morda predstavnik 
Izvršnega sveta dati še dodatno ustno obrazložitev? (Ne.) 

Potem prosim poročevalca za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
tovariša dr. Poldeta Hladnika, da da poročilo. (Poročevalec odbora dr. Polde 
Hladnik prebere odborovo poročilo. — Glej priloge!) 

Zeli morda kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Želim obvestiti zbor, da je 
Republiški zbor na svoji zadnji seji sprejel ta zakon v predlaganem besedilu 
s spremembami, ki so predložene tudi našemu zboru. 

.13 
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Ce ne želi nihče razpravljati, potem dajem predlog zakona s spremem- 
bami, ki so predlagane, na glasovanje. Kdor je za 'ta predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o preživninah babicam v našem zboru 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje 
in sklepanje o predlogu odloka o dopolnitvi odloka o plačevanju prispevka 
za socialno zavarovanje za določene kategorije zavarovancev. 

Tudi za ta predlog odloka ste prejeli poleg predloga tudi vsa poročila 
pristojnih organov oziroma komisij. Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta 
dati še ustno obrazložitev k temu predlogu? (Ne.) 

Potem prosim poročevalca odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov našega zbora tov. dr. Hladnika, da da poročilo. (Poročevalec odbora 
dr. P o 1 d e Hladnik prebere odborovo poročilo-. — Glej priloge!) 

Začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Tudi predlog 
tega odloka je na svoji zadnji seji sprejel Republiški zbor s spremembami, 
kot so predložene Socialno-zdravstvenemu zboru. Če nihče ne želi razpravljati, 
dajem predlog odloka z dopolnitvami na glasovanje. 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 predlog odloka o dopolnitvi odloka o plačevanju pri- 
spevkov za socialno zavarovanje za določene kategorije zavarovancev v 
našem zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje 
in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi in izvolitvi članov odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora inr o> predlogu sklepa 
o ustanovitvi začasnega odbora za proučevanje preventivnega zdravstvenega 
varstva. 

Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR Slo- 
venije tovarišico Milico Opresnik, da da poročilo. (Poročevalec komisije za 
volitve in imenovanja, poslanec Milica Opresnik prebere poročilo ko- 
misije. — Glej priloge!) 

Želi morda kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
potem dajem predlog sklepa o razrešitvi in izvolitvi člana odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine 
SR Slovenije na glasovanje. Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor predlog sklepa soglasno 
sprejel. 

Prosim predsednika odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
dr. Adolfa Drolca, da obrazloži še predlog za ustanovitev začasnega odbora 
za proučevanje preventivnega varstva. (Poročevalec odbora dr. Adolf D-rolc 
prebere odborovo poročilo. — Glej priloge!) 

Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, potem dajem predlog sklepa 
o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora Socialno-zdravstvenega zbora na 
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glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel sklep o usta- 
novitvi začasnega odbora. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 6. sejo Socialno- 
zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13. uri.) 
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9. seja 

(28. aprila 1964) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacij sko-političnega: zbora 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 9. sejo Organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Mileva Veren, Tone Florjančič, inž- 
'Branko Korbar in Franjo Turk. , 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji zbora-prisostvujejo kot gostje predstavniki nekaterih republiških sekre- 

tariatov, Republiške gospodarske zbornice, Glavnega odbora Zveze prijateljev 
mladine, Rdečega križa Slovenije, Inštituta za urbanizem, predstavniki neka- 
terih krajevnih skupnosti, okrajnih in občinskih odborov SZDL in občinskih 
skupščin. 

Za današnjo sejo zbora predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 8. seje Organizacij sko-političnega zbora; 
2. obravnavanje problematike statutov krajevnih skupnosti; 
3. razprava o aktualnih problemih poravnalnih svetov; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o voznih olajšavah, za katere 

se daje regres iz republiškega proračuna; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o začetku poslovanja občinskih 

upravnih organov za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi, izvolitvi in 

nalogah začasnega odbora Organizacij sko-političnega zbora za proučitev orga- 
nizacije in metod dela občinskih skupščin. 

S tem predlogom razširjam predlog dnevnega reda, ki vam je bil dostavljen 
s sklicem. 

Ima kdo kakšen drug predlog za dnevni red? (Ne javi se nihče.) Ali ima 
kdo kakšen spremin je valni ali dopolnilni predlog? (Nihče.) Ker ni drugačnih 
predlogov smatram, da se s predlaganim dnevnim redom strinjate. 

Navzoče poslance in goste prosim, da se tako kot običajno prijavijo k raz- 
pravi z listkom ali pa tudi brez njega. 

Prehajamo na 1- točko dnevnega reda. Zapisnik 8. seje našega 
zbora ste prejeli skupaj z gradivom za to sejo. Ima morda kdo kakšne pripombe 
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k zapisniku? (Nihče,) Zeli kdo predlagati kakšne spremembe ali dopolnitve k 
zapisniku? (Nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje 
problematike statutov krajevnih skupnosti. 

S to obravnavo želimo pomagati pri reševanju nekaterih vprašanj, da bi 
v skladu z duhom načel nove ustave o krajevnih skupnostih čimbolj utrdili 
položaj teh samoupravnih organizmov v okviru občine in zagotovili uspešnost 
njihovega delovanja. 

Že pred časom smo v ta namen izvolili začasni odbor za proučitev vprašanj 
krajevnih skupnosti, ki je skupaj z nekaterimi drugimi organi pripravil poro- 
čilo, ki vam je bilo že dostavljeno. 

Odbor je za svojega poročevalca določil predsednika odbora Martina Ko- 
širja. Prosim,ga, da da ustno obrazložitev k poročilu. 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! Razpravam o krajevnih 
skupnostih in sestava njihovih statutov je bilo v preteklem obdobju posvečeno 
mnogo časa in prostora, tako ob sprejemanju statutov občin, kakor tudi ob 
sestavi nekaterih statutov krajevnih skupnosti. Razprave o statutih krajevnih 
skupnosti se ponovno oživljajo, zlasti ker smo v večini občin že sprejeli statute 
občin in v njih vsaj v osnovnih načelih postavili temelje za ustanovitev krajevne 
skupnosti kot samoupravnega mehanizma delovnih ljudi. 

Veliko razprav je bilo posvečenih definiranju pojma krajevna skupnost. 
Ponekod so krajevno skupnost smatrali kot podaljšano reko občinske skupščine 
ali politično-teritorialno skupnost, drugje pa so mislili, da je krajevna skupnost 
samo spremenila ime bivše stanovanjske skupnosti oziroma krajevnega odbora, 
medtem ko se vsebinsko v tem nič ne spreminja. Zaradi različnih tolmačenj 
vloge in mesta krajevne skupnosti že pri obravnavi statutov občin, še posebej 
zaradi različnih stališč o oblikovanju območij krajevnih skupnosti, je Orga- 
nizacij sko-poli ti čni zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije ustanovi? 
začasni odbor za proučevanje vprašanj krajevnih skupnosti, ki je pripravil po- 
sebno poročilo, katerega dajemo danes našemu zboru v razpravo. 

Naše poročilo, tovarišice in tovariši poslanci smatrajte le kot del skupnih 
naporov pri razčiščevanju posameznih problemov, ki se v zvezi s krajevnimi 
skupnostmi pojavljajo. To poročilo in zaključki današnje razprave bodo lahko> 
koristno služili sestavljalcem statutov krajevnih skupnosti na terenu pri od- 
stranjevanju nejasnosti, ki so se doslej pojavljale. 

Znano je, da bi statuti občin na osnovi, določil republiške ustave morali 
določiti območja in organizacijo krajevnih skupnosti- S tem bi odprli široko 
razpravo o ustanovitvi krajevnih skupnosti kot samoupravnih mehanizmov v 
komuni, vendar po ugotovitvah našega odbora občine doslej teh vprašanj še 
niso povsod statutarno uredile. Zato bodo morale ^občine, zlasti tiste, ki v sta- 
tutih niso uredile problemov območij in organizacije krajevnih skupnosti, to- 
statutarno materijo obdelati na poseben način in sicer s posebnim statutarnim 
predpisom v obliki odloka, ki predstavlja sestavni del celotne statutarne mate- 
rije. Le na ta način bo omogočeno občanom, da ustanovijo svojo krajevna 
skupnost. 

Zato je naš odbor pred časom dal tudi pobudo, naj občine, ki te materije 
niso dovolj obdelale z občani, v svojih statutih določijo samo način in pogoje 
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ustanovitve krajevne skupnosti, podrobnejša določila o tej materiji pa sprej- 
mejo kasneje. 

Naš odbor je organiziral tudi posebno razpravo s člani občinskih statutarnih 
komisij in predstavniki krajevnih skupnosti na terenu ter ugotovil, da obsto- 
jajo številni problemi v zvezi s pripravami za ustanovitev krajevnih skupnosti. 

Zaradi tako obsežne problematike, ki se javlja na terenu, je naš odbor pri- 
tegnil k sodelovanju tudi nekatere republiške organe, ki se na kakršenkoli način 
pri svojem delu ukvarjajo z vprašanjem krajevne skupnosti. Tako so pri sestavi 
predloženega poročila aktivno sodelovali: Republiški sekretariat za zakonodajo 
in organizacijo, Glavni odbor Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Re- 
publiški sekretariat za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, 
Inštitut za urbanizem, Republiški sekretariat za socialno varstvo, Glavni odbor 
Rdečega križa Slovenije in Glavni odbor Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Ti organi in organizacije so dali tudi koristne pripombe in predloge, ki jih 
je odbor upošteval in jim hkrati tudi dal ustrezno mesto v svojem poročilu 
in prilogah. 

Prav tako so sodelovali in dali svoje prispevke: Zavod za napredek gospo- 
dinjstva, Gospodarska zbornica SR Slovenije, Republiški svet zveze sindikatov, 
Služba družbenega knjigovodstva in Narodna banka. Vsi ti organi so dali svoje 
prispevke in pripombe k poročilu ter posredovali našemu odboru nekatera 
svoja stališča v zvezi s formiranjem območij krajevnih skupnosti in nalogami 
krajevnih skupnosti ter jih naš odbor posreduje vsem članom našega zbora 
v posebnih prilogah. 

V nadaljnjem želim spregovoriti o problemih, ki so bili predmet razprave 
na terenu in v našem odboru. Povsod, kjerkoli smo načenjali problematiko 
krajevnih skupnosti, smo se zaustavljali zlasti pri naslednjih vprašanjih: kdo 
ustanavlja krajevno skupnost — občani ali občinska skupščina, kdo določa 
območja krajevni skupnosti, kaj je območje in katera dejstva vplivajo na obli- 
kovanje območja določene krajevne skupnosti; nadalje katere so neposredne 
naloge, ki jih krajevna skupnost samostojno izvaja, katere so pravice in dolž- 
nosti krajevne skupnosti nasproti občinski skupščini oziroma delovni organi- 
zaciji in podobno. Mnogo je bilo tudi razprav pri razčiščevanju problemov 
financiranja krajevne skupnosti, predvsem o tem, kakšni so njeni dohodki in 
kdo je dolžan zagotavljati materialna sredstva za njeno delovanje. Izražena so 
bila različna stališča, tako na terenu kot v našem odboru o organih krajevne 
skupnosti, o vlogi zbora občanov oziroma zbora volivcev, izvršnega odbora, 
sveta krajevne skupnosti, potrošniških svetov, poravnalnih svetov, komisij kra- 
jevne skupnosti, nadzornih odborov itd. Pojavljal se je tudi problem mandatne 
dobe, ob tem pa se je na terenu postavljalo zlasti vprašanje rotacije organov 
krajevne skupnosti in končno vprašanje statusa servisov krajevnih skupnosti. 

V zvezi z vsemi temi problemi posreduje naš odbor zboru v poročilu tudi 
osnovna stališča glede posameznih vprašanj, ki so bila doslej obravnavana na 
različne načine, tako v statutih občin kot v statutih krajevnih skupnosti- Tudi 
na terenu so bila mnenja, da je ustanovitev krajevne skupnosti stvar občinske 
skupščine in njene odločitve, vendar se je po daljših razpravah izoblikovalo 
enotno stališče, da je ustanovitev krajevne skupnosti prvenstveno stvar občanov 
samih, do nje pa pride, če želijo, da na območju, kjer živijo, ustanovijo samo- 
upravni organ, ki bo reševal nekatere njihove skupne probleme, ki so pomembni 
za zadovoljevanje skupnih potreb na območju take krajevne skupnosti. Ob- 
činska skupščina pri teh odločitvah sodeluje le toliko, da daje soglasje k odlo- 
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čitvi občanov, pri čemer presoja, če odločitev občanov o ustanovitvi krajevne 
skupnosti ustreza pogojem, ki jih določa ustava, posebej pa še statut občine. 
Ce je statut občine elastično in v skladu s samoupravo ljudi v občini določil 
principe ali pogoje, ob katerih se občani lahko združijo in ustanovijo svojo 
krajevno skupnost zaradi zadovoljevanja svojih potreb, ne bo težko priti do 
realnih in pravilnih sklepov ter odločitev občanov samih. Prav gotovo je ne- 
umestno, da se o ustanovitvi krajevnih skupnosti nekateri statuti ali občine 
že vnaprej izrekajo, ne da bi poprej o tej problematiki zaslišale občane same 
ter poslušale njihove predloge oziroma težnje in želje po ustanovitvi krajevne 
skupnosti za izvrševanje tistih nalog, glede katerih menijo občani, da jim je 
krajevna skupnost potrebna. Ni malo primerov, da so število krajevnih skup- 
nosti v vnaprej določili, ne da bi omogočili občanom, da povedo svoje mnenje 
o takšni ali drugačni krajevni skupnosti. Ni malo tudi primerov, da občine 
težijo k precejšnjemu zmanjševanju prejšnjih stanovanjskih skupnosti oziroma 
krajevnih odborov, ter ustanavljanju obširne krajevne skupnosti. Dvomimo, da 
se bo samouprava delovnega človeka v tako obširni krajevni skupnosti lahko 
razvila. Taka odločitev ima značaj več ali manj administrativne razdelitve te- 
ritorija občine na velike krajevne skupnosti, v katerih bo latentno obstajala 
nevarnost formiranja nove mikrokomune, ki bo stalno terjala pristojnosti s pod- 
ročja izvrševanja oblasti, ne pa pritegovala občane k neposrednemu konstruk- 
tivnemu upravljanju in sodelovanju pri vodenju politike v komuni. 

Vprašanje ustanovitve krajevne skupnosti je tudi tesno povezano z vpra- 
šanjem določitve območja krajevne skupnosti. Številne so bile razprave o tem, 
ali naj območja krajevnih skupnosti zajemajo teritorij celotne občine. Ta pro- 
blem je nastal predvsem zato, ker nekateri niso dovolj razumeli vloge krajevne 
skupnosti kot samoupravne enote in so pristopali k določanju območij s stališča 
administrativno-upravne razdelitve občine, kar je seveda docela nepravilno. 
Teritorialno območje obsega vso občino, medtem ko se krajevna skupnost usta- 
navlja za tisto območje, kjer ljudje živijo. Izven tega območja, tam kjer ni 
ljudi, se smatra, da obstoja teritorij, ki ga upravlja občina brez sodelovanja 
krajevne skupnosti. 

Poleg tega je bilo dovolj razprav posvečenih vprašanju, kateri so tisti 
elementi, ki vplivajo na določanje območja krajevne skupnosti. Vsekakor je 
treba pri tem upoštevati, da je območje krajevne skupnosti treba smatrati kot 
urbanistično celoto, v kateri občani lahko organizirajo vse dejavnosti, ki so 
potrebne za neposredno zadovoljevanje njihovih potreb. 

Tako vsebuje material, ki ga je predložil Zavod za urbanizem, osnovne prin- 
cipe za določitev območja krajevne skupnosti. Ti urbanistični primeri niso suho- 
parni in zgolj strokovno obdelani ter bodo lahko uspešen pripomoček pri 
določanju in oblikovanju območja krajevne skupnosti. Poleg tega pri določanju 
območij vplivajo tudi drugi elementi zgodovinskega, gospodarskega ali prfe- 
skrbovalnega značaja in drugi, ki bodo lahko tudi povzročili, da se bodo občani 
in občine odločali morda za drugačna območja, kot pa bo to predvideno po 
urbanističnem programu. Prav gotovo pa je, da na določitev območja krajevne 
skupnosti lahko močno vpliva in odločilno deluje tako pri občinah kot pri 
občanih obstoj ali ustanovitev osnovne šole, osemletke, kjer po mnenju občanov 
obstojajo pogoji za zadovoljevanje njihovih potreb, zlasti v zvezi z varstvom' 
in vzgojo otrok, športom in rekreacijo, tehničnim poukom, prehrano otrok itd. 
Menimo, da je šola dejansko lahko tisti center, okrog katerega se bo krajevna 
skupnost razvijala in ustvarjalno delovala. 
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V razpravah na terenu pa se pojavljajo tudi številne drugačne rešitve, 
zlasti pri občinah, ki določitev območja povezujejo z drugimi elementi, ki 
zaenkrat še združujejo posamezna območja, na primer skupne komunalne na- 
prave, skupna preskrbovalna središča itd. Istočasno nastopajo tudi nekatere 
tradicije, ki jih prav tako pri določanju območij krajevnih skupnosti ne moremo 
podcenjevati in jih za vsako ceng odklanjati, zlasti če upoštevamo že dosedanjo 
prakso in tradicijo delovanja bivših stanovanjskih skupnosti in krajevnih 
odborov, ki segajo daleč nazaj v zgodovino narodnoosvobodilne vojne in po- 
vojnega delovanja teh organizmov na terenu. 

Zato je naš odbor zavzel stališča, da je pri določanju območij krajevnih 
skupnosti treba ravnati prožno in upoštevati dejanske krajevne razmere, na- 
gnenja in stališča občanov ter ustrezno upoštevati razlike med območji v mestih 
in strnjenih naseljih v odnosu do vaških naselij, ker se potrebe, zahteve in 
problemi občanov v marsičem med seboj razlikujejo tako glede življenjske 
ravni, komunalnih in drugih naprav, kot tudi glede načina in navad življenja 
ljudi. 

Nalogam krajevnih skupnosti je v našem poročilu posvečeno precej pro- 
stora. Zato ne bom podrobno opredeljeval posameznih področij v tem smislu, 
ali sodijo v delovno področje krajevne skupnosti ali občine. Naloge krajevnih 
skupnosti opredeljujejo tudi občinski statuti. Te naloge pa so odvisne od polo- 
žaja in območja krajevne skupnosti, njene razvitosti in njenega komunalnega 
standarda. Na kratko povedano bi bile naloge krajevne skupnosti predvsem 
v tem, da skrbi za napredek dejavnosti, ki služijo človeku, družini in gospo- 
dinjstvu pri zadovoljevanju vsakodnevnih potreb; kar pomeni, da krajevna 
skupnost organizira pomoč družini, nepreskrbljenim občanom, gradnjo in vzdr- 
ževanje komunalnih objektov; vendar to le tam, kjer za to obstojajo pogoji; 
upravlja z družbeno lastnino, kolikor je ta prenesena na krajevno skupnost, 
organizira različne oblike otroškega in socialnega varstva itd. 

Glede financiranja krajevne skupnosti je naš odbor zavzel stališče, da 
naj finančna sredstva krajevni skupnosti zagotavlja občina. Financiranje naj 
temelji na programu razvoja krajevne skupnosti, ki je vključen v razvojni 
program občine. Menimo namreč, da so naloge krajevne skupnosti hkrati tudi 
naloge občine in da je ta dolžna v skladu s programi in materialno sposob- 
nostjo financirati tiste dejavnosti, ki neposredno zadovoljujejo občane. 

Naš odbor se je odločil tudi za nekatere druge vire financiranja krajevnih 
skupnosti, ki jih v tej razpravi ne mislim posebej navajati, ker so v poročilu 
odbora podrobno navedena. 

-Glede organov krajevne skupnosti so bila mnenja tako na terenu kot v 
našem odboru različna. Po daljših razpravah smo prišli do skupnega mnenja, 
da naj se organi krajevne skupnosti prilagajajo položaju in območju določene 
krajevne skupnosti. Obveljalo je stališče, da zbor volivcev oziroma zbor ob- 
čanov, ki razpravlja o zadevah s področja krajevne skupnosti, ustreza in ga 
lahko postavimo za najvišji samoupravni organ krajev,ne skupnosti, to pa seveda 
tam, kjer bo iz organizacijskih in tehničnih razlogov to možno. 

Zato bo zbor volivcev ali zbor občanov v takem primeru izvolil svet kra- 
jevne skupnosti, ki po svoji funkciji in vsebini predstavlja izvršni organ zbora 
volivcev. V drugem primeru je svet krajevne skupnosti samoupravni organ in 
hkrati najvišji organ krajevne skupnosti. V statutu krajevne skupnosti se v 
takih primerih določijo funkcije in vsebina zbora občanov ter odgovornost 
sveta krajevne skupnosti zboru občanov. 
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Prav tako je naš odbor zavzel stališče, da bi v primerih, ko predstavlja 
svet krajevne skupnosti najvišji organ, zaradi elastičnosti dela in poslovanja 
krajevne skupnosti svet krajevne skupnosti lahko izvolil še svoj izvršni odbor, 
ki je odgovoren svetu krajevne skupnosti. 

Glede ostalih organov krajevnih skupnosti, kot so komisije, občasne ali 
stalne, ter razni odbori, meni naš odbor, da to ne morejo biti organi krajevne 
skupnosti, ampak so to lahko pomožni organi ali metoda dela organov krajevne 
skupnosti in jih zaradi tega ni potrebno podrobno obravnavati v statutih kra- 
jevnih skupnosti, niti glede njihove sestave niti glede njihovih nalog, temveč 
se ustanavljajo v skladu z nalogami in konkretnimi potrebami na terenu 
samem. 

Glede sveta potrošnikov odbor meni, da poseben svet potrošnikov kot 
organ javne kontrole ni potreben, ker celotna krajevna skupnost že sama po 
sebi in po ustavi predstavlja tak organizem javne kontrole, ki s svojimi organi 
in zbori občanov lahko vpliva na vse delovne organizacije, ki preskrbujejo 
oziroma zadovoljujejo občane na območju krajevne skupnosti. 

O vprašanju nadzornega odbora je naš odbor zavzel stališče, da se odlo- 
čitev prepušča statutom krajevnih skupnosti. Ce smatrajo za potrebno, da 
imajo svoj nadzorni odbor, ki naj s širšega vidika nadzoruje delo organov 
krajevne skupnosti ter poroča nato zboru občanov, ga lahko ustanovijo, v na- 
sprotnem primeru pa bo finančno administrativno poslovanje nadzirala služba 
družbenega knjigovodstva, kot to velja za vse pravne osebe. 

Pri razpravljanju o mestu in vlogi poravnalnega sveta je prišel naš odbor 
do zaključka, da je poravnalni svet poseben družbeni organ pri krajevni skup- 
nosti, katerega funkcija je utrjevanje in poglabljanje sožitja med občani, kra- 
jevna skupnost pa mu lahko pri izvrševanju njegovih nalog pomaga. 

Glede mandatne dobe in prepovedi ponovne izvolitve organov krajevne 
skupnosti odbor meni, da naj mandatna doba traja dve leti in da ni potrebna 
prepoved ponovne izvolitve organov krajevne skupnosti, ker se volitve oprav- 
ljajo na območju, kjer ljudje stalno prebivajo in je tudi težko določiti kriterije 
glede rotacije. Ze dosedanji poskusi statutov nekaterih krajevnih skupnosti, 
da določijo rotacijo, so pokazali veliko različnih rešitev, ki pa verjetno za kra- 
jevne skupnosti niso primerne, zlasti če upoštevamo še značaj in položaj posa- 
mezne krajevne skupnosti. 

Naš odbor se je prav tako bavil z nekaterimi problemi statusa servisov 
krajevne skupnosti ter meni, da je treba servise razvijati v skladu z rastjo 
našega standarda in potreb, ter da ni potrebno servisom krajevne skupnosti 
zoževati področja njihovega dela in iniciative- Treba je doseči zboljšanje kva- 
litete njihovih uslug. Podrobna stališča o tem so prikazana in obrazložena 
v posebni prilogi našega poročila in jih zato tukaj ne bom posebej obravnaval. 

In končno še nekaj besed o delovanju dosedanjih stanovanjskih skupnosti 
in krajevnih odborov. 

V poročilu odbora je posebej obrazloženo stališče glede delovanja dose- 
danjih stanovanjskih skupnosti in krajevnih odborov, ker smatramo, da je 
treba te organe do ustanovitve novih krajevnih skupnosti zadržati in jim 
nuditi vso pomoč. Ko bodo občinske skupščine potrjevale statute krajevnih 
skupnosti, bodo hkrati z odloki o potrditvi statutov krajevnih skupnosti izdale 
tudi odloke o odpravi dosedanjih stanovanjskih skupnosti in krajevnih odborov 
ter odločale o premoženju, ki ga imajo oziroma upravljajo omenjeni organi ter 
o prenosu tega premoženja na novo formirane organe krajevne skupnosti. 
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Naše poročilo se dotika tudi nekaterih problemov medsebojnih odnosov 
krajevne skupnosti in občinske skupščine, nekaterih problemov administrativno- 
tehničnega poslovanja krajevnih skupnosti, vloge krajevnih uradov ter njihove 
pomoči pri opravljanju administrativno-tehničnih poslov. Prav tako se naše 
poročilo dotika nekaterih problemov s področja medsebojnih odnosov delovnih 
organizacij in krajevne skupnosti, v katerih krajevna skupnost na osnovi svo- 
jega programa in iniciative navezuje stike z delovnimi organizacijami zlasti 
glede financiranja nekaterih dejavnosti, ki služijo skupnim potrebam in po- 
trebam zaposlenih. Prav tako se postavlja na določeno stališče glede odnosov 
krajevne skupnosti do delovnih organizacij oziroma zavodov, katere je usta- 
novila krajevna skupnost sama. 

Celotno gradivo, ki ga imamo danes pred seboj, naj služi nam poslancem 
in občinam, še posebej pa krajevnim skupnostim, da na osnovi stališč, podanih 
v poročilu, čimprej izdelajo statute krajevnih skupnosti in ustanovijo krajevne 
skupnosti. Občinskim skupščinam ob tem priporočamo, da ne odlagajo s spre- 
jetjem statutarnih določil, ki se nanašajo na ustanavljanje krajevnih skupnosti 
in določanje njihovih območij, nalog in organov ter s tem omogočijo občanom, 
da čimprej pridejo do svojih samoupravnih pravic, določenih v ustavi Socia- 
listične republike Slovenije. 

V imenu odbora predlagam Organizacijsko-političnemu zboru, da sprejme 
poročilo začasnega odbora za proučevanje vprašanj krajevnih skupnosti. 

Predsednik Janez Hočevar: Preden začnemo razpravo, obveščam 
zbor, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določil k tej točki dnevnega 
reda kot svojega predstavnika člana Izvršnega sveta tovariša Borisa Kocjančiča. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima poslanka Marija Aljančič iz Kopra. 

Marija Aljančič: V razpravah o občinskih statutih so nedvomno 
najvažnejše mesto zavzemale razprave o ustanavljanju in delovanju krajevnih 
skupnosti. Lahko trdim, da je bilo prav ustanavljanju krajevnih skupnosti po- 
svečeno sorazmerno mnogo več skrbi kot drugim določilom občinskega statuta- 
To je tudi razumljivo, saj je krajevna skupnost najbolj neposredna samoupravna 
oblika in skupnost, s katero bodo v vsakodnevnem življenju občani najtesneje 
sodelovali in od nje pričakujejo uspešno reševanje vsakodnevnih vprašanj. 

V teh razpravah je bilo slišati mišljenja, da bi morali že v statutu občine 
določiti območja in da bi bilo potrebno takoj celoten teritorij občine razdeliti 
na krajevne skupnosti. Določili naj bi tudi organizacijo krajevne skupnosti. 
Dani so bili konkretni predlogi za finaciranje krajevnih skupnosti oziroma pred- 
lagani viri in ob teh predlogih so bila očitna predvsem prizadevanja za zago- 
tovitev stalne materialne osnove za delovanje krajevnih skupnosti. Prevladalo 
pa je mišljenje, naj bi skupnosti na podeželju ustanavljali v skladu z material- 
nimi možnostmi. V zvezi s tem se strinjam s stališčem skupščinskega odbora, 
naj bi se krajevni odbori ukinjali le postopno, ko jih nadomesti krajevna skup- 
nost, čeprav je jasno, da gre tu za mnogo več kot za zamenjavo ene organi- 
zacijske oblike z drugo. 

Razprave v zvezi z občinskimi statuti potrjujejo, da je na terenu velik 
interes za ustanavljanje krajevnih skupnosti. V tej smeri se čuti stalen pritisk, 
vendar kljub večletnim razpravam še niso jasna nekatera vprašanja v zvezi 
z ustanavljanjem. Prav tako še niso rešeni problemi financiranja krajevnih 
skupnosti. 
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Eno izmed osnovnih je nedvomno vprašanje teritorialnega obsega krajevne 
skupnosti, ki je istočasno tudi zelo povezano z vprašanjem temeljnega organa 
krajevne skupnosti. Čeprav je določitev območja zadeva občinske skupščine 
in občinske statutarne komisije, so se le-te v mnogih občinskih statutih izognile 
naštevanju območij krajevnih skupnosti, ker na terenu samem še niso opravili 
vseh pogrebnih priprav. Ustanavljanje krajevnih skupnosti ne more biti enkratna 
akcija, ampak proces, v katerem se bodo porajali novi elementi, nove rešitve 
in pogoji, ki jih bo potrebno sproti upoštevati v aktih in dokumentih občinske 
skupščine in bodo zato potrebne pogoste spremembe in dopolnitve. Medtem 
ko v centrih vprašanje območij ne dela preglavic in gremo v praksi včasih na 
delitev tam, kjer to ni potrebno, pa je na podeželju to vprašanje mnogo težje 
vsestransko dobro rešiti. Za območja, ki so oddaljena od večjih gospodarskih 
središč in ki naj bi združevala predvsem raztresene vasi in zaselke, je značilno, 
da zaradi šibke gospodarske dejavnosti in pomanjkanja ugodnih gospodarskih 
perspektiv, nenehno narašča odseljevanje mlajših, razvoja in napredka željnih 
in sposobnih prebivalcev, s tem pa se stalno spreminja struktura prebivalcev 
v škodo mlajših. V zvezi s tem prihaja do ukinjanja popolnih osnovnih šol in 
odhajanja učiteljev, ki so s šolo vred le predstavljali neko jedro, okrog kate- 
rega se je običajno razvijala še druga dejavnost. S tem se zmanjšuje tudi'kul- 
turno-prosvetna in družbeno-politična dejavnost. Hkrati pa se opaža postopno 
naraščanje socialnih problemov in potreb po zagotovitvi obstoja starejših ljudi- 
Za krajevno skupnost takega območja je značilno, da se ji postavljajo številne 
komunalne, socialno zdravstvene, kulturno-prosvetne, vzgojne in druge naloge 
ter hkrati dajejo zelo skromne možnosti za uspešno neposredno zadovoljevanje 
številnih potreb na teh področjih. 

Čeprav bi glede na gospodarsko osnovo in perspektivo v takih primerih 
težko našli materialno osnovo za ustanovitev krajevne skupnosti, pa je ravno 
iz drugih razlogov, ki izvirajo iz takega stanja, po mojem mišljenju nujno, da 
tudi na takih področjih čimprej ustanovimo krajevne skupnosti. Tako bomo 
z medsebojno in družbeno pomočjo nastajajoča vprašanja lahko zadovoljivo 
in ceneje reševali. Ob industrijskih središčih imamo vasi, ki imajo, boljše 
pogoje za ustanovitev in delovanje krajevne skupnosti. To so naselja, ki se iz 
kmečkih vsak dan bolj spreminjajo v delavska. Vedno večja usmeritev v indu- 
strijsko zaposlitev pa postavlja pred krajevno skupnost tudi velike obveznosti. 
Osnovni vzrok, ki po mojem mišljenju vsaj na našem področju povzroča usta- 
navljanje obsežnih krajevnih skupnosti, je v zavesti, da bo tudi ta samoupravna 
oblika, če bomo hoteli, da se bo uspešno razvijala, terjala več finančnih sred- 
stev, kot pa jih občinska skupščina lahko ob sedanjih možnostih daje za te 
namene. Danes v občini skoraj noben predlog ni več uresničljiv, če je vezan 
tudi le na minimalna sredstva, kajti vsa sredstva so vnaprej do dinarja raz- 
deljena pri tem pa je tudi določeno, v kakšne namene bodo uporabljena. To 
pa je slab stimulans za družbeno samoupravljanje. Ob tem ne moremo trditi, 
da je bila zanemarjena možnost financiranja nekaterih nujnih dejavnosti iz 
lastnih prispevkov prebivalstva, saj se krajevni samoprispevek uporablja naj- 
češće za nekatere najnujnejše potrebe. Pri programiranju dela v tako obsežnih 
krajevnih skupnostih pa se po mojem mnenju zelo zmanjša možnost aktivnega 
sodelovanja vseh občanov. Stališča in mišljenja, ki se s tem v zvezi ponekod 
pojavljajo v tem smislu, da bo krajevna skupnost morala prenesti nekatere 
zadeve v samo vas, samo potrjujejo, da se že sedaj predvideva, da bo za neka- 
tere dejavnosti taka skupnost preobsežna. 
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Prav zaradi obsežnosti krajevne skupnosti se postavlja problem temeljnega 
organa. Mislim, da morajo predstavljati temeljni organ prebivalci, ki žive na 
področju določene krajevne skupnosti, da se bo ta čimbolj neposredno in z nji- 
hovim delom ter pomočjo razvijala in upravljala. Menim, da ne kaže postavljati 
zborov občanov kot nek nov organizem v okviru krajevne skupnosti, temveč 
se je posluževati dosedanjih zborov volivcev, pa če tudi jih drugače imenujemo 
takrat, ko opravljajo funkcijo samoupravljanja v krajevni skupnosti. 

Vse občane na področju ene krajevne skupnosti je namreč čisto iz teh- 
ničnih in praktičnih razlogov nemogoče spraviti skupaj na en zbor- Tudi dose- 
danji zbori volivcev so ne glede na dnevni red vedno na svoj način razpravljali 
o aktualnih in akutnih vprašanjih svojega ožjega območja. Če bomo hoteli 
doseči, da bodo krajevne skupnosti čimprej zaživele, bomo morali celoten 
postopek v zvezi z ustanavljanjem in tudi samo poslovanje krajevne skupnosti 
čimbolj poenostaviti. Pravilno in nujno je, da vsaj v začetni fazi poslovanja 
krajevnih skupnosti administrativne in finančne posle za krajevne skupnosti 
opravljajo krajevni uradi, ki imajo za to nekaj osnove. 

Menim, da je za dobro poslovanje krajevne skupnosti zelo pomembno, da 
doseže dobro koordinacijo dela z vsemi družbenimi organizacijami, ki delujejo 
na njenem območju in z drugimi činitelji, kot so šole, trgovine, promet in drugi, 
ki vplivajo na to, da določen kraj deluje kot celota. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Branko Hočevar, po- 
slanec iz Zagorja. 

Inž. Branko Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim raz- 
pravljati o konkretnem vprašanju, ki se je pojavilo na našem terenu, namreč 
o vprašanju ustanovitve krajevne skupnosti na področju dveh ali več občin. 

Uvodne besede tovariša Koširja so mi samo še bolj potrdile moje mišljenje, 
katerega mislim tudi tukaj obrazložiti. Vse tisto, kar je povedal o tem, kaj 
naj bi bila osnova za ustanovitev krajevne skupnosti, dokazuje, da občinska 
meja ne more biti oziroma ne bi smela biti ovira temu, da se lahko ena 
krajevna skupnost ustanovi tudi na območju, ki sega v dvoje ali celo več občin. 
Namreč, če pogledamo, kako so postavljene občinske meje, lahko ugotovimo, 
da so včasih rezultat zgodovinskega razvoja in obtežene z mnogimi objektivnimi 
in subjektivnimi elementi. Tako so občinske meje včasih zelo zamotane in bi 
težko našli obrazložitev zakaj so prav take. Ce bi zdaj delali popravke in 
spremembe občinskih meja, bi verjetno to bil predolg posel in verjetno tudi 
nepotreben. Ce pa še enkrat upoštevamo vse tisto, kar naj bi bila osnova za 
krajevno skupnost, se pravi skupne potrebe občanov na posameznem območju 
glede šole, ceste, ambulante in podobno, ugotavljamo, da te skupne potrebe 
v marsikaterem obrobnem področju neke občine praktično nikoli niso natančno 
omejene z občinsko mejo. 

Imamo primere, da so nekatera naselja razdeljena na več občin, ali da je 
skupina zaselkov in manjših naselij, ki imajo skupne interese, prav tako raz- 
deljena z občinskimi mejami. V naši občini imamo primer, ko je nekoliko večje 
naselje razdeljeno na dve občini in so prebivalci obeh delov izrazili željo, da 
bi imeli skupno krajevno skupnost, ker so se že od nekdaj povezovali in je do 
te razdelitve prišlo pred leti zato, ker je en del tega naselja želel v drugo 
občino, v kateri so bile takrat, po njihovem mnenju, manjše davčne obveznosti- 
Sicer pa so njihove krajevne potrebe in vse drugo ostale skupne. Imamo nadalje 
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enotno območje, dolino s cesto, potokom, žago in naseljem, vse v dolžini manj 
kot enega kilometra, ki je razdeljeno med tri občine in dva okraja. Če bi se 
strogo držali teh meja, bi ljudje na tem območju pravzaprav morali ustanovili 
tri krajevne skupnosti. Ker zanje ni pogojev, bi se moralo to območje vezati 
na bližnja naselja, ki so v njihovih občinah in bi verjetno dobili taka območja, 
ki jih ne družijo skupni interesi in skupne potrebe. 

Zato menim, da bi pri ustanavljanju krajevnih skupnostih v takih obrobnih 
območjih občin morali upoštevati želje občanov in jim ugoditi takrat, kadar 
bi ti želeli ustanoviti krajevno skupnost, ki bi segala v območje dveh ali več 
občin. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Franc Pristovšek, 
predsednik občinskega odbora SZDL Velenje. 

Franc Pristovšek: Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši po- 
slanci! Statuti krajevnih skupnosti, ki jih bomo sprejemali v tem letu vzporedno 
s samim ustanavljanjem krajevnih skupnosti, nedvomno prinašajo vrsto novih 
vprašanj in problemov, saj ustanavljamo temeljne mehanizme samoupravljanja 
občanov, ki so nam vsebinsko novi. Razprave o občinskem statutu v velenjski 
občini so pokazale, kako ta vprašanja živo zanimajo naše občane. Določila o 
krajevnih skupnostih so na podlagi razprave doživela v končnem besedilu 
občinskega statuta vrsto sprememb. Zanimivo je, da so bile skoraj enotne pri- 
pombe na definicijo krajevne skupnosti kot geografsko-ekonomske celote in 
na načelno napotilo, naj bi se krajevne skupnosti ustanavljale na že določenih 
gravitacijskih območjih nekaterih večjih naselij. Vsa ta določila so bila opu- 
ščena in brez vseh načelnih napotil je bilo občanom prepuščeno, da na ob- 
močjih, ki jih združujejo skupni interesi, ustanovijo svoje krajevne skupnosti. 
S tem je prišlo do izraza načelo, da je ustanovitev krajevne skupnosti stvar 
samih občanov. Stvar občinske skupščine bo le soglasje k tej ustanovitvi. Ver- 
jetno bo najustrezneje, da bo v samem aktu, s katerim bo dala svoje soglasje, 
občinska skupščina tudi potrdila, v skladu s sklepom ustanovnega zbora ob- 
čanov, območje posamezne krajevne skupnosti in rešila druga potrebna vpra- 
šanja, med njimi prenos premoženja sedanjih stanovanjskih skupnosti oziroma 
krajevnih odborov, nadalje prenos obveznosti, če so te bile dosedaj dolo- 
čene itd. 

Oblikovanje organov krajevne skupnosti pa bo ena izmed temeljnih nalog 
statuta. Pri tem se mi zdi važno, da poudarimo zlasti naslednje značilnosti: 

1. Krajevna skupnosti je osnovna celica našega samoupravnega mehanizma. 
Zato je potrebno, da se v njej zagotovi čimvečja učinkovitost neposrednega 
odločanja občanov. 

2. Krajevna skupnost je kot nosilec določenih skupnih nalog občanov na- 
menska organizacija, katere organi morajo imeti možnost ustreznega izvršilnega 
odločanja in ukrepanja v mejah svojih pristojnosti, po potrebi pa tudi ustrezne 
tehnične službe za učinkovito izvrševanje teh nalog. 

3. Krajevna skupnost mora kot pravna oseba, kateri je zaupano uprav- 
ljanje in razpolaganje z določenim delom družbenega premoženja, zagotoviti 
ustrezno tehnično vodenje svojega materialnega poslovanja in evidence, ki naj 
bo v skladu z načelom javnosti poslovanja dostopna vsem občanom, kot seveda 
tudi družbeni kontroli ustreznih družbenih organov. 
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Če jih tako gledamo, nam postajajo jasnejši temelji in izhodišča, na katerih 
bomo ustanavljali krajevne skupnosti in postavljali vsebinski delokrog nji- 
hovih organov, ki pa seveda ne morejo biti enotni za celotno občinsko območje, 
temveč se bistveno razlikujejo med seboj glede na obseg in vsebino predvidenih 
zadolžitev in nalog. Nedvomno je, da se bo kot temeljna pojavila različnost 
vsebine dela in s tem tudi formalnega oblikovanja dela- in pristojnosti organov 
v statutih med tako imenovanimi mestnimi krajevnimi skupnostmi in med kra- 
jevnimi skupnosti na podeželju. Ene in druge imajo na področju krajevnega 
samoupravljanja svojega predhodnika, prve v organih stanovanjske skupnosti 
in druge v dosedanjih krajevnih odborih. Vendar je tudi takšna dvostranska 
razdelitev še preozka, kajti tudi med posameznimi mestnimi ali podeželskimi 
— kolikor jih smemo tako imenovati — krajevnimi skupnostmi se kažejo velike 
razlike tako v utrjenosti in tradiciji dosedanje krajevne samouprave kot v vse- 
binskem okviru potencialnih nalog, ki bi jih morala in mogla krajevna skupnost 
prevzeti nase. Takšne razlike so znatne zlasti med krajevnimi skupnostmi 
v manjših krajih izven strnjenih naselij. 

Občinski statut je v enem izmed svojih členov določil, da je zbor občanov 
najvišji organ krajevne skupnosti. To je skupno izhodišče za vse statute kra- 
jevnih skupnosti, ki naj zagotovi ustrezno možnost neposrednega odločanja in 
sodelovanja občanov pri skrbi za krajevne zadeve. Istočasno pa občinski statut 
določa, da lahko zbori občanov ustanovijo kot najvišji predstavniški organ 
krajevne skupnosti svet krajevne skupnosti ali drug ustrezen organ. Statut, 
ki ga sprejme zbor občanov, v tem primeru določi pristojnosti in naloge sveta 
ter njegovo odgovornost nasproti zboru občanov. Jasno je, da bodo mestne 
krajevne skupnosti in večje podeželske krajevne skupnosti morale ustanoviti 
svoje predstavniške organe, saj bi bilo sicer v tehničnem smislu njihovo delo 
neučinkovito. To seveda ne pomeni, da bi morali zbori občanov pri tem izgubiti 
vse pristojnosti in bi se njihova vloga omejila le na dolžnost enkrat letno 
poslušati poročilo. Sprejemanje letnega programa dela in finančnega, načrta, 
odločanje o uvedbi krajevnega samoprispevka, ali o predlogih občinski skup- 
ščini, da določena vprašanja s področja krajevne skupnosti uredi z občinskim 
odlokom itd., bi morala ostati v izrecni pristojnosti zbora. Seveda nam mora 
biti jasno, da v zboru občanov ne smemo iskati edine oblike za neposredno 
odločanje občanov v zadevah krajevne samouprave. To je zlasti važno za 
mesta. Tam so oblike interesne povezanosti ljudi zelo različne in pestre, od 
sodelovanja v organih svojih ali tujih delovnih organizacij do delovanja v 
organih občinske samouprave, organih družbeno-političnih organizacij in dru- 
štev. Čimbolj bo statut krajevne skupnosti znal to dejstvo upoštevati in bo 
poiskal ustrezne organizacijske oblike za vključevanje občanov, povezanih v 
takšnih različnih interesnih skupinah s krajevno samoupravo, tembolj bo le-to 
približal prebivalcem kraja. Na to ~v mestnih naseljih ne smemo pozabiti, ker 
bi se sicer lahko delo krajevne skupnosti praktično omejilo na njen admini- 
strativno-tehnični aparat, na njeno tajništvo in izgubilo svojo politično vsebino 
in pomen. 

V manjših krajih je problematika bodočih organov krajevnih skupnosti 
drugačna. Zanimivo je, da je ravno razprava o statutu občine dala v tem po- 
gledu nekatere zanimive in izvirne misli. V glavnem opažamo, da se kraji, ki 
so imeli doslej svoje krajevne odbore, želijo preoblikovati v krajevno skupnost, 
ali pa v okviru krajevne skupnosti skupaj z nekim drugim krajem zadržati 
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kljub temu nek ožji krajevni organ. Alternativ je bilo več in skušal jih bom 
na kratko našteti: 

1. Ustanovi se svet krajevne skupnosti kot predstavniški in obenem izvr- 
šilni organ krajevne skupnosti. 

2. Zbor občanov ne voli sveta krajevne skupnosti, ampak prepusti izvršilne 
zadeve svojemu ožjemu telesu na primer stalnemu predsedstvu, ali stalnemu 
sekretariatu in podobno, pri čemer si zbor zadrži pravico neposrednega odlo- 
čanja o vseh temeljnih zadevah kakor tudi pravico določanja funkcij za tiste 
člane, ki tvorijo to ožje izvršilno telo. 

3. V nekaterih primerih je bila izražena želja, da bi se okraj vključil 
v kakšno večjo krajevno skupnost, ali združil s sosednjim krajem, pri tem pa 
še zadržal nek svoj krajevni organ z ožjimi pristojnostmi, ki bi mu krajevna 
skupnost tudi dodeljevala potrebna lastna sredstva. Po nekaterih konkretnih 
predlogih občanov naj bi bili to krajevni sveti, njihovi predsedniki in tajniki 

, pa bi avtomatično postali člani sveta krajevne skupnosti. 
4. Predstavniški organ krajevne skupnosti ali vsaj izvršilni organ zbora 

občanov naj bi bil kar vsakokratni krajevni odbor SZDL- Marsikje, kjer so 
bili krajevni odbori nedelavni, so z avtoriteto predstavnika dosedanje krajevne 
samouprave že doslej nastopali odbori Socialistične zveze in v manjših kra- 
jevnih skupnostih bi bila takšna rešitev tudi kadrovsko najustreznejša. Tudi 
s stališča politične vloge krajevnih organizacij SZDL zoper takšno rešitev 
pravzaprav ne bi bilo ugovorov. Vendar moramo v tem primeru v statutu 
krajevne skupnosti jasno določiti, da je odgovornost krajevnega odbora SZDL, 
v tej njegovi dodatni funkciji drugačna in formalno ločena od njegove odgo- 
vornosti, ki jo ima kot politični organ SZDL na krajevnem območju. Zlasti bi 
moral ločeno voditi evidenco materialnega poslovanja s tistimi sredstvi, ki jih 
dobi kot organ krajevne skupnosti in za katere odgovarja zboru občanov ozi- 
roma v pogledu zakonitosti poslovanja občinski skupščini, ter sredstvi, ki jih_ 
ima kot krajevni odbor SZDL, na primer članarino ali dotacije in za katere 
odgovarja konferenci članov SZDL oziroma občinskemu odboru SZDL. 

Se nekaj besed o pristojnostih krajevnih skupnosti ali bolje rečeno, o kon- 
kretni vsebini njihovega bodočega dela. Domnevam, da bo v tem pogledu 
naloga sestavljalcev statutov najtežja in da vsaj sprva še ne bomo našli vseh 
tistih vsebinskih okvirov, ki se bodo s postopnim uveljavljanjem krajevnih 
skupnosti gotovo pojavili na terenu. Interes, ki ga kažejo občani do vprašanja 
krajevne skupnosti, je porok za to. Dosedanje izkušnje stanovanjskih skupnosti 
in krajevnih odborov, ki nam bodo v marsičem v pomoč, bodo v tem pogledu 
prav tako ovira in vzorec, ki bo morda začasno nehote zoževal akcijski obseg 
nalog, ki jih bodo krajevne skupnosti postopoma prevzele. V času razprave 
o občinskem statutu je bilo pogosto slišati vprašanje, v čem se razlikuje kra- 
jevna skupnost od dosedanjega krajevnega odbora. Odgovori, da je krajevna 
skupnost organ družbenega samoupravljanja, skupnost občanov določenega ob- 
močja, ki jo ustanovijo sami občani, ki sami sprejmejo svoj temeljni akt, da je 
pravna oseba, ki ji je omogočena samostojna politika in samostojno uveljav- 
ljanje skupnih interesov občanov nasproti občinski skupščini itd., izzvenijo 
zaenkrat samo še formalno in bodo svojo vsebinsko konkretizacijo našli v 
samem nadaljnjem razvoju. Zato bodo statuti, ki bodo sedaj sprejeti, marsikje 

' šele izhodišče in morebitnih pomanjkljivosti v tem pogledu ne bomo mogli 
preprečiti. Vendar bomo morali živo reagirati na tiste oblike, ki jih bo prineslo 
samo življenje na primer komunalne zadeve ali posebej vzdrževanje krajevnih 
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cest četrtega reda, kar je navadno osrednji komunalni problem in interes 
mnogih podeželskih krajev. Vzdrževanje krajevnih cest je bilo že doslej, kot 
kaže praksa, mnogo uspešnejše, če so za to skrbeli krajevni odbori, ki so v ta 
namen dodeljena sredstva navadno znatno oplemenitili s svojim prostovoljnim 
delom. Tudi vzdrževanje cest četrtega reda, za katere dobi komunalno podjetje 
sredstva od občinske skupščine, bi bilo morda mnogo uspešnejše, če bi kot 
pogodbeni partner do komunalnega podjetja neposredno nastopala krajevna 
skupnost. 

Nadaljnje je vprašanje sodelovanja v nekaterih zadevah, o katerih odločajo 
organi skupščine. Najbrž se bo v tej zvezi pojavilo že načelno vprašanje odnosa 
do občinske skupščine- Ta seveda ne more prenašati na krajevne skupnosti 
svojih oblastvenih in upravnih pooblastil. Vendar je krajevna skupnost del 
samoupravnega mehanizma občanov in je v družbeno-političnem smislu sode-' 
dovanje in pomoč krajevnih skupnosti občinski skupščini nujna in primerna. 
Zato ne bomo mogli zadrževati želja občanov, da v nekaterih zadevah s svojimi 
predlogi v okviru krajevne skupnosti dajejo pooblaščenim organom skupščine 
svoje konkretne predloge za določanje socialnih podpor, določanje skrbnikov 
itd., in v določenem obsegu v družbeno-političnem smislu kontrolirajo izvrše- 
vanje takšnih opravil. 

Na koncu bi se kratko dotaknil še problema financiranja. Mnenja smo, 
naj bi v tem pogledu odločilno vlogo odigrali letni programi krajevnih skup- 
nosti. Oni naj bi predstavljali osnovo, na podlagi katere bo občinska skupščina 
dodeljevala svoja sredstva. Upamo, da bo z novimi načeli delitve med našimi 
družbeno-političnimi skupnostmi teh sredstev več. Gotovo pa jih nikoli ne bo 
dovolj, da se predloženi programi v celoti uresničijo. Zato se bo pojavilo vpra- 
šanje namensko dodeljenih sredstev za posamezne dele programa. 

Ali so krajevne skupnosti dolžne in odgovorne uporabljati sredstva strogo 
namensko ali pa jih smejo prenašati in uporabljati za druge namene? To je 
vprašanje, o katerem še nismo mnogo razmišljali, ki pa se bo v takšnem 
načinu financiranja zanesljivo pojavilo. Tu bo seveda treba najti ustrezno re- 
šitev, ki bo na eni strani upoštevala nujnost usklajenosti programa krajevnih 
skupnosti s programom oziroma družbenim planom občine in s tem tudi nujnost 
njegove realizacije, na drugi strani pa tudi potrebo določene akcijske svobode 
organov krajevne skupnosti pri oblikovanju lastne politike. 

Če bo vsak dodeljeni dinar strogo namensko odrejen, to gotovo ne bo 
pozitivno vplivalo na zavest samoupravljanja v krajevni skupnosti. Prav tako 
bi bilo seveda tudi negativno, če se nujne zadeve, sprejete v občinski družbeni 
plan in program, ne bi izvrševale. 

To je nekaj načelnih ugotovitev iz problematike statutov krajevnih skup- 
nosti, kot so se pojavili na območju velenjske občine. Veselilo me bo, če sem 
z njimi prispeval k reševanju problematike, o kateri razpravljate- 

Predsednik Janez Hočevar: V zvezi z delom razprave tovariša Pri- 
stovška, ko je govoril o območjih krajevnih skupnosti, obveščam zbor, da smo 
napravili ustrezno anketo v 40 občinah v Sloveniji. Po podatkih te ankete 
imamo sedaj 956 krajevnih odborov in stanovanjskih skupnosti. V občinah pa 
računajo, da bodo v teku letošnjega leta ustanovili 504 krajevne skupnosti. 
Menim, da je o tem nameravanem zmanjšanju števila samoupravnih skupnosti 
treba še razmisliti. Mislim, da bi morali na tem zboru razpravljati o tem 
vprašanju. Eden od vzrokov za to je ponekod težnja po ustanavljanju obsežnih 
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krajevnih skupnosti, ob čemer se postavlja tudi vprašanje vaškega sveta v 
okviru velike krajevne skupnosti. Menim, da bi bilo tam, kjer se pojavljajo 
težnje po vaškem svetu v okviru krajevne skupnosti, treba pustiti ljudem, da 
ustanovijo svojo krajevno skupnost. 

Naslednji govornik je Janez Skušek, predsednik krajevne skupnosti »Ivan 
Cankar« Maribor. 

Janez Skušek: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Naša kra- 
jevna skupnost »Ivan Cankar« iz Maribora je pripravila osnutek statuta kra- 
jevne skupnosti. Pri izdelavi tega osnutka se je upoštevalo kot temelj dejstvo, 
da je po novi ustavi vloga krajevnih skupnosti drugačna kot vloga, ki so jo 
imele sedanje stanovanjske skupnosti. Nova ustava obravnava krajevno skup- 
nost kot temeljno obliko krajevne samouprave, ki naj sčasoma vse pomembneje 
vpliva na odmiranje oblastnih organov. Ob dejstvu, da je krajevna skupnost 
zamišljena kot samoupravna organizacija občanov določenega območja, se po- 
javlja vprašanje njenega najvišjega organa. Obstajata dve možnosti in sicer, 
zbor občanov, ki zagotavlja najširše odločanje občanov, ali pa svet skupnosti. 
Nesporno je, da je zbor občanov, kot najvišji organ skupnosti, najdemokra- 
tičnejša oblika in najbolj v skladu z duhom ustave. Vprašanje pa je, če je 
v sedanjih okoliščinah tudi najprimerneje, da bi bil zbor občanov najvišji organ 
skupnosti glede na izkušnje delovanja zborov volivcev, ki niso ravno najboljše. 
Zaradi tega osnutek statuta naše krajevne skupnosti predvideva kot najvišji 
organ skupnosti svet skupnosti, ki ga izvolijo občani na zborih volivcev- Osnutek 
pa obenem prepušča nekatere temeljne odločitve zboru občanov oziroma zboru 
volivcev. Te pravice so: odločanje o statutu skupnosti in njegovih spremembah, 
o letnem in dolgoročnem programu skupnosti, o letnem finančnem načrtu in 
zaključnem računu skupnosti in o ustanavljanju večjih servisov, zavodov in 
drugih večjih delovnih enot. 

Obstoječa organizacijska oblika sedanje stanovanjske skupnosti je poleg 
sveta določala tudi izvršilni odbor in razne komisije. Praksa pa je pokazala, 
da je večina operativnih poslov slonela na komisijah, ki so pripravljale gradivo 
za-ižvršilni odbor. Izvršilni odbor prav tako. ni bil pristojen za odločanje v vseh 
zadevah in predlagal določene zadeve v odločitev svetu skupnosti. To pa je 
povzročalo dolg in zapleten postopek zlasti takrat, kadar je bilo potrebno dolo- 
čene predloge dopolnjevati in jih vračati prvemu organu, to je komisiji, v po- 
novno obravnavo. 

Še bolj dolgotrajen in zapleten pa je bil postopek pri reševanju vprašanj 
s področja delovnih enot oziroma servisov. V teh primerih so vsa vprašanja 
obravnavali najprej organi servisa in nato še vsi organi skupnosti. 

Osnutek statuta je te probleme upošteval in predvideva elastičnejši in 
hitrejši postopek glede določenih vprašanj. Tako predvideva, da bo kot izvr- 
šilni organ skupnosti najvažnejša vprašanja reševal svet skupnosti, v vseh 
drugih zadevah pa bodo kot izvršilni organi sveta skupnosti delovale komisije 
za posamezna področja dela, sveti servisov in sveti zavodov. Osnutek predvi- 
deva tudi organe sveta,' ki bi imeli funkcijo izvršilnih organov: komisijo za 
socialno-varstvena vprašanja, komisijo za gospodarjenje s stanovanjskim fon- 
dom in delo hišnih svetov, komisijo za komunalna in gradbena vprašanja, ko- 
misijo za organizacijo in programiranje, svet vzgojno-varstvenih zavodov in 
svete servisov. Jasno je, da bo potrebno delovanje teh organov podrobneje 

14 
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določiti s poslovnikom sveta krajevne skupnosti. Če upoštevamo dejstvo, da 
je krajevna skupnost samoupravna organizacija občanov, potem je prav gotovo, 
da predlagane rešitve zagotavljajo sodelovanje večjega števila občanov pri reše- 
vanju vprašanj, ki jih neposredno zadevajo. 

Ce sprejmemo varianto, po kateri skupnost ne bi imela izvršilnega odbora, 
nastane vprašanje števila članov sveta skupnosti, kajti v tem primeru bi se 
moral svet pogosteje sestajati in ne bi smel biti preobširno telo. Osnutek pred- 
videva 35 članov sveta, kar pa naj bi bilo res največje mogoče število in bi 
bilo koristno to število v praksi še zmanjšati. Ce bo krajevna skupnost brez 
izvršilnega odbora, bodo komisije pridobile vidnejšo vlogo, kakor so jo imele 
doslej pri stanovanjski skupnosti- Zaradi tega bo nastalo vprašanje sestave posa- 
meznih komisij. V komisijah bi morali zagotoviti strokovnost in predstavništvo 
vseh slojev občanov. To pa verjetno ni vprašanje statuta, ampak vprašanje vloge 
političnih organizacij pri sestavljanju predlogov za posamezne komisije. Ne bi 
bilo pravilno, če bi bile komisije sestavljene samo iz članov sveta. Predsednik 
komisije in mogoče še kakšen član naj bi bil obvezno član sveta, vse druge 
člane pa naj bi zbrali iz vrst drugih občanov, s čimer bi vključili v neposredno 
upravljanje mnogo širši krog državljanov. Razumljivo pa je, da bodo komisije 
uspešno delovale le tedaj, če bodo njihove pravice in dolžnosti dovolj jasno 
določene in v skladu s potrebami državljanov. 

Poseben problem je vprašanje statusa delovnih enot skupnosti. Osnutek 
statuta predvideva za zavod, ki se bavi z otroškim varstvom, popolno samo- 
stojnost s statusom pravne osebe, medtem ko za servise tega ne predvideva. 
Dosedanja praksa v uslužnostnem servisu naše skupnosti je namreč pokazala, 
da sistem delavskega upravljanja tam, kjer določena delovna enota ni hkrati 
pravna oseba, ni mogoč. Delavski svet delovne enote z okrnjenimi pravicami se 
ne more uveljaviti in je njegovo delo neplodno. Zaradi tega osnutek predvideva 
za vse servise, ki so posebne delovne enote skupnosti, kot najvišje organe 
družbenega upravljanja svete servisov v svojstvu organov sveta skupnosti. 

Predosnutek pa predvideva tudi možnost ustanovitve takih delovnih enot 
gospodarskega značaja, ki bi imele status gospodarske organizacije in s tem 
tudi pravne osebe. V takih primerih pa si skupnost pridrži le običajne ustano- 
viteljske pravice. Če sprejmejo načelo, da bi bile določene komisije in sveti 
servisov izvršilni organi sveta skupnosti, bo treba določiti njihove naloge in 
pristojnosti v okviru nalog krajevne skupnosti kot celote. 

Glede pravic in pristojnosti sveta zavoda ali servisa ne bo posebnih težav 
niti nejasnosti. Na podlagi dosedanje prakse ne bo težko v statutu oziroma pra- 
vilih določiti njihove pristojnosti in odnose nasproti svetu skupnosti. Nekoliko 
težje je določiti naloge, zlasti pa pristojnosti samostojnega določanja posameznih 
komisij- Vsekakor bo treba to vprašanje do podrobnosti obdelati v poslovniku 
sveta skupnosti. Načelno naj bi imele komisije široke pristojnosti v okviru 
sprejetega programa dela in letnega predračuna skupnosti. Tako so na primer 
naloge komisije za socialno-varstvena vprašanja dosedaj najbolje določene in 
nejasnih vprašanj na tem področju ni. Glede te komisije ne bo težko določiti, 
katera vprašanja naj sama dokončno rešuje. Po mojem mnenju naj bi ta ko- 
misija dokončno odločala o tem, kateri otroci bodo letovali na stroške skup- 
nosti v celoti ali delno, sklepala ali dajala pristojnim občinskim organom pred- 
loge za podpore socialnim podpirancem, organizirala razna vzgojna in športna 
tekmovanja pionirskih aktivov, sklepala o otroških igriščih, organizaciji izletov 
in podobno. Ne bi pa mogla samostojno odločati o težjih zadevah izven pro- 
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grama, ali pa o razširitvi oziroma zmanjševanju kapacitet za otroško varstvo, 
ustanavljanju institucij za socialno in vzgojno preventivo itd. 

Komisija za gospodarjenje s stanovanjskim fondom in pomoč hišnim svetom 
ima že sedaj precej jasno določene naloge. V okviru teh svojih nalog naj bi 
imela določene pravice končnega določanja prav tako v okviru letnega programa 
in predračuna skupnosti. Važnejše zadeve, o katerih bi samostojno odločala, 
bi bile na primer odločanje o tem, katera hiša dobi dotacijo oziroma, katera 
hiša dobi posojilo in v kakšne namene, odločanje o pogojih za posojilo, ki ga 
nudi krajevna skupnost, odločanje o priporočilih, ki jih daje krajevna skupnost 
stanovanjskim hišam za najetje posojil pri drugih organih, organiziranje semi- 
narjev za člane hišnih svetov in podobno. 

Najbolj neobdelano je področje dela komisije za komunalna in gradbena 
vprašanja. Prav gotovo je, da ta komisija ne bo našla prave vsebine svojega 
dela vse do takrat, dokler organi občinske skupščine, pristojni za komunalno- 
gradbene zadeve, ne bodo doumeli, da je sodelovanje s krajevno skupnostjo 
potrebno. Dosedanji napori za to sodelovanje pri pristojnih organih niso nale- 
teli na razumevanje. Kljub temu bo morala komisija na našem območju napeti 
vse sile, da tako sodelovanje doseže, ker bo morala odigrati zelo važno vlogo. 
Naše območje je v glavnem že v celoti zazidano. Glede komunalnih objektov 
in objektov družbenega standarda pa daleč zaostaja za potrebami. Zato je naloga 
te komisije, da temeljito prouči potrebe skupnosti in pripravi predloge za 

_ dokončno izgradnjo območja v taki obliki, ki bo ustrezala potrebam občanov, 
obenem pa bila usklajena z urbanističnimi načrti. Tej komisiji bo težje določiti 
pravice samostojnega odločanja, vendar so tudi na tem področju zadeve, glede 
katerih ni nujno, da o njih odloča svet skupnosti. Take zadeve so na primer 
enotna ureditev okrasitve hiš ob državnih in drugih praznikih, čistoča cest in 
pločnikov, čistoča in red na dvoriščih in podobno. 

Komisija za organizacijo in programiranje pa je telo, ki skupaj s tajništvom 
sveta skupnosti in ob sodelovanju ostalih organov skrbi za izdelavo raznih 
predpisov, proučuje organizacijske predloge posameznih komisij, jih usklajuje 
in pripravlja predloge za svet. Izdeluje vse pravne akte, ki urejajo odnose v 
organih krajevne skupnosti, skratka, ta komisija je telo, ki ima nalogo, da 
pripravi vse predpise, ki urejajo življenje in medsebojne odnose v skupnosti. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Ivo Majdič, pod- 
predsednik okrajnega odbora SZDL Ljubljana. 

Ivo Majdič: Tovarišice in tovariši! V zadnjem času so razprave o kra- 
jevnih skupnostih v našem ljubljanskem okraju zelo intenzivne, zlasti pa so 
plodne tam, kjer so se že konkretno lotili izdelave statutov krajevnih skup- 
nosti. Analiza nekaterih osnutkov krajevnih skupnosti v našem okraju je 
pokazala približno podobno sliko, kot jo navaja material, ki je bil pripravljen 
za današnje zasedanje. Na terenu se pojavlja vrsta vprašanj, glede katerih si 
sestavljalci statutov še vedno niso na jasnem in glede katerih obstojajo različna 
pojmovanja in stališča. Menim, da je gradivo, pripravljeno za to zasedanje, 
odgovorilo na mnoga vprašanja in da bo tudi današnja razprava prispevala 
k temu, da bodo nekatera stališča glede nejasnih vprašanj bolj določna in da 
bo vse to pomagalo hitrejšemu razvijanju krajevnih skupnosti, zlasti pri izdelavi 
statutov krajevnih skupnosti. 

14« 
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V svoji razpravi želim opredeliti vlogo krajevne skupnosti v mehanizmu 
samoupravljanja v komuni. Zvezna in republiška ustava sta postavili krajevno 
skupnost kot enega zelo pomembnih činitelj ev samoupravnega sistema. Zna- 
čilno za samoupravljanje v krajevni skupnosti je določena vsestranskost, za 
razliko od drugih oblik samoupravljanja v komuni, ki so funkcionalno omejene. 
Lahko tudi ugotovimo, da se bo z izpopolnjevanjem vloge krajevne skupnosti 
v komuni poglobil proces razvoja družbenega samoupravljanja in vedno bolj 
krepila vloga občana in njegova pravica,- da vse bolj neposredno odloča. 

Vse dosedanje razprave o vlogi krajevne skupnosti v komuni kažejo veliko 
bogastvo mnenj in stališč. Vzrok za različna stališča je mnogokrat ta, da imajo 
posamezne občine svoje specifičnosti. Vendar pa se tudi v načelnih vprašanjih 
stališča toliko razlikujejo, da je treba glede njih določiti enotna stališča. 

Ce hočemo poglabljati proces razvoja družbenega samoupravljanja v kra- 
jevnih skupnostih, moramo po mojem mnenju posvetiti mnogo več pozornosti 
javnosti dela, kar pomeni vključevati čim širši krog občanov v odločanje in 
delo krajevnih skupnosti. Dosedanje izkušnje stanovanjskih skupnosti kažejo, 
da javnost dela še ni takšna, da bi dala občanu možnosti aktivnega sodelovanja 
pri reševanju problemov in pri odločanju. Poročanje sveta stanovanjske skup- 
nosti na zborih volivcev, ki so se sestajali enkrat ali največ dvakrat letno, se 
je pri občanih navadno omejilo le na potrjevanje ukrepov, ki jih je svet kra- 
jevne skupnosti že opravil. Ce smo ugotovili, da je vloga krajevne skupnosti 
v tem, da občani neposredno upravljajo in sodelujejo pri urejanju svojih lastnih 
najpomembnejših vprašanj in problemov vsakdanjega življenja, potem ni mo- 
goče, da svet krajevne skupnosti ali kdorkoli v imenu občanov in namesto njih 
•opravlja te naloge. In dalje, če gre za proces nadaljnje demokratizacije samo- 
upravljanja v krajevni skupnosti, potem ne moremo problemov občanov v kra- 
jevni skupnosti reševati preko predstavniških organov, ampak jih lahko rešujejo 
le občani sami. 

Menim, da moramo za aktivno sodelovanje občanov uporabljati vse znane 
•oblike dela in da ni mogoče smatrati zbor občanov kot edino obliko, kjer občani 
odločajo in rešujejo svoje probleme. Od dosedaj znanih oblik dela so zlasti 
učinkovita posvetovanja s hišnimi sveti in stanovalci hiš, posvetovanja z zainte- 
resiranimi občani glede posameznih vprašanj, razne tribune občanov, ankete 
itd. V prizadevanju, da občani čimbolj neposredno sodelujejo in odločajo v 
krajevni skupnosti, bi morali uporabljati vse znane oblike dela ob sočasnem 
iskanju vedno novih oblik, ki bodo omogočile ne le informiranje občanov, 
temveč tudi njihovo neposredno samoupravljanje in odločanje. 

Občani se na območju krajevne skupnosti glede na svoj interes vključujejo 
v različne organizacije in društva. Vse te organizacije in društva imajo svoj 
samostojen program in se s svojim delom vključujejo v celotni samoupravni 
mehanizem v komuni in krajevni skupnosti. V praksi pa ugotavljamo, da veli- 
kokrat programi teh organizacij in društev niso sinhronizirani in da mnogokrat 
rešujemo iste probleme po več tirih. Menim, da bi krajevna skupnost v tem 
primeru lahko nastopala kot koordinator programov; obenem pa nudila vse- 
cstransko podporo dejavnosti občanov v organizacijah in društvih. Zlasti se 
mi zdi to važno za tiste organizacije in društva, ki imajo v svojem programu 
dejavnosti, ki neposredno zadevajo občane. To je dejavnost socialno-zdrav- 
stvenega značaja, vzgoja in varstvo otrok, rekreacija in podobno. 

Ob tem navajam nekaj konkretnih primerov: Na področju vzgoje in varstva 
otrok imamo v krajevni skupnosti več organizacij, ki se s tem problemom 
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ukvarjajo; šolo, vzgojno-varstveno ustanovo, Zvezo prijateljev mladine, Rdeči.' 
križ, mladinsko organizacijo itd. Malokdaj pa opazimo, da bi se vse te orga- 
nizacije dogovarjale, skupno programirale svoje delo in eventualno tudi zdru- 
ževale materialna sredstva. Prav tako srečujemo iste probleme na področju 
socialno-zdravstvenega dela, kjer imamo socialne zavode, organizacijo Rdečega 
križa, komisije za socialno delo pri krajevnih skupnostih itd., pri tem pa zopet 
ugotavljamo, da ni sinhronizacije, ni dogovarjanja in skupnega programiranja^ 

V vseh teh primerih bi bilo najbrž zelo koristno v okviru krajevne skup- 
nosti usklajevati programe dela in tudi združevati materialna sredstva z na- 
menom, da dosežemo čimboljše rezultate pri zadovoljevanju skupnih potreb 
občanov. 

Naj na koncu še enkrat ponovim, da je pri razvijanju krajevnih skupnosti,, 
zlasti pa v določbah statutov krajevnih skupnosti, treba zagotoviti čim aktiv- 
nejšo in neposrednejšo udeležbo občanov pri samoupravljanju in odločanju 
v krajevni skupnosti. Samo takšna usmeritev lahko pripomore k hitrejši uve- 
ljavitvi občana kot proizvajalca in samoupravljalca ter pospeši nadaljnjo demo- 
kratizacijo samoupravljanja v komuni. 

Zelo važno je tudi vprašanje financiranja krajevne skupnosti. Res je, da 
mora vsako samoupravljanje temeljiti na materialnih sredstvih in da je mate- * 
rialna osnova eden od važnih elementov samoupravljanja. Imam pa občutek, 
da je ustanavljanje krajevnih skupnosti vse preveč odvisno od finančnih sred- 
stev, in da so težnje v tem smislu, da bi v vsaki vasi imeli krajevno skupnost, 
posledica takšnega gledanja. 

V razpravah o krajevnih skupnostih v našem okraju smo zasledili dve 
tendenci glede ustanavljanja krajevnih skupnosti, ki pa imata obe pravzaprav 
isto ozadje. Za prvo je značilno prizadevanje ustanoviti čim več krajevnih 
skupnosti in praktično razdeliti celoten teritorij občine na krajevne skupnosti, 
ker obstoja nevarnost, da območja izven krajevne skupnosti ne bodo dobila 
sredstev od občinske skupščine. Zagovorniki druge težnje pa žele ustanoviti 
čim večje krajevne skupnosti, ki bodo dovolj močne, da bodo nastopale nasproti 
komuni, oziroma občinski skupščini in izsilile čim večja finančna sredstva. Niti 
prva niti druga tendenca pa ne upoštevata bistvene vloge krajevne skupnosti 
pri poglabljanju sistema samoupravljanja in neposrednega delovanja ter odlo- 
čanja občanov o zadevah, ki so zanje pomembne. Tudi posedanja praksa stano- 
vanjskih skupnosti kaže, da so te usmerile svojo dejavnost v glavnem na tista 
področja, ki so po njihovem mnenju »rentabilna«, na ustanavljanje servisov 
in delovnih organizacij. Priznati je treba, da so jih v to primorali tudi objektivni 
pogoji. Predvsem je slo pri tem za pomanjkanje finančnih sredstev, potrebnih 
za razvijanje dejavnosti in reševanje problemov, pa tudi za pomanjkanje dobrih 
programov dela, ki bi zajeli vsestransko dejavnost občanov v krajevni skupnosti. 

Komuna je po vseh načelih dolžna skrbeti za vsestranski razvoj vsega 
svojega območja in zato menim, da ne bi smeli financiranje komunalnih, kul- 
turnih, zdravstveno-socialnih in drugih dejavnosti na nekem območju postav- 
ljati v popolno odvisnost od obstoja krajevne skupnosti. Menim, da obseg in 
vrsta dejavnosti v krajevni skupnosti ne more biti odvisna samo od količine 
sredstev, ki jih bo občinska skupščina namenila krajevni skupnosti, ampak da 
je v prvi vrsti odvisna od tega, koliko so občani sami pripravljeni svoje probleme 
neposredno reševati in prispevati tudi lastne sile za njihovo -rešitev. Zato 
menim, da ne more sama ustanovitev krajevne skupnosti povzročiti financiranja 
krajevne skupnosti s strani občinske skupščine. Le dobro pripravljen program 
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dela krajevne skupnosti, ki temelji na aktivnem vključevanju občanov v kra- 
jevno samoupravo, je lahko solidna osnova za to, da komuna s svojimi sredstvi 
podpre napore občanov za lažje in hitrejše reševanje njihovih problemov. 

Program dela in pripravljenost občanov, da ta program tudi uresničijo, 
je po mojem mnenju zaenkrat edina primerna osnova za financiranje krajevnih 
skupnosti s strani občinske skupščine. Vsako drugačno gledanje bi bilo v na- 
sprotju s položajem in vlogo krajevne skupnosti v sistemu samoupravnega 
mehanizma in nadaljnjo demokratizacijo samoupravljanja. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.15.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanka Danica Vogrinec 
iz Maribora. 

Danica Vogrinec: Tovarišice in tovariši poslanci! Razpravljala bom 
o nekaterih problemih, na katere smo naleteli pri sestavljanju statutov krajevnih 
skupnosti, oziroma še prej, v pripravi statuta občine ob določilih, ki so obrav- 
navala krajevne skupnosti. 

V ospredju je bil problem financiranja krajevne skupnosti, kot osrednji 
problem, od katerega je odvisen —• tako vsaj menijo v večini naših krajevnih 
skupnosti — razvoj dejavnosti le-teh. Prevladovalo je stališče, da bi krajevne 
skupnosti morale participirati na dohodkih občine in sicer avtomatično v ustrez- 
nem deležu. Po tem mnenju je le na ta način mogoče materialno zagotoviti 
vlogo in izvrševanje nalog krajevnih skupnosti kot so določene v statutu kra- 
jevne skupnosti in v programih dela. 

V tej razpravi se je pojavilo nekaj pomembnih vprašanj, od katerih je bilo 
treba zavzeti določeno stališče že pri sprejetju občinskega statuta. Vprašanje je 
na primer ali so krajevne skupnosti že našle povsem določeno mesto in vlogo 
v občini? Menim, da so krajevne skupnosti še v razvojni dobi, saj še ne moremo 
povsem določeno opredeliti niti organizacijo, še manj pa vsebino in oblike 
njihovega dela. Najbolj živa je skrb za komunalno dejavnost, medtem ko je še 
vse premalo skrbi za tista področja dela, ki bi jih krajevna skupnost predvsem 
morala urejati. Zato je vprašljivo, če smo sposobni izdelati primerna merila 
za določitev deleža krajevne skupnosti v dohodkih občine. V tem pogledu 
uravnilovka glede na razvitost in položaj posamezne krajevne skupnosti pri 
nas ne bi bila primerna. Vprašanje je tudi, ali omejena sredstva občine dopu- 
ščajo tako razdeljevanje sredstev. Upoštevati moramo še vedno občutno neso- 
razmerje med potrebami in možnostmi v občini, še posebej na področjih druž- 
benih služb in storitvenih dejavnosti, ki naj bi jih krajevne skupnosti s svojimi 
dejavnostmi dopolnjevale. 

Krajevne skupnosti najbolj neposredno spoznavajo potrebe občanov in 
nanje opozarjajo, hkrati pa se vključujejo v akcijo. Pri tem je njihova osnovna 
naloga ta, da poskušajo pobudo in pripravljenost občanov vključiti v vse tiste 
dejavnosti, ki jih razvijajo. Zato se mi zdi pravilno stališče, ki smo ga zavzeli 
pri sprejetju občinskega statuta, da morajo biti letni in perspektivni programi 
dela krajevnih skupnosti sestavni del vsakoletnega oziroma perspektivnega 
družbenega plana občine. Na ta način bomo lahko zagotovili skladen razvoj 
krajevnih skupnosti z razvojem občine kot celote, sistematično razvijanje de- 
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javnosti in služb za občana ter ekonomično uporabo razpoložljivih sredstev in 
sil. Dosegli bomo harmonično povezanost med možnostmi in potrebami. 

Program dela krajevnih skupnosti naj bo tudi osnovno napotilo in vir 
nalog za delo vseh družbeno-političnih organizacij v krajevni skupnosti. Ta 
program morajo upoštevati tudi delovne organizacije, zavodi in strokovne službe 
v občini. Tako bodo tudi družbeni plani občin postali realen odraz potreb 
občanov. To stališče podpirajo tudi nekajletne izkušnje komisije za koordinacijo 
dela krajevne skupnosti, ki je pri nas neposreden organ občinske skupščine. 
Ta komisija je vzpostavila redne stike s krajevnimi skupnostmi in te redne 
stike tudi vzdržuje. Komisija skrbi za posvetovanja o najrazličnejših proble- 
mih, na primer o razvoju urbanizma, o metodah načrtovanja, o nalogah neka- 
terih strokovnih služb, o problemih agrokombinata, o problematiki otroškega 
varstva itd. Tako krajevnim skupnostim posreduje politiko in probleme občine, 
predstavniki krajevnih skupnosti pa na teh posvetovanjih posredujejo občini 
problematiko krajevnih skupnosti. Redni stiki občinske skupščine s krajevnimi 
skupnostmi so nujno potrebni in jim zato v naši občini posvečamo posebno skrb. 

Dovolite mi še nekaj pripomb k vsebini dejavnosti krajevne skupnosti, 
kot je ta izražena v osnutkih statutov krajevnih skupnosti. 

V sedanjih osnutkih statutov krajevnih skupnosti so naloge krajevne skup- 
nosti navedene precej na splošno in preveč suhoparno. Skratka v njih ni čutiti 
specifičnosti posamezne krajevne skupnosti. Še več. V njih manjka tisto, kar 
kot sem že rekla, bogati prizadevanja in dejavnosti v skrbi za človeka, tisto, 
kar opravičuje krajevno skupnost kot skupnost družbenih odnosov. Občan ob 
taki opredelitvi vsebine nalog ne bo začutil skrbi zase, za lastno družino, niti 
ne bo videl potrebe, da se vključi v dejavnost krajevne skupnosti. 

V naši občini so nekatere dejavnosti že potrdile gornjo trditev. Izkušnje 
delovanja klubov upokojencev in tudi drugih klubov krajevnih skupnosti kažejo, 
kako je njihova dejavnost potrebna. Presenetljivo je, kako vztrajno jih starejši 
občani obiskujejo. Vse zabavne prireditve, kino in gledališke predstave za stare 
občane, izleti in razgovori o aktualnih problemih so dobro obiskani, čeprav 
smo vedno menili, da starega človeka ne zanima več kino, ne gledališče, da 
tudi na izlete ne more itd. 

Nadalje je zelo potrebna aktivnost krajevne skupnosti glede skrbi za osta- 
rele kmete. Odhajanje mlade delovne sile v industrijska središča povzroča, da 
ostajajo kmečka gospodarstva brez aktivne delovne sile. Ob tem pa tudi podružb- 
Ijanje zemlje terja poleg gospodarskih vrsto primernih oblik socialnega dela. 
Krajevne skupnosti v kmečkih predelih bi morale te probleme uvrstiti med 
najvažnejše. Tudi o problemih otroškega varstva mnogo govorimo. Pobude 
in prizadevanja krajevnih skupnosti pri tem so uspešna, saj se zmogljivosti 
otroškega varstva povečujejo. Krajevne skupnosti pravočasno opozarjajo inve- 
stitorje, da je potrebno zagotoviti primerne prostore za varstvo v neposredni 
bližini otrokovega doma. Kot primer naj navedem krajevno skupnost Šentilj, 
kjer je prav krajevna skupnost bila pobudnik in tudi aktivni izvajalec take 
akcije. Najprej je z anketo ugotovila potrebe, potem pa vzbudila interes za 
otroško varstvo in zbrala tudi polovico potrebnih sredstev za varstveno usta- 
novo. S tem se je vrednost sredstev, ki jih je dala občina, podvojila. Prav tako 
se glede otroškega varstva ugotavljajo uspešni primeri povezave krajevne skup- 
nosti in šole. To nam zagotavlja, da bomo hitreje širili dosedanje zametke 
varstva v šolah in tako mnogo lažje prišli na celodnevno varstvo šolskih otrok 
v šoli. 
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Mnenja sem tudi, da vse premalo vrednotimo in zato tudi premalo razvi- 
jamo drobne pobude posameznikov ali skupin občanov. V drobnih vsakodnevnih 
pozornostih naj se odraža skrb za občana. Zato naj bodo tudi naloge krajevnih 
skupnosti v statutih napisane tako, da bomo v njih začutili to neposredno skrb. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je tovariš Ermin 
Kržičnik, republiški sekretar za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komu- 
nalna vprašanja. 

Ermin Kržičnik: Moj prispevek k današnji razpravi želim omejiti 
na določene humanistične aspekte krajevne skupnosti oziroma, če mi dovolite 
izraz, ki je zelo običajen, soseske. Morda bi si dovolil tudi nekoliko neobičajen 
uvod v to problematiko oziroma v ta vprašanja. 

Krajevna skupnost kot urbanistični organizem se pojavlja in ima določeno 
tradicijo tako v mestih kakor v nemestnih naseljih. V znanem in v teoretično 
ter praktično osvojenem trikotu človeške dejavnosti, ki ga urbanisti pri svojih 
načrtih zelo pogosto oziroma skoraj vedno upoštevajo, je delo, stanovanje in 
počitek. Želel bi osredotočiti vašo pozornost predvsem na zadnji dve stičišči 
tega trikotnika, to je na stanovanje in, pa rekreacijo oziroma počitek. 

Za opredelitev proizvodnje oziroma dela po mojem mnenju ni potrebna 
daljša obrazložitev, saj se delo oziroma proizvodnja v vsej svoji zgodovini kot 
socialno-ekonomski pojav manifestira v različnih bolj ali manj organiziranih 
oblikah, in tudi sicer trdimo, da je celotna zgodovina človeške družbe piav- 
zaprav zgodovina produkcije. To bi bila nekako prva stična točka tega tri- 
kotnika. j 

Druga je stanovanje. Stanovanje in način stanovanja je vseskozi odraz 
proizvodnje, njene stopnje in njenega načina. Kmetijska tradicionalna proiz- 
vodnja, kakršno še danes poznamo, je terjala veliko raztresenost, veliko disper- 
zijo, kakor pravimo, poselitve in temu ustrezno minimalno koncentracijo, česar 
odraz so kmečke vasi. Ta koncentracija je po svoji stopnji nekoliko izjemna 
v panonskih naselbinskih aglomeracijah. Sodobna industrijska proizvodnja pa 
nasprotno kmetijski zahteva mnogo večjo in kakor v svetu vidimo maisikje 
že pretirano koncentracijo poselitve. To bi bila druga točka tega trikotnika. 

Tretja rekreacija ali počitek, je slej ko prej prepuščena izbiri samega člo- 
veka in pa, kar bi posebej poudaril .stopnji organizirane rekreacije, ki jo 
predstavljajo zdravstvo, prosveta, kultura, turizem, fiziološki počitek m po- 
dobno. . . 

V teh zadnjih dveh točkah, se pravi v vprašanjih stanovanja in rekreacije, 
vidim smisel krajevne skupnosti, ali kakor se uporablja večkrat, soseske. Lahko 
rečemo, da je vaška soseska bila prvobitna oblika take družbe. Vaško sosesko 
pravzaprav vsi dobro poznamo, saj še zdaj tu in tam živi, čeprav ugotavljamo, 
da zaradi modernejšega načina dela, zaradi hitrega prometa in prometnih sred- 
stev, ta združba, ta vaška soseska vse bolj in bolj odmira. Tudi mestna soseska 
ima določeno tradicijo in je zaživela samoniklo ali organizirano življenje pred- 
vsem v manjših mestih. V zadnjih nekaj desetletjih pa se mesta tako silovito 
razvijajo, tako širijo in bogatijo, da skoraj ne moremo več govoriti o kakršni- 
koli samonikli združbi, soseski, oziroma krajevni skupnosti v mestih v starem 
stilu. V takem starem stilu v samoniklem, čisto biološko ali fiziološko in psiho- 
loško pogojenem smislu taka soseska popolnoma odmre in danes iščemo poti 
in načine, kako dati človeku kakršnegakoli profila, kakršnekoli starosti in 

/ 
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poklica njegov prostor, skupen prostor v materialnem in psihičnem pogledu. 
Pri tem gre predvsem ali morda samo v pretežni meri za omenjeni dve stičišči 
tega trikotnika, se pravi stanovanjsko in rekreacijsko področje. K stanovanju 
štejem tudi vso oskrbo, ki sodi k stanovanju od komunalnih naprav, od servisov 
in otroških igrišč, tja do varstva otrok in starih ljudi. 

Soseska, kakor izhaja iz predloženega materiala, oziroma krajevna skupnost, 
ima raznovrstno problematiko in različne pojavne oblike. Nimamo nikakrš- 
nega razloga, da bi vse skupaj dali v en koš in bi vse skupaj gledali z enega 
vidika. Na eni strani imamo vaško sosesko, ki ima čvrste osnove, materialne 
in nematerialne, na drugi strani pa imamo mestno sosesko, ki se še ni formi- 
rala, ki nastaja, ki je lahko nova, stara ah nastajajoča, se tudi rekonstruira itd., 
kakor je to videti iz materiala. Vendar največ problemov najdemo v mestni 
krajevni skupnosti. Nemestna ali kakor pravimo podeželska krajevna skupnost, 
soseska, je specifična. Toda register problemov je v podeželski soseski oziroma 
krajevni skupnosti manjši, ožji in ga laže obvladamo zlasti zaradi večje psihične 
in moralne medsebojne povezanosti podeželskega prebivalstva. V tem trenutku 
svojega izvajanja se dotikam osnovne teze oziroma osnovne postavke ideje, 
zaradi katere se pravzaprav tu oglašam. V velikih mestih oziroma bolje rečeno 
v večjih mestih, mislim na take, ki presegajo 30 do 50 tisoč prebivalcev v str- 
njeni naselitvi, opažamo dva različna pojava. 

Prvi tak pojav je psihična in fizična izolacija, drugi pa je pojav velike 
anonimnosti ljudi. Medsebojne zveze se kljub strnjeni poselitvi močno rah- 
ljajo. Ljudje se vedno manj srečujejo, vedno manj se družijo in živijo vedno 
ožje v svoji socialni anonimnosti. Družijo se le v posameznih izoliranih 
strokovnih grupacijah, raznih strokovnih društvih, raznih drugih socialnih 
grupacijah ali starostnih skupinah in zdi se, da je že nemogoče najti skupen 
jezik za različne, starostne grupacije, čeprav je popolnoma normalen pojav 
združevanja med ljudmi, da se stari ljudje in otroci med seboj dobro razu- 
mejo. Zakaj se ne bi druge grupacije oziroma drugi sloji med seboj družili, 
zakaj se ne bi pogovarjali. Tudi način dela, tempo življenja in enostranski 
materialni interesi ter vse večje podrejanje materialnim silam vodijo k veliki 
dehumanizaciji določenega dela prebivalcev. Prišlo je do trenutka, ko moderna 
stanovanjska naselja nekateri ljudje imenujejo že tovarne za spanje. Proti tej 
izolaciji in proti tej anonimnosti, proti tej dehumanizaciji in asocialnim pojavom 
se naj bori soseska oziroma se naj bori krajevna skupnost. Ta pa ne obstaja 
v svojem čistem smislu, če se omejuje le na pravni, na politični, na programski 
ali materialni faktor. Takšna soseska oziroma takšna krajevna skupnost bi 
bila dobro organiziran stroj, ki bi sicer dobro funkcioniral, ne bi pa nikoli dal 
človeku tistega, kar ta kot del družbe potrebuje. Hočem reči, da obstaja v 
soseski globlji smisel in da moramo ta globlji smisel prav tako iskati v pove- 
zovanju ljudi v veliko družino, v večjo skupnost, ki ima humanistične ali 
najbolje rečeno prav socialistične kvalitete. Bistven pogoj za tako sosesko pa 
je vsekakor ustrezna urbanistična ureditvena zasnova z ustrezno gostoto in 
s sproščeno atmosfero, z ustreznimi prostori, pokritimi in prostimi površinami. 
Človek je namreč biološki in ne tehnični element in zaradi tega ni dovolj 
stanovanje in oskrbovanje človeka v okviru soseske oziroma skupnosti. 

V bistvu razpravljam o humanističnih vidikih soseske oziroma krajevne 
skupnosti. Ta po mojem nikakor ne more biti dobro organiziran tehnokratski 
stroj, kakor sem si prej dovolil omeniti, ki tehnično dobro funkcionira in 
pozablja na človeka in njegov občutek pripadnosti, ugodja, sproščenosti, notranje 



218 Organizacijsko-politični zbor 

svobode in njegovih vsestranskih stikov z neposredno okolico; posebej naglašam 
»z neposredno okolico«! Ko omenjam človeka, ne mislim samo človeka v vsej 
njegovi aktivni dobi, temveč mislim tudi na tiste, ki so izven te aktivne dobe. 

Kako doseči in kako realizirati idejo socialistične krajevne skupnosti? Za- 
četek vsekakor vidim v prej omenjeni urbanistični zasnovi. Naše dosedanje 
realizacije pa so bile največkrat tradicionalno smešne in podrejene trenutni 
ekonomiki stroškov gradnje. 

Na koncu naj omenim, da je socialni škandal podrejati človeka prometu, 
— veliki stanovanjski bloki ob živih prometnicah •— ali podrejati gostoto 
stanovanj stroškovni ekonomiji komunalnih naprav po pravilu, da čim večja 
gostota, tem cenejše bodo komunalne naprave. Tako se omeji življenjski prostor 
človeka na pločnik in na stezo. 

Naj ob koncu ponovim: osnovni smisel dobro organizirane soseske ni samo 
v dobrem pravnem statusu, v dobrem programu in v dobri materialni podlagi, 
temveč predvsem v psihičnem, moralnem, humanističnem vidiku in kvaliteti, 
ki se bori z veliko' nehumanistično izolacijo in anonimnostjo. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Miha Ravnik> poslanec iz 
Nove Gorice. 

Miha Ravnik: Tovariši in tovarišice poslanci! Dovolite, da se v svoji 
razpravi dotaknem nekaterih vprašanj, na katere smo naleteli v pripravah na 
ustanovitev krajevnih skupnosti. V svoji razpravi bi se zadržal predvsem pri 
nekaterih problemih, ki so se pojavili v naši občini, to je v občini Nova Gorica. 
Ker je dosedanje delovanje krajevnih odborov in stanovanjskih skupnosti bilo 
zelo različno, smo se odločili, da bomo le postopoma ustanavljali krajevne skup- 
nosti. Zaradi tega smo se v začetku omejili samo na 9 krajev oziroma območij, 
kjer je dosedanje delovanje krajevnih odborov in stanovanjskih skupnosti ustva- 
rilo dobro podlago za ustanavljanje novih krajevnih skupnosti. Smatramo 
namreč, da je poleg pogojev, ki so navedeni v statutu in poleg vseh ostalih 
vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z ustanavljanjem krajevne skupnosti, eno od 
osnovnih tudi želja občanov in potreba občanov za ustanovitev krajevne skup- 
nosti. To pa nam'predvsem potrjujejo tisti kraji, kjer je bila aktivnost krajevnih 
odborov oziroma stanovanjskih skupnosti najbolj razvita in kjer so občani 
že sedaj pri delu teh dveh institucij najbolj sodelovali. Vemo, da ni cilj samo 
v tem, da ustanovimo krajevne skupnosti, ampak da je treba v krajevnih skup- 
nostih čimbolj angažirati slehernega občana pri reševanju svojih in družbenih 
problemov. Zato se mi zdi, da bo ustanavljanje krajevnih skupnosti vsaj na 
našem območju teklo postopoma glede na pogoje, predvsem pa potrebe občanov. 
S tem želim podkrepiti pomen aktivnosti nekaterih krajevnih odborov, ki pa 
je seveda bila omogočena s tem, da so jim bila dodeljena precej velika finančna 
sredstva. Tudi njihovo delovno področje se ni omejevalo samo na tista komu- 
nalna vprašanja in naloge krajevnih odborov, ki so jim bile določene od strani 
občinske skupščine, temveč je obsegalo tudi nekatera širša vprašanja, kot so 
vprašanja socialnega varstva in socialne problematike sploh. Krajevni odbori 
v naši občini so imeli na razpolago nekaj čez 30 milijonov dinarjev, vendar 
so s temi sredstvi opravili dela v vrednosti preko 120 milijonov dinarjev. To 
pa kaže na veliko aktivnost teh krajevnih skupiaosti, ki so zelo učinkovito 
uporabile sicer skromna finančna sredstva. Ob tem menim, da bi bilo v interesu 
občine in širše družbe, če bi se preneslo na krajevne skupnosti čimveč nalog. 
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Predvsem bi bilo to potrebno storiti v zadevah, ki so za občane posameznega 
območja najbolj pomembne, kot na primer vzdrževanje in upravljanje vodo- 
voda, krajevnih cest in podobnih objektov. Občani so namreč prepričljivo do- 
kazali, da znajo dobro in skrbno gospodariti in da najlažje sami rešujejo pro- 
bleme svojega območja. Seveda bi morale krajevne skupnosti obenem z novimi 
nalogami dobiti tudi ustrezna materialna sredstva. Tako je naša občinska skup- 
ščina letos že namenila krajevnim skupnostim 60 milijonov dinarjev. Pri tej 
dodelitvi je občina upoštevala delovne programe krajevnih skupnosti. Ta sred- 
stva bodo krajevnim skupnostim služila samo za nujna dela in za vzdrževanje 
krajevnih skupnih naprav. Glede sredstev za večje investicije pa so se občani 
na predlog občinske skupščine odločili, da se osredotočijo le na posamezna 
območja s tem, da se posamezni objekti hitreje dokončajo. Dosedanja praksa, 
po kateri so vsi krajevni odbori dobivali tudi sredstva za investiranje, se je 
izkazala kot neučinkovita, ker so tako številni odbori imeli majhna sredstva, 
s katerimi niso uspeli dokončati del, ki so se vlekla po več let in se s tem tudi 
podražila. Sprememba V dodeljevanju investicijskih sredstev obenem terja 
odločitev o tem, katera območja oziroma kateri objekti so tisti, katerim naj se 
dodelijo večja sredstva za investicije. Dokončni sklep o tem bi po predlogih 
občanov sprejela občinska skupščina.' Tako pričakujemo, da bomo letos uspeli 
dokončno urediti 4 kraje, ki bodo med drugim dobili tudi vodovod in razsvet- 
ljavo, za kar bo uporabljenih preko 20 milijonov din. Naslednje leto bodo prišli 
na vrsto drugi kraji. Občani se s takim načinom strinjajo, ker so uvideli, da 
bo le tako mogoče postopno rešiti večino problemov. 

Financiranje krajevne skupnosti na osnovi programa in usmerjanje inve- 
sticij na pravkar opisan način je v interesu občanov in občine. Zelo pomembno 
in potrebno pa je pri tem tudi sodelovanje občanov samih. Te je doslej v ta 
namen povezovala zlasti krajevna organizacija Socialistične zveze. Menim, da 
bi bilo prav, da ta politična organizacija tudi v bodoče deluje v tej smeri — 
vendar pa bo morala v tem smislu aktivneje delovati zlasti sama krajevna 
skupnost s svojimi organi. Upoštevati je namreč dejstvo, da kljub vsemu stalno 
primanjkuje sredstev za hitro reševanje perečih problemov posameznih krajev. 
V zvezi s tem je v občinskem statutu določba, po kateri ima pri dodelitvi sred- 
stev prednost tista krajevna skupnost, ki lahko za izvršitev določene naloge 
sama največ prispeva z lastnim deležem v obliki materiala, denarja ali fizič- 
nega dela. 

Meni je povsem jasno, da bodo krajevne skupnosti na območju naše občine, 
pa najbrž tudi drugje, med seboj različne tako po organizaciji, kakor tudi po 
obsegu območja in vsebini nalog. Zato je zelo težko enotno predvidevati, kakšna 
naj bodo območja krajevnih skupnosti. Najboljšo rešitev tega vprašanja bodo 
našli le občani sami. Zato smo v statutu občine določili le splošne pogoje za 
ustanovitev krajevne skupnosti in menim, da je to edino pravilno. Mislim, 
da bi celo morali dovoliti ustanovitev krajevne skupnosti tudi v primerih, če 
se občani odločijo za ustanovitev krajevne skupnosti, pa niso izpolnjeni prav 
vsi pogoji iz občinskega statuta. 

Zaskrbljujoče so težnje po obsežnih krajevnih skupnostih, ker so v na- 
sprotju z željo, da samoupravljanje in odločanje čimbolj približamo občanu. 
V takih primerih bi delo prenesli na administracijo, na posamezne svete ali 
odbore — medtem ko bi bili zbori občanov neučinkoviti in neplodni kot se je 
to dogajalo doslej. Zato menim, da je treba pri ustanavljanju krajevnih skup- 
nosti slediti mnenju in odločitvi samih občanov ter upoštevati njihovo voljo za 
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skupno reševanje krajevnih problemov. Pri tem pa se moramo zavedati, da 
bodo lahko posamezna območja z majhnimi neperspektivnimi zaselki ostala celo 
izven vsake krajevne skupnosti. 

Pomembno je tudi vprašanje odnosov posameznih gospodarskih organizacij 
do krajevne skupnosti na njihovem območju. Statut Tovarne cementa in salo- 
nita v Anhovem na primer vključuje tudi nekatera določila o materialnih raz- 
merjih tovarne do krajevne skupnosti Anhovo-Kanal..Do tega je prišlo očitno 
iz razloga, ker večina delavcev tovarne živi v tej krajevni skupnosti in ima 
tako delovni kolektiv te gospodarske organizacije tudi interes, da s pomočjo 
krajevne skupnosti materialno pomaga reševati socialne, varstvene in druge 
probleme svojih članov. Marsikje pa v statutih delovnih organizacij takih določb 
ni, niti niso gospodarske organizacije našle potrebne povezave s krajevno 
skupnostjo. 

Glede na to, da imajo krajevne skupnosti vedno premalo lastnih sredstev, 
je materialno sodelovanje gospodarskih organizacij pri financiranju programov 
krajevnih skupnosti zelo pomembno. Uspešno reševanje socialnih, varstvenih, 
kulturno-prosvetnih, športnih in drugih vprašanj namreč ni le v interesu posa- 
meznega občana, temveč tudi v interesu širše družbe ter posamezne organiza- 
cije, ker se njeni delavci ob zadovoljivo rešenih navedenih življenjskih vpra- 
šanjih lažje posvetijo svojemu delu v proizvodnji. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Janez Lanščak, poslanec iz 
Murske Sobote. 

Janez Lanščak: Tovarišice in tovariši poslanci! Krajevna skupnost 
kot organ družbenega samoupravljanja ima skladno s to svojo vlogo odmerjene 
tudi družbene naloge. Statuti občin navajajo v svojih določilih ključne naloge, 
ki naj jih na svojem območju opravljajo krajevne skupnosti. Poleg teh nalog 
pa statuti krajevnih skupnosti prilagajajo naloge specifičnim potrebam svojega 
območja. Naloge, ki jih krajevna skupnost prevzema, so odgovorne, ker izhajajo 
iz skrbi za človeka, za njegov standard. Te naloge segajo od skrbi za komu- 
nalne objekte, stanovanjsko gospodarstvo, varstvo in vzgojo otrok pa do skrbi 
za pospeševanje kulturno-prosvetne dejavnosti. Tako torej krajevna skupnost 
skrbi za vse potrebe ljudi na njenem območju, z namenom, da ustvari čim 
ugodnejše življenjske pogoje delovnemu človeku in da ga v čimvečji meri 
razbremeni dodatnih skrbi izven njegovega delovnega mesta. 

Za tako dejavnost je potrebna ustrezna organizacija krajevne skupnosti, 
ki naj bo prilagojena nalogam, ki jih ima krajevna skupnost v svojem pro- 
gramu. Pri tem mislim tudi na vpliv območja, ki ga zajema krajevna skupnost. 
Naloge je treba določati vedno glede na posebnosti posameznih območij. Tu 
posebej poudarjam gospodarsko strukturo določenega področja, s tem povezano 
socialno strukturo prebivalstva, velikost posameznih naselij, tradicije določenega 
središča in podobno. 

Za uspešno opravljanje vseh nalog, ki jih prevzema krajevna skupnost, pa 
so vsekakor najpomembnejši materialni pogoji, se pravi materialna sredstva, 
s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti. Ce pogledamo, kakšne finančne vire 
navajajo krajevne skupnosti v svojih statutih, vidimo, da je njihov glavni vir 
občinski proračun. Poleg tega osnovnega vira so navedeni še drugi, na primer 
dohodki iz lastne dejavnosti, prispevki občanov, delovnih organizacij in drugih 
organizacij. 



9. seja 221 

Proračun občine je torej osnovni vir, iz katerega dobivajo krajevne skup- 
nosti potrebna sredstva. Ta ugotovitev velja seveda za območje, ki ga obrav- 
navam, to je območje soboške občine. 

V preteklem letu so znašali dohodki 39 krajevnih skupnosti skupno 
45 000 000 dinarjev; struktura virov pa je bila naslednja: proračun občine 77 %, 
dohodki iz lastne dejavnosti 7 l0/o, drugo pa odpade na prispevek občanov. V tem 
znesku pa niso zajeta nedenarna materialna sredstva in fizično delo, kar prav 
tako sodi v zbiranje prispevkov za izvršitev nalog, ki jih ima krajevna skup- 
nost na svojem področju. 

Struktura dohodkov potrjuje prejšnjo ugotovitev, da večino sredstev kra- 
jevnih skupnosti zagotavlja proračun. Ta ugotovitev pa obenem narekuje tudi 
zaključke. Materialni položaj krajevnih skupnosti je torej neposredno odvisen 
od finančnega položaja komune in sredstev, ki so jim s proračunom namenjena. 
Razdelitev proračunskih sredstev med posamezne krajevne skupnosti terja dolo- 
čene kriterije, na osnovi katerih se ta sredstva razdeljujejo. Dosedanja praksa 
na našem področju je bila takšna, da je pri delitvi vladal določen avtomatizem, 
pri čemer je bila kot ena od osnov postavljena gospodarska moč posameznega 
območja. V tem smislu se je v vaški krajevni skupnosti upoštevala za osnovo 
višina katastrskega dohodka. Poleg tega se je upoštevala tudi dolžina krajevnih 
cest in pa posebne investicije, ki so bile predvidene v planih krajevnih skupnosti. 

Ta avtomatizem v razdelitvi sredstev seveda ne more predstavljati naj- 
objektivnejše metode, vendar pa je v določenem obsegu le pomenil objek- 
tivizacijo meril za razdelitev. Posebno zato, ker so pri dokončni razdelitvi 
sredstev po teh principih sodelovali predstavniki vseh krajevnih skupnosti. 
Zaradi vsebine dela krajevnih skupnosti pa menim, da taki principi dodelje- 
vanja sredstev ne morejo naj objektivne je ustrezati potrebam posamezne kra- 
jevne skupnosti. To sicer nadomešča skrajno individualne odločitve, ali odlo- 
čitve po subjektivnih merilih, ni pa najprikladnejši način financiranja potreb 
na območju posameznih krajevnih skupnosti. Iz teh razlogov v celoti podpiram 
tozadevni predlog, ki ga je podal začasni odbor za proučitev vprašanj krajevnih 
skupnosti. 

Krajevna skupnost mora izdelati plan dela in plan potreb. Za daljše roke 
naj bi bili izdelani perspektivni programi, ki bi jih krajevne skupnosti spreje- 
male skladno s programom občine. Tako predloženi program in vsakoletni plan 
potreb bi naj bil potem osnova za financiranje. Princip programskega razvoja 
območja krajevne skupnosti, ki je usklajen z razvojnim programom komune, 
naj bi torej bil osnova za financiranje iz občinskega proračuna. 

Ob problemu financiranja pa naj bi razmislili tudi o pocenitvi admini- 
strativnega dela v krajevnih skupnostih. Pri tem imam v mislih amatersko 
opravljanje administrativnih opravil, pa tudi smotrno vključitev krajevnih 
uradov v to delo. Menim, da v večini krajevnih skupnosti ne bo posebno velik 
obseg administracije in ne bo potrebno v ta namen nameščati posebnih in visoko 
kvalificiranih uslužbencev. 

Nadaljnji problem, na katerega smo naleteli na našem območju, predstavlja 
ugotovitev, da sredstva, ki jih proračun nameni za financiranje krajevnih skup- 
nosti, običajno pritekajo z zakasnitvami šele v drugem delu leta, zaradi česar 
v takšnem primeru krajevne skupnosti ne morejo izvesti svojega programa 
v tekočem letu. Zaradi tega bi bilo treba v primerih, ko so sredstva krajevnih 
skupnosti v pretežni meri odvisna od proračunskih sredstev komune, vsaj ob 
sprejetju proračuna ali pa še v prvem četrtletju leta obvestiti krajevne skup- 
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nosti o materialnem položaju in o sredstvih, s katerimi bodo predvidoma razpo- 
lagale, da bi bila lahko potem ta sredstva tudi racionalno vložena v tista delaP 

v tiste objekte in za tiste potrebe državljanov na njihovem območju, ki so 
poleg svoje samostojnosti tudi z družbenega vidika najbolj upravičena. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Alojz Bračič, predsednik 
krajevne skupnosti »Pod gradom« Celje. 

Inž. Alojz Bračič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Želim 
razpravljati o financiranju krajevne skupnosti v občini. 

Krajevna skupnost je po ustavi osnovna, samostojna samoupravna skupnost 
občanov enega ali več naselij, v kateri naj občani sami rešujejo komunalna, 
stanovanjska, gospodarska, socialna, kulturna, prosvetna, vzgojna in druga vpra- 
šanja, pomembna za zadovoljevanje vsakodnevnih potreb družine in kraja. 

Na osnovi navedenih nalog krajevne skupnosti pa se določa njena vloga in 
funkcija v našem družbeno-političnem in komunalnem sistemu. Tako na eni 
strani krajevna skupnost dopolnjuje dejavnost občine in jo na določenih pod- 
ročjih razbremenjuje neposredne odgovornosti svojim občanom, na drugi strani 
pa tak način neposrednega upravljanja vzbuja večji interes samih občanov, da 
samoiniciativno in samostojno rešujejo svoje probleme. Dosedanja praksa je 
že mnogokrat dokazala, da so občani določenega območja v okviru krajevnih 
odborov ali stanovanjskih skupnosti nekatere probleme, predvsem pa komu- 
nalne, v lastnem interesu rešili zase in za družbo najceneje, predvsem z lastno 
udeležbo v prostovoljnem delu in deloma tudi z. manjšimi denarnimi prispevki. 
Če je tak način samoupravljanja v občini najcenejši način reševanja problemov 
v, določenem kraju, potem je razumljivo, da družba in občina podpira in krepi 
tako dejavnost krajevnih skupnosti. Razen tega pa je občina dolžna, da tudi 
zagotovi financiranje takšnega najcenejšega reševanja problemov, ki so isto- 
časno problemi občine in njenih občanov, organiziranih v krajevni skupnosti. 

Krajevna skupnost se danes pojavlja kot nova samoupravna oblika držav- 
ljanov, ki nekako zamenjuje prejšnje krajevne odbore na podeželju in stano- 
vanjske skupnosti v mestu, vendar je vloga krajevne skupnosti v bistvu popol- 
nejša kot vloga prejšnjega krajevnega odbora, ki je bil pomožni organ občine 
in ni bil kot pravna oseba samostojen v upravljanju. Krajevna skupnost za 
mestna območja v pretežni meri prevzema naloge stanovanjske skupnosti. Kra- 
jevna skupnost se tako pojavlja kot enotna samoupravna oblika za podeželje in 
mesto ter je kvalitetnejša, ker ni samo pomožni organ občine, ampak oblika 
samostojnega samoupravljanja občanov v občini za reševanje potreb družin in 
naselij in ima v tem smislu možnost samostojnega ravnanja ter svoj statut. 
Krajevna skupnost lahko občini tudi predlaga določene zahteve, da jih sprejme 
in uredi v interesu občanov krajevne skupnosti. Zato je krajevna skupnost 
bolj samostojna oblika samoupravljanja občanov določenega območja, kot so 
pa to bili krajevni odbori ali stanovanjske skupnosti. Za to samostojno reše- 
vanje pa mora krajevna skupnost imeti zagotovljene samostojne vire finančnih 
sredstev, ker če niso zajamčena finančna sredstva, kot materialna baza za 
delovanje, potem je tudi družbeno-politična vloga in samostojnost krajevne 
skupnosti zmanjšana. Zato menim, da morajo biti viri financiranja krajevne 
skupnosti določno postavljeni, prav tako kot so določene naloge. Če so naloge 
krajevne skupnosti v statutih občine točno določene in tudi v statutih krajevnih 
skupnosti, ki jih občine potrjujejo, potem morajo biti tudi viri za financiranje 
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teh nalog natančno in jasno določeni. Res je, da so v statutu občine Celje dolo- 
čila o tem, da se sredstva za financiranje krajevnih skupnosti zagotovijo vsako 
leto v občinskem proračunu na osnovi delovnih programov, potreb in priza- 
devnosti posamezne krajevne skupnosti. Smatram, da bi morali biti viri zbi- 
ranja in kriteriji delitve finančnih sredstev na krajevne skupnosti v merilu 
občine bolj natančno določeni. Po imojem mnenju bi moral biti glede na dohodke 
občine določen delež na krajevne skupnosti. Pomembni vir družbenih sredstev 
za zadovoljevanje potreb občanov ustvarjajo občani s presežno vrednostjo dela 
kot delavci in uslužbenci v mestu, na deželi pa kot delavci z delom in kmetje 
z davki. Zato bi bilo prav, da bi se del teh sredstev v občini v določenem deležu 
izločil in namenil za potrebe občanov ter reševanje krajevnih potreb v kra- 
jevni skupnosti, kjer ti občani stalno prebivajo. Tako bi se zbirala v občini 
povsem določena namenska finančna sredstva za delo krajevnih skupnosti. Ta 
namenska finančna sredstva bi se dodeljevala krajevni skupnosti v dveh delih, 
in sicer: kot konstantni vir dohodkov krajevne skupnosti in kot gibljivi ali 
variabilni del dohodkov krajevne skupnosti. Taka delitev bi bila potrebna zaradi 
tega, ker bi sicer nekatere že razvite in komunalno urejene krajevne skupnosti 
lahko dobivale vnaprej velika finančna sredstva iz tega naslova, medtem ko bi 
nerazvite krajevne skupnosti dobivale premajhna finančna sredstva za reševanje 
svojih osnovnih potreb. Zato bi bilo prav, da se določen del ustvarjenih finančnih 
sredstev v občini dodeli krajevni skupnosti kot stalni vir dohodkov, ki mora biti 
vsaj tolikšen, da bo pokrival osnovne potrebe normalnega poslovanja krajevne 
skupnosti. Variabilni del finančnih sredstev pa bi občina razdeljevala na osnovi 
delovnih programov posameznih krajevnih skupnosti. To delitev pa naj bi 
v občini izvajala stalna komisija za razdeljevanje finančnih sredstev krajevnih 
skupnosti, ki bi morala biti imenovana tudi v občinskem statutu. Pri tem razde- 
ljevanju bi se občina in krajevne skupnosti dopolnjevale v dogovorih za izva- 
janje nalog v korist občanov v okviru posamezne krajevne skupnosti in občine 
kot celote. 

Višina sredstev komune in krajevne skupnosti je odvisna od gospodarskega 
potenciala v komuni, se pravi od gospodarske moči in materialnega položaja 
delovnih organizacij ter gibanja produktivnosti dela vseh delovnih ljudi na 
območju komune in krajevne skupnosti. Trdim, da je zato komuna zainteresirana 
za razvoj tistih gospodarskih dejavnosti, ki imajo najboljše pogoje za ustvar- 
janje dohodka, obenem pa želi komuna ustvariti čimboljše pogoje, ki naj omo- 
gočijo vsestranski dvig produktivnosti dela občanov. Zaradi tega bodo dohodki 
komune in z njo krajevne skupnosti nihali navzgor ali navzdol in bodo odvisni 
od večje ali manjše produktivnosti dela in od boljših ali slabših rezultatov 
gospodarjenja. 

Prej omenjeni konstantni vir dohodkov bi dajal krajevnim skupnostim 
oziroma občanom določeno stalnost in perspektivo pri njihovem delu. Pri tem 
moramo omeniti, da nekatere krajevne skupnosti, katerih območje se ujema 
z območjem krajevnega urada, že imajo od občine zagotovljen del konstantnih 
finančnih sredstev za svojo administracijo oziroma tajništvo, katerega vodi šef 
krajevnega urada, ki je plačan od občinske uprave. Obstojajo pa tudi take 
krajevne skupnosti, v katerih ni krajevnega urada in s tem od občine vnaprej 
.plačane osebe, ki bi lahko opravljala administrativne posle krajevne skupnosti, 
zaradi česar so take krajevne skupnosti v slabšem položaju. 

Prav tako so bile dosedaj v neenakem finančnem položaju tudi nekatere 
stanovanjske skupnosti. Razvite stanovanjske skupnosti namreč akumulirajo 
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iz naslova 3'%> stanarine in 5 % najemnine poslovnih prostorov visoka finančna 
sredstva, posebno tam, kjer so nova stanovanja in kjer so poslovni lokali, 
številni. Nerazvite stanovanjske skupnosti s starimi majhnimi hišami, pa ne 
zberejo niti toliko finančnih sredstev, da bi zadoščala za normalno režijo poslo- 
vanja stanovanjske skupnosti in so glede razširjene komunalne dejavnosti v 
celoti odvisne od sredstev občine. 

Zato poudarjam, da morajo imeti krajevne skupnosti po enakih kriterijih 
zagotovljen vsaj minimalen vir teh svojih stalnih finančnih sredstev v okviru 
občine, medtem ko bi za izvajanje njihovih delovnih programov služil variabilni 
del finančnih sredstev. 

Še nekaj o območjih krajevnih skupnosti. Krajevna skupnosti kot samo- 
upravna celica občanov s skupnimi interesi lahko pride do veljave, če krajevne 
skupnosti niso teritorialno prevelike. Pri določanju območja krajevne skupnosti 
je upoštevati ustavno načelo, da občani sami določijo območje krajevne skup- 
nosti. Obseg neke krajevne skupnosti pa mora biti načeloma vsaj tolikšen, da 
ekonomsko opravičuje obstoj krajevne skupnosti. 

Zato morajo območja krajevne skupnosti predstavljati neko celoto na pod- 
ročju gospodarstva, skupnih potreb glede trgovine, osnovne šole, pošte ali 
servisov, v mestu pa urbanistično celoto. Za območje krajevne skupnosti ni 
mogoče dati konkretnih formul, kot je že bilo danes poudarjeno. Vendar pa 
so območja krajevne skupnosti v marsikaterem območju že teritorialno usta- 
ljena in oblikovana ter se bodo ponekod na deželi ujemala z mejami nekaterih 
prejšnjih malih občin ali sedanjih krajevnih uradov, v mestu pa z območji 
stanovanjskih skupnosti. Poudarjam pa, da to ni pravilo in da je v statutu 
občine prepuščeno občanom, da samostojno določijo območje svoje krajevne 
skupnosti. Vendar bi bile nezaželene prevelike krajevne skupnosti predvsem 
zato, ker se v njih izgublja neposreden vpliv občanov, prav tako pa bi bile 
neprimerne premajhne krajevne skupnosti, ker so neekonomske glede na svojo 
režijo in delovanje uslužnostnih dejavnosti za potrebe občanov. 

Predsednik Janez Hočevar: Dajem besedo tovarišu Stanetu Reparju, 
predsedniku Glavnega odbora Zveze prijateljev mladine. 

Stane Repar: Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da v tej razpravi 
poudarim še nekaj vprašanj poleg tistih, ki so navedena v materialu. 

Krajevne skupnosti lahko postanejo pomembno torišče skupne družbene 
skrbi za človeka, prav tako pa tudi ustrezna oblika samoupravljanja občanov 
za zadovoljevanje skupnih potreb. Spektrum potreb občanov je izredno širok 
in pester, zato bi bilo prav, da posamezne specifičnosti dobijo v statutih kra- 
jevnih skupnosti svoje mesto. Zlasti sta pomembni dve relaciji. Prvo predstavlja 
odnos krajevna skupnost -— komuna, pri čemer komuna ustvarja potrebne 
temeljne pogoje za normalno delo skupnosti in v okviru skupnega programa 
zagotavlja njen napredek. 

Druga relacija obstoja v odnosu krajevna skupnost — občani, v smeri na- 
daljnjega demokratičnega razvoja samoupravljanja. Občani so nosilci skupnega 
programa in tudi njegovi izvajalci. Pri tem imajo družbene organizacije izredno 
pomembno nalogo osveščanja občanov. To je posebno pomembno za racionalno 
izrabljanje obstoječih materialnih zmogljivosti posameznih skupnosti, prav tako 
pa tudi za kar najkoristnejše vlaganje skupnih sredstev in prispevkov občanov 
za skupne potrebe. 
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Urejanje varstva in vzgoje otrok ter mladine sodi med najpomembnejše 
naloge krajevnih skupnosti, saj je od stopnje urejenosti tega vprašanja v mar- 
sičem odvisna tesnejša navezanost družine na skupnost. V sedanjem obdobju 
lahko trdimo, da je od urejenega varstva otrok odvisna produktivnost dela 
staršev, pa tudi skrajševanje delovnega časa, gre skratka za možnost, da starši 
lahko izpolnjujejo svoje proizvodne dolžnosti, izvajajo pravice upravljalca in 
se vključujejo v družbeno-politično aktivnost. Vsi ti aspekti varstva in vzgoje 
otrok ter mladine nujno povezujejo starše in krajevno skupnost z delovnimi 
organizacijami v celoto, ki ima isti interes. Razmere na področju varstva in 
vzgoje otrok ter mladine danes niso zadovoljive in terjajo skupno akcijo vseh 
činiteljev po~ skupnem programu. Dejstvo, da imamo v varstveno vzgojnih 
ustanovah le 4,8 °/o predšolskih otrok in 1,4 °/o šolskih otrok, nas opozarja na 
naloge, ki krajevne skupnosti čakajo v prihodnosti. Ne bi -razglabljali o tem, 
kje te ustanove imamo, ker jih povsod primanjkuje, čeprav smo v položaju, 
ko je zaradi visoke udeležbe staršev na ekonomski ceni teh ustanov njihovih 
uslug deležen le majhen del dobro situiranih družin. Delež prispevka iz druž- 
benih skladov za vzgojno varstveno dejavnost namreč v zadnjih treh letih 
nazaduje, medtem ko se delež sredstev iz prispevkov staršev povečuje do te 
mere, da v ustanovah prevladujejo otroci družin, ki zmorejo plačilo. To po- 
udarjamo zaradi tega, ker bi že danes lahko povečali družbeni prispevek, če bi 
poiskali notranje rezerve v krajevnih skupnostih in komunah ter povečali 
družbeno skrb za vzgojo in varstvo. 

Veliko načrtneje in racionalneje bi usmerili skupno akcijo v tej smeri 
s skupnim programom razvoja otroškega varstva v krajevni skupnosti, v kate- 
rega bi se morale vključiti tudi šole, varstvene ustanove, družbene in delovne 
organizacije ter strokovne službe. Tak program naj bi bil sestavni del letnega 
in perspektivnega programa otroškega varstva v komuni, ki bi zagotovila 
realizacijo zastavljene politike. V sami krajevni skupnosti pa bi tak program 
zagotovil potrebno koordinacijo, ki je danes še nismo dosegli, in povezal v 
vzgojna prizadevanja tudi šolo, ki s krajevno skupnostjo ponekod še ni dovolj 
povezana. Pri tem moramo opozoriti na dve skrajnosti v odnosu krajevne skup- 
nosti do šole in do vzgojno-varstvenih ustanov. Medtem ko se dogaja, da kra- 
jevne skupnosti do šole niso dovolj pozorne in je ne smatrajo za sestavni del 
vzgojnih institucij na svojem območju, pa so vzgojno-varstvene ustanove, kjer 
so krajevne skupnosti ustanovitelji, le prevečkrat predmet neposrednih admi- 
nistrativnih posegov, ki onemogočajo samostojnost samoupravnih organov in 
delovnih kolektivov v teh ustanovah. Vključevanje šole v krajevno skupnost 
bo zlasti pomembno v naslednjem obdobju, ko bomo ustvarjali pogoje za celo- 
dnevno bivanje otrok v šoli, kar bo bistveno spremenilo funkcijo šole in po- 
udarilo njeno navezanost na krajevno skupnost. 

Izkušnje nas učijo, da je potrebno otroško varstvo in vzgojo reševati mnogo 
bolj načrtno, predvsem pa kompleksno. Ker tega doslej nismo upoštevali, smo 
na nekaterih področjih varstva prišli v položaj, da za določena starostna ob- 
dobja otrok enostavno nimamo nikakršnih kapacitet. Mislim namreč na varstvo 
dojenčkov, za katere skoraj nimamo osnovnih pogojev varstva in oskrbe, čeprav 
je ta doba za srečno počutje matere proizvajalke ali uslužbenke najobčutlji- 
vejša. Podobno je ponekod tudi z igrišči, ki jih je v novih stanovanjskih naseljih 
odločno premalo. Premajhna družbena aktivnost v tej smeri, pa tudi nezadosten 
interes strokovnih institucij pri urbanističnem usmerjanju naselij nas je po- 
nekod pripeljal do tega, da nimamo dovolj urejenih zelenic in igrišč, ki bi 
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služila otrokom in mladini. Taka vprašanja se nam postavljajo tudi ob sedanjem 
lociranju otroških ustanov, še več pa jih bo v prihodnje, če ne bomo spremenili 
svojega odnosa do otrok in mladine. Danes že imamo nekaj primerov, ko nam 
nova ustanova zaradi lokacije povzroča težave; gre za oddaljenost, vmesne 
prometne komunikacije itd. Zato bi bilo prav, da krajevne skupnosti bdijo nac! 
sedanjimi in bodočimi zazidalnimi načrti in zagotovijo, da ostane otrokom dovolj 
prostora za igro in rekreacijo sploh. Problematika otroškega varstva in vzgoje 
mora torej v vsakem statutu krajevne skupnosti dobiti ustrezno mesto, s čimer 
bo dana osnova za najširšo in intenzivno družbeno akcijo vseh na ustvarjanju 
sodobnih pogojev vzgoje mladega rodu. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Jože Seme, poslanec iz 
Grosuplja. 

Jože Seme: Tovariši in tovarišice poslanci! Kot je razvidno iz mate- 
riala, so sestavljalci občinskih statutov, kakor tudi statutov krajevnih skupnosti 
odprli vrsto vprašanj. Opaziti je tudi zelo veliko nejasnosti v stališčih in posa- 
meznih postavkah. Nejasnih vpdašanj je posebno veliko pri občanih, ker .s čisto 
pravnega aspekta še niso razčiščena nekatera osnovna vprašanja. Po načelih 
republiške ustave je krajevna skupnost organ družbenega samoupravljanja na 
določenem območju, ki omogoča občanu, da čim neposredneje sodeluje pri 
urejanju najpomembnejših vprašanj svojega kraja in vsakodnevnega življenja. 
Po teh načelih je jasno, da krajevna skupnost ni aparat občinske skupščine, 
njen pomožni organ in podobno. Torej krajevne skupnosti niso družbeno-poli- 
tične skupnosti in tudi ne morejo izvrševati oblastvenih nalog. 

Po razgovorih s funkcionarji v občinah ugotavljamo, da so ta osnovna 
vprašanja pri njih razčiščena, posebno pri vodilnih kadrih Socialistične zveze 
in sedanjih stanovanjskih skupnosti; nasprotno temu pa se pri občanih pred- 
vsem na podeželju zelo jasno izraža tendenca, posebno v sedežih bivših občin, 
da bi postala krajevna skupnost le neke vrste miniaturna občina, ki bi v tem 
smislu tudi delovala z vsemi pripadajočimi pravicami in dolžnostmi. Takšne 
želje se jasno kažejo v nekaterih območjih občine Grosuplje in Novo mesto. 
Tako menijo na primer v Žužemberku, da naj bi krajevna skupnost zajela 
v glavnem celo območje bivše žužemberske občine z oddaljenimi zaselki in 
hribovskimi vasmi, ki so oddaljene od komunikacij in nekatere od njih nimajo 
nobenih pogojev za življenje. To je v nasprotju s stališči, ki so dana v materialu 
in tudi z realnimi možnostmi funkcioniranja in dejavnosti tega organa. Težko 
je namreč odrejati teritorialni obseg in opredeliti meje krajevne skupnosti 
posebno na podeželju, toda poleg splošnih okvirov, ki so omenjeni v poročilu 
odbora, odvisnosti od gostote naseljenosti posameznih področij, od njihove go- 
spodarske strukture ter drugih geografskih, urbanističnih in podobnih ele- 
mentov. Mislim, da je povsem jasno, da krajevne skupnosti ne morejo vezati 
na sebe prav vseh naselij in zaselkov. Taka velikost območja in oddaljenost 
nekaterih vasi od središča krajevne skupnosti nikakor ne bi bila v skladu 
z normalnim delovanjem tega samoupravnega organa, kar pa je še vedno tu 
in tam pri občanih nerazčiščeno. 

Tudi na območju Dolenjske smo zadeli na vprašanje, ki ga je omenil tovariš 
iz krajevne skupnosti »Ivan Cankar« iz Maribora. Tudi tu imamo primer, da 
območje, ki ima vse geografske, urbanistične, gospodarske in druge pogoje, da 
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se na njem formira krajevna skupnost, pripada dvema občinama. Ne da bi se 
popolnoma strinjal s tovarišem iz Maribora, ki meni, da bi se lakho v tem 
primeru formirala krajevna skupnost tako, da bi le-ta pripadala dvema ali celo 
več občinam. Mislim, da bi bila takšna rešitev napačna in da bi glede finan- 
ciranja, gospodarskih in drugih vprašanj nastale velike težave. Po mojem miš- 
ljenju bi bila rešitev v tem, da mi tako krajevno skupnost ustanovimo, nakar 
naj se reši vprašanje priključitve cele krajevne skupnosti eni od teh občin, pri 
čemer je treba upoštevati mnenje občanov. 

V poročilu o problematiki krajevne skupnosti se omenja, da je določitev 
območja krajevne skupnosti stvar občinske skupščine in predmet občinske sta- 
tutarne materije. Ker pa je krajevna skupnost po ustavi samoupravna skupnost 
občanov, mislim, da je treba dati več poudarka stališču, da je krajevna skupnost 
stvar občanov in da mora biti tudi v teritorialnem in vsakem drugem pogledu 
lezultat njihove volje, njihove odločitve. Tudi naloge, ki jih krajevna skupnost 
opravlja, so predvsem v interesu obč.anov, kar najbolj neposrednega in skup- 
nega pomena za občane. Zaradi tega mislim, da je pri formiranju krajevnih 
skupnosti nujno preprečiti vsak diktat od zunaj, od strani občinskih organov. 
Potrebno pa je, da se v pravnem in političnem smislu pri občanih razčiščujejo 
in pojasnijo razna nejasna vprašanja in da se določijo načelna stališča glede 
vloge in mesta tega organa spričo prej omenjenih in drugih nepravilnih poj- 
movanj, ki so bila omenjena v današnji razpravi. 

Mislim, da predvsem ni nujno, da občinska skupščina odreja teritorialne 
meje krajevne skupnosti, temveč je tudi to bolj stvar občanov. Stališče, po 
katerem občinska skupščina potrjuje to teritorialno območje, je po mojem 
mnenju pravilno, čeprav bo posebno na podeželju praksa tu in tam nujno 
korigirala meje krajevne skupnosti. Na vsak način pa mora občinska skupščina 
imeti dovolj posluha za to, da poleg določenih kriterijev pri tem prvenstvena 
upošteva voljo občanov. Samo na ta način se lahko pričakuje uspešna dejavnost 
in iniciativa krajevnih skupnosti ter neposredno sodelovanje občanov, da z 
enakimi sredstvi dosežejo večje učinke od tistih, ki bi jih dosegla občina's svo- 
jimi službami in svojo organizacijo, kar je zelo karakteristično obrazložil go- 
vornik iz Nove Gorice. 

Na koncu bi se dotaknil še vprašanja servisov krajevne skupnosti in toza- 
devne pi oblematike. Po eni strani, kot je videti v materialu, se res postavlja 
potreba, da se ti servisi v tehničnem smislu izpopolnijo in gre pri tem za vpra- 
šanja obitne ali pa celo industrijske dejavnosti. Spričo osnovnih načel, na 
katerih temelji krajevna skupnost, smo zainteresirani, da tudi servisna' de- 
javnosti čimbolje deluje; vendar tudi takšna servisna dejavnost, kakršno imamo 
danes, ima nekatere prednosti. Sama organizacija servisov danes v določeni 
meri omejuje dejavnost servisov v okviru krajevne skupnosti. Spričo tega so 
interesi hišnih svetov in objektov družbenega standarda na območju skupnosti 
v celoti zadovoljeni in so servisi s svojo dejavnostjo angažirani predvsem le 
na tem območju in za potrebe tega območja. Vendar pa imamo posamezne 
primere, da servisi delujejo kot obrt in da se vključujejo v novogradnje, da 
gredo celo v Skopje in se popolnoma odtujijo prvotnemu namenu. 

Zaradi splošnega pomanjkanja obrtnikov se ob tehničnem izpopolnjevanju 
servisov pojavlja nevarnost, da bodo tako servisi prerasli svoj prvotni namen 
in postali obrtni ali industrijski obrati, ki bodo razširili svojo dejavnost preko 
območja krajevne skupnosti, s tem pa bi bile tudi prizadete potrebe hišnih 
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svetov in občanov. Menim, da je treba s to možnostjo tudi računati pri usme- 
ritvi na tehnično izpopolnitev servisne dejavnosti v krajevni skupnosti. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.30 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govo,rnik je tovarišica Mirjam 
Belič, predstavnica Glavnega odbora Rdečega križa Slovenije. 

Mirjam Belič: Namen moje razprave je prikazati mesto in vlogo 
Rdečega križa v krajevni skupnosti. Glavni odbor Rdečega križa se strinja 
z mestom, ki je v skupščinskem gradivu dano Rdečemu križu in njegovim kra- 
jevnim organizacijam. Osnovne in primerne naloge Rdečega križa so se že od 
nekdaj odvijale neposredno med ljudmi, katerim so bile namenjene, to je v 
krajevni organizaciji. Dejavnost in vsebina Rdečega križa je v nekaterih krajih 
pestrejša in globlja, v drugih nekaj manj, kar pa je odvisno od konkretne 
problematike določenega območja, od programov ter interesov krajevnih čini- 
telj ev, od usposobljenosti naših kadrov ter materialnih pogojev. 

Osnovne naloge Rdečega križa se nenehno prilagajajo novim pogojem. 
Programi njegove dejavnosti so predvsem socialno-zdravstvenega značaja. Vse- 
bina in metode dela so odvisne od vrste in teže problemov ter moči krajevne 
organizacije. Organizacija je poleg ostalega dela s stalnim opozarjanjem na 
določene vzroke , in posledice pojavov pomagala, da so se začeli ti problemi 
reševati. Taka je bila na primer pobuda za formiranje koordinacijskega odbora 
za „boj proti alkoholizmu, integracija zdravstveno vzgojnih programov v učne 
načrte šol in tako dalje. 

Organizacija Rdečega križa svojih delovnih in družbeno upravičenih pro- 
gramov ne more dobro izpeljati, če ne poišče sodelavcev na terenu, v družbenih 
in političnih organizacijah ter strokovnih, predvsem zdravstveno socialnih in 
prosvetnih službah. 

Svoj uspeh ocenjuje naša organizacija predvsem po tem, koliko uspe pri 
izvajanju svojega programa doseči sodelovanje drugih oziroma prenesti svojo 
dejavnost tudi v stalni program odgovornih služb. Kljub temu, da je in bo 
organizacija Rdečega križa predlagala določene naloge drugim organizacijam 
in službam, se mora danes opredeliti za vsebino in metode, ki so karakteristične 
za družbeno organizacijo in njene prostovoljne kadre. Vnašanje programa Rde- 
čega križa v dejavnost celotne krajevne skupnosti, je osnovna naloga krajevne 
organizacije. Dejavnost Rdečega križa zajema predvsem socialno-zdravstveno in 
vzgojno dejavnost v korist otrok in mladine, bolnih in starih ljudi ter prebi- 
valcev, ogroženih zaradi takih bolezni, kot sta tuberkuloza in alkoholizem. 

Rdeči križ ima v krajevni skupnosti dolžnost, da skrbi za starega človeka, 
pri tem pa upošteva sodobna načela gerontologije. Je močna vez med ostarelimi 
ljudmi in strokovnimi zdravstveno-socialnimi službami na terenu, oziroma nji- 
hovo nadomestilo in dopolnilo, kjer so te še premalo razvite. Zato prevzema 
določene konkretne naloge pri individualni vsakodnevni oskrbi, lahko pa sode- 
luje z drugimi organizacijami pri organizaciji raznih družbenih programov pri 
iskanju lažjih interesnih zaposlitev starih ljudi. 

Znano je, da- ostareli ljudje pogosto živijo popolnoma sami in zato nimajo 
nikogar, ki bi jim pomagal v bolezni. Krajevna organizacija Rdečega križa 
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pristopa v tem primeru k izvajanju tehle nalog: obveščanje svojcev, socialne 
in zdravstvene službe; pomoč z manjšimi uslugami, kot je prinašanje hrane in 
kurjave, čiščenje stanovanja, skrb za najnujnejšo osebno higieno. Ta oblika 
pride še posebno v poštev tam, kjer ni organizirane laične nege bolnika. V 
krajih, kjer pa je taka nega organizirana, jo ta oblika pomoči uspešno dopol- 
njuje. Predvsem je dolžnost Rdečega križa, da spodbudi skupnost, da se ta 
bolj zavzame za sistematično reševanje problema starih ljudi, ki postaja vedno 
bolj aktualen. Glede organizacije domače nege bolnika je bil Rdeči križ že več 
let iniciator in organizator strokovne kot tudi dopolnilne laične nege. 

Rdeči križ je nudil prve 12-urne tečaje za domačo nego bolnika, ki so bili 
namenjeni ženam za negovanje svojcev. Ta oblika izobraževanja je sprožila 
široko obravnavanje celotnega problema organizacije službe negovanja bolnikov 
na domu. Nakazala je tudi njene najrazličnejše oblike, sprožila se je vrsta 
perečih vprašanj glede vzgoje potrebnih kadrov, kakor tudi glede sedeža, vo- 
denja, odgovornosti in financiranja te službe. Rezultati konkretnega razprav- 
ljanja so organizacije te službe v. občinah Maribor-Center in Tabor, V Ljubljani 
v Gradišču, Tekstilindusu in Iskri v Kranju, BPT v Tržiču in Železarni Jesenice. 
V teh krajih je ta služba uspela, ljudje so jo sprejeli in jo s pridom uporabljajo. 
Organizirana pa bi morala biti v vseh večjih krajih za vse občane. Ne glede 
na to, da je Rdeči križ v to delo vložil ogromno truda in lastnih sredstev, 
vodijo to službo danes nekateri zdravstveni zavodi in dve stanovanjski skupnosti. 
Današnja naloga Rdečega križa je, da mobilizira svoje kadre za organizacijo 
dopolnilne laične nege in splošne skrbi za bolne, invalide ter kakorkoli ogrožene 
posameznike in družine. 

Organizacija Rdečega križa si je med drugim prizadevala tudi aktivnost 
podmladka in mladine Rdečega križa, ki zlasti na šolah uspešno dela, vključiti 
v krajevno skupnost. Ti napori so že dali nekatere rezultate. V krajevnih skup- 
nostih v Mariboru, Senovem, Trbovljah, Lučah, Dravljah in drugje, so pod- 
mladkarji in mladina prevzeli skrb za higieno na igriščih, dvoriščih, hodnikih 
in zelenih pasovih, uredili so cvetlične nasade in grede okoli stanovanjskih na- 
selij. Sodelovali so v akciji za pomoč ostarelim v smislu že navedenih uslug. 
Tam, kjer obstajajo klubi, razVija podmladek in mladina svoje specifične aktiv- 
nosti in zdravstveno-socialno vzgaja vso mladino. 

Za hitrejši razvoj te dejavnosti je glavni odbor Rdečega križa Slovenije 
razpisal 6-mesečno tekmovanje pod geslom: Akcija podmladka in mladine Rde- 
čega križa v krajevnih skupnostih. 

Organizacija Rdečega križa je že dalj časa in bo tudi v prihodnje v manjši 
meri iniciator, v večjem obsegu pa uspešen sodelavec pri vseh preventivnih 
dejavnostih na področju vzgoje mladine, kar je v gradivu Zveze prijateljev 
mladine in Republiškega sekretariata za socialno varstvo obsežneje obdelano. 

Ne glede na to, da Rdeči križ skrbi za mladino in reševanje njenih pro- 
blemov, pa jo nenehno spodbuja in razvija njeno iniciativnost tako, da tudi 
mladina samostojno rešuje svoje probleme. 

• S temi izvajanji in s tem, kar vsebuje naše predloženo gradivo, je raz- 
meroma jasno nakazana vloga in mesto Rdečega križa v krajevni skupnosti. 
Z do sedaj doseženimi rezultati je tudi dognana realnost in pomembnost pro- 
grama ter nalog organizacije Rdečega križa, ki prispeva svoj dežel k rasti 
splošnega standarda ljudi z oblikami, ki ne zahtevajo velikega angažiranja 
družbenih sredstev. Pogoj za dober in uspešen razvoj pa je uveljavitev te 
dejavnosti v statutih krajevnih skupnosti. Hvala lepa! 
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Predsednik Janez Hočevar: Naslednja govornica je Rozika Žigon, 
podpredsednica občinske skupščine Ljubljana-Center. 

Rozika Zigon : Tovariši poslanci in tovarišice poslanke! Rada bi spre- 
govorila samo nekaj besed o statusu in položaju servisov v krajevnih skup- 
nostih. 

Ugotovitve, do katerih je prišel začasni odbor za proučitev vprašanj kra- 
jevnih skupnostih pri tem zboru glede servisov pri krajevnih skupnostih, so 
značilne tudi za krajevne skupnosti v občini Ljubljana-Center, le da so se vse 
te pomanjkljivosti tam še ostreje pokazale. 

Neurejen status servisov kot delovnih skupnosti pa je v znatni meri tudi 
posledica nezainteresiranosti ali celo napačnega vpliva tudi političnih činiteljev 
v krajevnih skupnostih. Vse preradi smo aktivnost krajevnih skupnosti merili 
po številu servisov, ki jih je ustanovila, ne glede na to, kako so bili opremljeni, 
s kakšnimi kadri so razpolagali in kakšna je bila kvaliteta njihovih storitev. 
V tako strnjenem naselju kot je ljubljansko središče, je to povzročilo še vrsto 
drugih težav. Krajevne skupnosti so v tej tekmi za čim večjim številom servisov 
še bolj pozabljale na smotrnost in gospodarnost, na medsebojno sodelovanje 
in na ustanavljanje tistih služb, ki so ravno tako nujne, so pa iz tega ali 
onega vzroka manj interesantne. K sodelovanju niso vabile delovnih organizacij, 
razen kadar je šlo za denarna sredstva za tak ali drugačen namen, ki pa ni 
bil planiran v sodelovanju z delovno organizacijo. 

Prelivanje sredstev iz enega servisa v drugega je bilo običajno. To je bilo 
v nekaterih skupnostih tudi povod za težnje po prevzemu otroških varstveno- 
vzgojnih ustanov, vključno s financiranjem, ker bi to pomenilo zagotovljen vir 
dohodkov krajevne skupnosti, ki bi jih bilo možno kljub namembnosti tudi 
drobiti in deloma drugače uporabiti. 

Prvi osnutki statutov krajevnih skupnostih so bili odraz takega stanja in 
takšne politike do servisov. Vsebovali so določila o pravicah svetov krajevnih 
skupnostih, da določijo cene storitvam po lastni presoji, da odločajo o višini 
osebnih dohodkov, obsegu dejavnosti, o viških ustvarjenih sredstev itd. Skratka, 
odnosi med krajevno skupnostjo in določenim servisom so bili takšni, da so 
lahko pomenili samo stagnacijo dejavnosti te vrste. 

2e prve izkušnje ob uvajanju samoupravljanja na področju servisne dejav- 
nosti kažejo izredne rezultate v kakovosti storitev, zniževanju cen in poveče- 
vanju osebnih dohodkov ob enakem številu zaposlenih in boljšo organizacijo 
dela. To samo potrjuje dejstvo, da je na področju razvoja servisne dejavnosti 
možna samo ena smer: normalizacija položaja servisnih delovnih organizacij 
v skladu z našim celotnim gospodarskim in družbenim sistemom. 

Statuti krajevnih skupnosti bodo morali to nujno upoštevati. Krajevna 
skupnost in servis morata postati enakopravna partnerja. To nikakor ne ome- 
juje možnosti, da krajevna skupnost ne bi mogla, na primer, zaradi ekono- 
mičnosti sporazumno s samoupravnimi organi servisov organizirati skupne 
administrativne ali druge službe za vse servise na svojem območju, pa naj jih 
je ustanovila sama ali pa tudi še kdo drug. To tudi ni ovira, da krajevna skup- 
nost ne bi mogla v odnosu do servisa nastopati kot posrednik ali plačnik za 
določen obseg ali določeno vrsto dejavnosti. S sredstvi samoprispevka, iz pri- 
spevkov delovnih organizacij ali s sredstvi občine bi lahko krajevna skupnost 
celo regulirala cene za določene storitve, seveda v strogo namenskih okvirih. 
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Odnos med servisom in krajevno skupnostjo bi tako postal precej podoben 
odnosom, ki vladajo med občino in komunalnimi delovnimi organizacijami. 

Prav gotovo bo nekatere zadeve treba rešiti v okviru občine, zlasti če gre 
za družbene olajšave določenim vrstam servisov. Toda tisti servisi ali ustanove, 
katerih dejavnost je odvisna od specifičnih razmer določene krajevne skup- 
nosti, terjajo tudi specifično obravnavanje. V takih primerih je krajevna skup- 
nost najbolj poklicana, da prevzema ustrezne obveznosti. Tudi zagotovitev po- 
trebnih sredstev v ta namen bo odvisna od specifičnosti servisne ali druge 
dejavnosti, statut krajevne skupnosti pa bo moral vsebovati tudi take obvez- 
nosti krajevne skupnosti do posameznih servisov. 

Glede ustanavljanja novih servisnih dejavnosti je treba v statutu zagotoviti 
novemu servisu normalne materialne pogoje. Nobena krajevna skupnost na 
mestnem območju naj ne bi ustanavljala na novo nobene servisne dejavnosti 
brez sodelovanja s sosednimi krajevnimi skupnostmi. Start sleherne servisne 
dejavnosti mora biti zasnovan na temeljiti proučitvi dejanskih potreb. Tako se 
ne bo več dogajalo, da bo vsaka krajevna skupnost imela svoj servis za pranje 
perila z vsemi značilnostmi otroških bolezni, ki jih poznamo. 

Vendar, ko razpravljamo o statutih krajevnih skupnostih, ne moremo mimo 
slabega obstoječega stanja. V statutih je treba zagotoviti tudi možnosti zdru- 
ževanja posameznih servisnih dejavnosti, če to narekujejo splošni interesi. Na- 
loge krajevne skupnosti na področju združevanja servisov bi morale priti v 
statutih do polnega izraza. Prav tako je treba v statutih predvideti obveznosti 
krajevne skupnosti, da v skladu s potrebami daje pobudo delovnim organizacijam 
za ustanavljanje potrebnih servisov, bodisi da gre za skupno ustanavljanje 
neke dejavnosti z obojestranskimi obveznostmi, bodisi da je ustanovitelj sama 
delovna organizacija. 

Vprašanje kadrov je bilo v dosedanjih osnutkih tudi izredno zanemarjeno. 
S statuti je treba zagotoviti primerno strokovnost ljudi, ki bodo delali v na 
novo ustanovljenem servisu. Pozneje bodo kadrovska vprašanja nujno reševali 
samoupravni organi servisov. Prav tako je treba s statutom zagotoviti tudi 
primerno strokovnost tajnikov krajevnih skupnosti. Le na tak način lahko 
zagotovimo dobro gospodarjenje v krajevni skupnosti ter vodenje pravilne poli- 
tike na vseh področjih njene dejavnosti. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je tovariš Peter 
Vujec, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije. 

Peter Vujec: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiška gospodarska 
zbornica je bila pozvana, da v zvezi s problematiko servisov krajevnih skup- 
nosti poda svoje ugotovitve in tudi nekatera stališča. Zategadelj bi se v svoji 
razpravi dotaknil nekaterih tozadevnih vprašanj. Ker pa ugotavljam, da je 
začasni odbor za proučitev vprašanj krajevnih skupnosti v svojem gradivu, 
ki je predloženo, to je gradivu pod točko č), že več ali manj upošteval stališča, 
katera je zbornica pismeno posredovala, bi v zvezi s to problematiko podal le 
nekatere ugotovitve. 

Servisi stanovanjskih skupnosti so se razmeroma zelo hitro razvijali. Tako 
je po podatkih, s katerimi razpolaga svet za organizacijo ter napredek obrti 
in komunalnega gospodarstva v naši zbornici, ugotovljeno, da je bilo na pod- 
ročju naše republike že leta 1961 230 servisov, ki so se ukvarjali z raznimi 
osebnimi in tehničnimi storitvami in so zaposlovali okrog 800 ljudi. Razen teh 
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servisov pa je na področju naše republike že leta 1961 v okviru takratnih sta- 
novanjskih skupnosti delovalo še 73 servisov za tako imenovane gradbene sto- 
ritve, ki so prav tako zaposlovale okrog 480 ljudi. 

Navedeni podatki kažejo, da se je servisna dejavnost hitro širila. Vendar 
pa ugotavljamo, da so se pri tem pokazale nekatere pomanjkljivosti. Na te bi 
rad opozoril predvsem z namenom, da bi jih v korist občanov čim uspešneje 
odpravili. 

Tako ugotavljamo, da so številni novi servisi nastali iz prejšnjih obrtnih 
delavnic, zaradi česar se storitvene zmogljivosti v takih primerih praktično 
niso povečale. 

Zaradi težavnega položaja, v katerem so servisi začeli poslovati, jim je 
družba priznala različne ugodnosti, ki so se nanašale predvsem na družbene 
dajatve. Vendar dosedanji razvoj kaže, da so servisi v precejšnji meri te ugod- 
nosti po svoje izkoristili in so tako izgubile svoj prvotni namen. Zaradi lažjega 
razumevanja navajam nekatere konkretne podatke. Servisi imajo na primer 
pavšalno predpisane družbene dajatve, ki so vezane na osebni dohodek. Nadalje 
uživajo bonitete pri plačevanju električne energije in vode, kar plačujejo po 
tarifah, ki veljajo za zasebna gospodinjstva. Formiranje amortizacijskega sklada 
v servisih ni bilo obvezno. 

Ob tem bi bilo normalno pričakovati, da se bodo te ugodnosti odražale 
v nižjih cenah servisnih uslug, 'vendar pa ugotavljamo, da se servisne cene ne 
razlikujejo od cen tovrstnih storitev pri obrtnih in drugih organizacijah, ki 
teh ugodnosti nimajo. 

Tak privilegiran položaj' servisov je omogočil tudi preplačevanje delovne 
sile. Analize kažejo, da so osebni dohodki v servisih razmeroma ugodni. Zato 
so lahko zaposlovali tudi manj kvalificirane delavce in jim nudili kar dobre 
dohodke. Ne trdim, da je to splošen pojav — vendar se je to dogajalo. Vse 
skupaj pa je imelo za posledico razmeroma visoke cene servisnih storitev 
namesto da bi bile te znatno nižje. 

Ugotavljamo tudi, da je vrsta servisov opustila dejavnost, za katero so 
bili ustanovljeni in se začela ukvarjati z raznimi drugimi deli, celo z gradbeno 
dejavnostjo, z novogradnjami in to tudi izven svojega krajevnega območja. 

Ker servisi niso obvezno ustvarjali amortizacijskega sklada niti niso vodili 
določene politike pri delitvi dohodkov na sklade, je to povzročalo, da niso 
zadovoljevali niti enostavne reprodukcije, medtem ko o razširjeni reprodukciji 
pri njih sploh ne moremo govoriti. 

To je le nekaj stvarnih ugotovitev o položaju, ki je privedel do tega, da 
%o se znašli servisf v boljšem položaju tudi nasproti družbenim obrtnim delav^ 
nicam. Postali so celo njihovi tekmeci, vendar ne na enaki ekonomski podlagi. 

Navedeno stanje v servisni dejavnosti terja ustrezne ukrepe, ki naj bi tudi 
na tem področju uveljavili večjo ekonomsko zakonitost, pri čemer bi servisi 
morali posvetiti več skrbi in pozornosti organizaciji dela, produktivnosti in 
drugim vprašanjem gospodarjenja. Pri tem se moramo zavedati, da potreb 
občanov glede storitev ni več mogoče reševati na primitiven na način. Tu ne 
prihajajo več v poštev nekatere improvizacije niti klasične rokodelske delavnice-, 
temveč je potrebno tudi v tej dejavnosti uvajati sodobno organizacijo, sodobno 
tehniko, nagrajevanje po delu itd. 

Svet za obrt in komunalno gospodarstvo v naši zbornici je to problematiko 
dalj časa analiziral in prišel do nekaterih konkretnih ugotovitev. 
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Dejavnost servisov lahko delimo v dve skupini. Prva skupina zajema de- 
javnosti gospodarskega značaja, druga skupina pa ostale. Tako bi spadale v prva 
skupino na primer kemične čistilnice, pralnice, ključavničarske, vodovodno- 
instalaterske, krojaške, šiviljske, čevljarske, pečarske, soboslikarske in gradbene 
storitvene dejavnosti. Skupina servisov gospodarskega značaja bi se mogla orga- 
nizirati predvsem na tri načine. 

Po prvem načinu bi servisi delovali po gospodarskih načelih. Skrbeli bi 
za enostavno reprodukcijo, izvajali delitev dohodka, nagrajevali po delu in 
podobno. Skratka, servisi te vrste bi gospodarili po splošnih ekonomskih načelih, 
ki sicer veljajo v našem gospodarstvu. 

Drug način delovanja bi prišel v poštev v primerih, ko še niso dozoreli 
pogoji, da bi se posamezni servisi lahko organizirali kot samostojne gospodarske 
organizacije. Da pa se ne bi odmaknili od splošnih načel gospodarjenja, naj 
bi ti servisi delovali kot poslovalnice ali druge' organizacijske enote v okviru 
večjih industrijskih, trgovskih, obrtnih ali drugih gospodarskih organizacij, ki 
sicer že imajo potrebne izkušnje in druge pogoje. 

Tretja možnost bi prišla v poštev takrat, ko ni pogojev za delovanje po 
prvem ali drugem načinu. V tem primeru naj bi našli najustreznejši način sode- 
lovanja z zasebnim obrtništvom. Krajevna skupnost bi tako lahko sklenila 
pogodbo z zasebnimi obrtniki, ki bi nudili občanom tiste storitve oziroma usluge, 
ki jih najbolj potrebujejo. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Ciril Kambič, poslanec iz 
Maribora. 

Ciril Kambič: Odstopam od razprave. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovariši, s tem je lista govornikov iz- 
črpana. Zeli še kdo razpravljati? 

Besedo ima tovariš Boris Kocijančič, član Izvršnega sveta. 

Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je 
pripravo materiala, o katerem danes razpravljate, spremljal preko sekretariatov 
za socialno varstvo, za urbanizem in za zakonodajo ter organizacijo, in se 
z materialom ter s stališči, ki jih imate pripravljena k temu materialu, povsem 
strinja. Mislim, da je zaradi tega tudi nepotrebno, da bi stavljal v imenu Izvrš- 
nega sveta kakršnekoli dodatne pripombe ali predloge, ker kot rečeno je ta 
material bil že vnaprej pripravljen v skupnem delovanju. 

Dovolite mi pa, da se na nekatera vprašanja, ki so bila obravnavana v raz- 
pravi, vendarle povrnem in poskušam ob tem povedati zgolj svoje osebno 
mnenje zaradi tega, ker se mi zdi, da je potrebno ta vprašanja še bolj razčistiti. 

Mi smo čitali v materialu, in iz poročila tovariša Koširja je bilo danes 
razvidno, da gre pri krajevnih skupnostih za samoupravne skupnosti občanov, 
na katerih ustanavljanju in razvoju ima družba poseben interes. Mislim, da 
je tu treba poudariti to, da je bil buren in revolucionaren način izgradnje 
organov oblasti za časa NOV in v letih takoj po vojni povsem razumljiv, da je 
bil tudi povsem razumljiv način, kako smo tedaj pristopili k organizaciji organov 
oblasti. 

Danes nam nalaga čas, da revolucionarne ideje, ki jih je postavila ustava, 
tako zvezna kot republiška, vendarle rešujemo smotrneje, na pravilnejši in 
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mirnejši način. Predvsem to nam narekuje, da se glede ustanavljanja, glede 
nalog krajevnih skupnosti in glede območij postavimo na stališča, ki so nave- 
dena že v materialu. Stališče, ki je iz materiala razvidno, namreč da naj 
•organizirajo krajevne skupnosti za tista območja, s takimi nalogami in s takimi 
■organi, ki najbolj ustrezajo posamezni krajevni skupnosti, je edino pravilno. 

Dovolil bi si tu takoj staviti pripombo na to, kar je povedal tovariš pred- 
sednik vašega zbora, namreč, da je 40 anketiranih občin izjavilo, da imajo 
dosedaj 956 stanovanjskih skupnosti oziroma krajevnih odborov in da name- 
ravajo namesto teh ustanoviti 504 krajevne skupnosti. 

Ob podatkih glede predvidenega števila krajevnih skupnosti se mi zdi, 
da prihaja zopet nekoliko do izraza administrativen način odločanja občinskih 
skupščin, ki bi želele na svojem območju imeti čimmanj krajevnih skupnosti 
in si s tem seveda nekako olajšati delo s krajevnimi skupnostmi. Vendar je tak 
način dejansko nepravilen, kajti že v razpravi je prišlo do izraza tudi to, da so 
predvidena prevelika območja krajevnih skupnosti in da bo zaradi tega potrebno 
postaviti v njih organizacijo vaških svetov itd. 

Prav tako se mi ne zdi pravilno, da bi mi že danes oblikovali stališče, po 
katerem organe krajevne skupnosti že vnaprej določamo, temveč je mnogo 
bolj smotrno, da vsaka krajevna skupnost določi tiste organe, ki ji bodo najbolj 
ustrezali. 

Drugo zelo interesantno vprašanje sta načela dva udeleženca današnje raz- 
prave. Gre za območje krajevne skupnosti, ki sega v ozemlje več občin. Gre 
tu za vprašanje, ali naj bo krajevna skupnost vključena v eno občino ali v več 
občin. Ustava sama, republiška v 113. in 114. členu, zvezna v 104. členu, tega 
vprašanja neposredno ne rešuje, vendar po logiki bi bilo treba zaključiti, da 
gre za krajevno skupnost ene občine. Mi smo v republiški skupščini imeli že 
opetovano v razpravi zakon o območju občin. Po ustavi je namreč potrebno, 
da se območja občin določijo z zakonom. 

Pri vseh teh — da tako rečem — reorganizacijah se je vedno poudarjalo 
načelo, da so nove občine ekonomsko upravičene. Če gre torej za to, da se 
danes pojavlja potreba po organiziranju krajevnih skupnosti, ki zadevajo dve 
ali več občin, potem najbrž moramo postaviti vprašanje, ali so današnje meje 
med občinami oziroma ali so območja obstoječih občin res organsko določena 
ali ne. Po mojem mnenju bi namreč ne mogli pričakovati tega, da bodo kra- 
jevne skupnosti pri predvidenem odnosu krajevna skupnost — občina glede 
potrjevanja posameznih aktov, glede financiranja in podobno, mogle pravočasno 
in uspešno obravnavati te zadeve z različnimi občinskimi skupščinami, z njimi 
usklajati stališča itd. 

Zaradi tega se mi zdi, da bi bilo le treba organizirati krajevne skupnosti 
v okviru obstoječih občin in če to ni mogoče, predlagati eventualno spremembo 
meja območij obstoječih občin. Vendar poudarjam, da to pomeni vedno veliko 
motnjo ne samo pri delu občinske skupščine, temveč tudi pri'vrsti drugih nalog, 
ki jih taka sprememba prizadene. 

Glede financiranja krajevnih skupnosti se mi zdi, da bi bilo napačno raču- 
nati s tem, da bi s kakorkoli določal avtomatizem, ki bi na sedaj postavljenih 
odnosih oziroma razdelitvi sredstev med družbeno-političnimi skupnostmi ob- 
vezno določal, kakšen naj bi bil prispevek za poslovanje krajevne skupnosti. 
Tak avtomatizem bi seveda nujno narekoval tudi to, da bi moralo biti celotno 
območje občine razdeljeno na krajevne skupnosti, kajti sicer si težko pred- 
stavljamo, da bo en del imel avtomatično participacijo, drugi del pa te parti- 
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cipacije ne bi imel. Menim, da je nujno izvesti to, kar je bilo predlagano, 
namreč, da naj bi bil delovni program krajevne skupnosti tisti temelj, na 
podlagi katerega bi krajevna skupnost dobila potrebna sredstva v okviru občin- 
skega proračuna. 

Nov način delitve sredstev med republiko in občino pa bo omogočal tudi 
to, da bodo lahko občine že takoj ob koncu leta —- kajti sedaj se proračun 
sprejema vedno konec leta — že računale s sredstvi, ki bodo pripadle posa- 
mezni občini in bodo tako lahko tisto vmesno dobo, ki je bila zdaj negotova za 
poslovanje krajevne skupnosti, ker je bilo treba čakati na sprejem občinskega 
proračuna, tudi uspešneje prestale. 

Končno bi želel povedati svoje mnenje še o enem stališču, ki je bilo tu 
obravnavano. Gre za stališče, po katerem naj bi krajevna skupnost in Socia- 
listična zveza bili tako tesno povezani, da bi lahko en strokovni organ opravljal 
oboje posle s tem, da bi vodil ločene račune. Mislim, da je tako stališče težko 
sprejeti in sicer zaradi tega, ker mora biti Socialistična zveza s svojo aktiv- 
nostjo prisotna ne samo v krajevni skupnosti in v občini, temveč tudi v vsaki 
družbeni organizaciji in bi bilo nepravilno, če bi se njena dejavnost povsem 
ujemala s krajevno skupnostjo in bi se reševala razlika le finančno, knji- 
govodsko. 

Mnenja sem, da je material in stališča, ki so pripravljena k temu materialu, 
tak, da bo lahko koristno služil tako občinam kot krajevnim skupnostim že 
takoj v začetku njihovega dela. To se pravi, da bo s tem —• pri čemer se vsi 
zavedamo, da je organizacija in delo krajevne skupnosti proces — že v začetku 
ta proces zastavljen tako, da bo vsak nadaljnji korak pomenil samo novo potr- 
ditev pravilnosti ustanavljanja krajevnih skupnosti. 

Predsednik Janez Hočevar: Na zaključku mi dovolite nekaj besed. 
Zbor je dal to temo na dnevni red zaradi tega, da se aktivneje vključimo v 
razprave o vprašanju krajevnih skupnosti na terenu in kot vemo, bodo občinske 
skupščine v najkrajšem času o teh vprašanjih tudi razpravljale. Gre tudi za 
to, da skušamo pomagati krajevnim skupnostim oziroma iniciativnim odborom, 
ki pripravljajo statute, pri iskanju najustreznejših rešitev. Naš namen ni, da 
zakujemo neka stališča in zaradi tega mi danes tudi ne sprejemamo nekih 
oficialnih stališč. V dosedanji razpravi se je postavilo več vprašanj, ki se nana- 
šajo zlasti na ustanovitev krajevnih skupnosti in določitev njihovega območja, 
na naloge in dejavnosti krajevnih skupnosti, na materialno osnovo za delo kra- 
jevnih skupnosti in na vprašanje organov in organizacije dela krajevnih skup- 
nosti. Mislim, da bi lahko na podlagi razprave oblikovali nekatera stališča, ki 
bi koristno služila pri praktičnem reševanju navedenih vprašanj. 

Ta stališča bi bila naslednja: 
V krajevni skupnosti kot samoupravni skupnosti organizirajo občani dejav- 

nosti, ki služijo zadovoljevanju njihovih neposrednih potreb. Optimalno zado- 
voljevanje skupnih interesov in potreb občanov je osnova za teritorialno obli- 
kovanje krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost se bo torej lahko oblikovala 
za naselje, del naselja ali več naselij, kakor bodo pač narekovale možnosti za 
najbolj učinkovito zadovoljevanje skupnih potreb občanov. Območja krajevnih 
skupnosti se ne morejo določiti tako, da se enostavno razdeli teritorij občine 
na posamezne dele s tem, da bi se vanje povezovala naselja, ki so med seboj 
oddaljena in jih ne združujejo neposredni skupni interesi. V širokih razpravah 
izražena mnenja in predlogi občanov o območju krajevne skupnosti naj bodo 
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osnova občinski skupščini za presojo, na kakšnem območju se bodo. lahko naj- 
uspešneje zadovoljevale potrebe občanov. Določitev območja krajevne skup- 
nosti s statutom ali s posebnim statutarnim odlokom občinske skupščine naj 
bo tako rezultat polne iniciative prizadetih občanov. 

Odločitev o tem, ali bodo zainteresirani občani v tako določenem teri- 
torialnem okviru ustanovili svojo krajevno skupnost, mora biti popolnoma v 
njihovih rokah. Krajevna skupnost se ustanovi na način, ki je določen v občin- 
skem statutu. Ob ustanovitvi krajevne skupnosti je treba odpraviti dotedanji 
krajevni odbor oziroma stanovanjsko skupnost, hkrati pa odločiti o usodi njenega 
premoženja ter pravic in dolžnosti. 

Okvir dejavnosti krajevne skupnosti določi na osnovi potreb občanov njen 
statut, vendar v skladu z občinskim statutom in določbami ustave. Konkre- 
tizacijo nalog pa vsebujejo letni in dolgoročnejši programi krajevne skupnosti, 
ki so vključeni v plane in programe občine. 

Občinska skupščina ne more prenašati na krajevne skupnosti nalog oblast- 
venega značaja. Kolikor bi krajevna skupnost posebej prevzela izvrševanje 
drugih nalog, naj bo to urejeno s.pogodbo med občino in krajevno skupnostjo, 
v kateri se določi tudi način financiranja takih nalog. 

Krajevna skupnost obravnava poslovanje delovnih organizacij, ki na njenem 
območju skrbijo za zadovoljevanje dnevnih življenjskih potreb občanov in daje 
pobude, da se odpravijo pomanjkljivosti v njihovem delu. 

Krajevna skupnost ne opravlja družbenega nadzorstva nad poslovanjem 
delovnih organizacij, ker je ta pravica pridržana občinski skupščini. Zbor je 
zlasti podčrtal, da se krajevna skupnost lahko uveljavi kot pomemben faktor 
iniciative in mobilizacije občanov za razvoj služb, ki zadovoljujejo vsakodnevne 
potrebe družine. Zato spada med važne naloge krajevne skupnosti razvijanje 
in usklajevanje programov in dela vseh služb, organizacij in društev, katerih 
dejavnost je vzgojno .varstvo otrok, socialno delo, pomoč ostarelim, predvsem 
pa pomoč zaposlenim ženam itd. 

Pri organiziranju dejavnosti za zadovoljevanje potreb občanov lahko dajejo 
krajevne skupnosti pobude za ustanavljanje najrazličnejših servisov, ki imajo 
značaj komunalnih ali drugih gospodarskih organizacij, ter za ustanavljanje 
zavodov in drugih delovnih organizacij. 

Krajevne skupnosti naj tudi posredujejo občanom informacije o osebah, 
ki opravljajo na, njihovem območju obrtne storitve kot postranski poklic. 

Ker so naloge krajevnih skupnosti pri organiziranju dejavnosti za zado- 
voljevanje skupnih potreb občanov hkrati tudi potrebe občine, je občina dolžna, 
da v okviru občinskega plana oziroma programa in programa krajevne skupnosti 
ter svojih materialnih možnostih stalno zagotavlja sredstva za izpolnjevanje teh 
nalog. Za uresničevanje teh nalog lahko prispevajo neposredno tudi občani in 
delovne organizacije, kar bo odvisno od stopnje zadovoljevanja njihovih potreb. 
Namen uporabe finančnih sredstev se določi z letnim finančnim načrtom, o 
porabljenih sredstvih pa poda krajevna skupnost zaključni račun. 

Organizacija krajevne skupnosti naj omogoči čim večjo uveljavitev nepo- 
srednega samoupravljanja občanov, prilagojena naj bo konkretnim razmeram 
in mora biti v skladu z občinskim statutom. V manjši krajevni skupnosti naj 
bi bil zbor občanov osnovni organ krajevne skupnosti, v drugih primerih pa od 
občanov izvoljeni svet krajevne skupnosti, katerega odločitve bi bile v važnejših 
primerih vezane na soglasje zbora volivcev, ali vsaj na poprejšnjo konsultacijo 



9. seja 237 

z njimi. Glane sveta krajevne skupnosti naj bi volili za dve leti, s tem, da se ne 
izključi možnost ponovne izvolitve iste osebe v svet. 

Administrativno poslovanje krajevne skupnosti naj bo čimbolj poenostav- 
ljeno. Vse občine so pred kratkim sprejele svoje statute. V njih so postavljena 
tudi načela o krajevnih skupnostih, ki jih je treba čimprej uresničiti, da bi bil 
tako sistem samouprave v občini, kakršen je uveljavljen z novo ustavo, tudi 
v tem delu vzpostavljen in da bi pričel v praksi uspešno delovati. Zato je po 
mnenju Organizacijsko-političnega zbora potrebno, da zlasti občinske skupščine 
in družbeno-politične organizacije prav sedaj posvetijo svojo posebno skrb druž- 
benim nalogam, ki nastajajo v zvezi z ustanavljanjem krajevnih skupnosti ter 
statutarnim urejanjem njihove organizacije in dela. Prav bi bilo, da bi bili 
statuti krajevne skupnosti ne le sprejeti, pač pa tudi potrjeni od strani občin- 
skih skupščin vsaj do konca letošnjega leta. 

Na koncu predlagam, oziroma prosim Izvršni svet, da preko republiških 
sekretariatov spremlja delo v zvezi z ustanavljanjem krajevnih skupnosti in 
nudi ustrezno pomoč. Prosil bi Izvršni svet, da bi nam v drugi polovici leta 
poslal informacije o poteku te akcije in problemih, ki jo spremljajo. 

Na koncu pozivam poslance,, da se močneje angažirajo v občinskih skup- 
ščinah in družbeno-političnih organizacijah, da bi bila ta pomembna naloga 
čimbolje izvršena. 

Tovariši, imate še kakšne pripombe? (Ne.) 
Zaključujem razpravo o 2. točki dnevnega reda in predlagam, da nada- 

ljujemo sejo ob 16. uri. Hvala lepa! 

(Seja je bila prekinjena ob 13.40 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o aktualnih problemih poravnalnih svetov. 

Na seji je navzoč član Izvršnega sveta tovariš Vladimir Kadunec, poleg 
njega pa še: dr. Jože Segedin, sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Jože 
Baloh, predsednik občinskega sodišča Ljubljana I, Franc Kregar, predsednik 
poravnalnega sveta Stahovica Kamnik in dr. Franjo Dolinšek, predsednik po- 
ravnalnega sveta Poljane. 

Republiški sekretariat za pravosodno upravo je predložil analizo problemov 
o .poravnalnih svetih. 

Prosim republiškega sekretarja za pravosodno upravo Franca Kutina, da 
da še ustno obrazložitev. 

X 
France Kutin: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojih uvodnih izva- 

janjih o poravnalnih svetih ne nameravam ponavljati ugotovitev in podatkov, 
ki so dokaj obširno obdelani v analizi, izdelani v Republiškem sekretariatu za 
pravosodno upravo. To analizo želim le dopolniti s krajšo obrazložitvijo, ker 
je poprejšnja razprava v skupščinskih odborih pokazala tako potrebo. 

Poravnalni sveti so nastali iz potrebe po izven sodnem organu, ki naj služi 
družbenemu posredovanju za izven sodno ureditev spornih razmerij med občani 
na načelu družbene solidarnosti občanov, ki naj s prostovoljnim poravnavanjem 
spornih zadev zadovoljijo tako individualne kakor tudi družbene interese. Tako 
se je formiral nov element v registru pestrih oblik socialistične neposredne 
demokracije. Prvi zametki poravnalnih svetov datirajo iz leta 1959, ko je splošni 
zakon o stanovanjskih skupnostih v svojem 6. poglavju sprejel določilo o pri- 
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stojnosti poravnalnih svetov za spore iz stanovanjskih razmerij in uporabe sta- 
novanja ter za spore med servisi ali zavodi stanovanjskih skupnosti in hišnimi 
sveti ali državljani. Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije je istega 
leta na osnovi ekspozeja predsednika Vrhovnega sodišča LRS, o aktualnih pro- 
blemih sodstva in boja zoper kriminaliteto v LR Sloveniji, sprejela med drugim 
tudi priporočilo za ustanavljanje poravnalnih svetov. 

Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije je uvrstila porav- 
nalne svete v 6. poglavje, ki nosi naslov: sodišča in javna tožilstva. 133. člen. 
drugi odstavek tega poglavja pravi: »Na podlagi zakona se lahko ustanavljajo 
poravnalni sveti in druge ustanove za obravnavanje sporov med občani ali 
organizacijami.« Pri tem ne smemo prezreti pojasnila v dopolnilni obrazložitvi 
načrta zvezne ustave, da je institucija poravnalnih svetov sprejeta sicer v to 
poglavje, vendar se je hotelo s formulacijo v posebnem členu poudariti, da 
so to ustanove izven sodnega sistema. Ta koncepcija je torej v skladu z raz- 
vojem našega socialističnega družbenega sistema, ki uveljavlja postopno pre- 
našanja raznih državnih funkcij na družbene organe. 

Razumljivo, da tudi občinski statuti niso mogli mimo te samoupravne insti- 
tucije zlasti še, ker 94. člen republiške ustave določa, da se v okviru ustave in 
zakonov določijo med drugim tudi način ustanovitve, območje, organizacija in 
pravice krajevnih skupnosti ter druge oblike samoupravljanja v naseljih. Ena 
izmed teh oblik so tudi poravnalni sveti. Pretežna večina občinskih statutov 
se omejuje na splošna določila o obstoju in delovanju poravnalnih svetov s tem. 
da jih razvrščajo v pristojnost krajevnih skupnosti in tako prepuščajo statutom 
krajevnih skupnosti in zakonu podrobno organizacijo teh organov. 

Poravnalni sveti so si torej v prvih letih svojega obstoja s svojim uspešnim 
in koristnim delom že priborili tudi zakonito osnovo za svoj obstoj in delo. 
čeprav sta že dva osnutka splošnega zakona o poravnalnih svetih iz leta 195'8 
in drugi iz leta 1961 ostala zaenkrat samo osnutka. 

V prvem obdobju, ki ga lahko opredelimo od ustanovitve do sprejema 
skupščinske resolucije o splošnih problemih pravosodja z dne 20. 2. 1963, so 
predvsem sodišča pa tudi javna tožilstva aktivno spremljala razvoj in delo 
poravnalnih svetov, da bi jim pomagala, da bi se poravnalni sveti uveljavili 
in organizacijsko utrdil in, da bi jih kasneje občani sprejeli kot svoj9 svojstveno 
demokratično samoupravno institucijo, ki naj obravnava in poravnava sporne 
zadeve med državljani ali organizacijami s področja civilnega ozirom kazen- 
skega prava, kolikor imajo stranke pravico razpolaganja ne glede na vrednost 
oziroma pomembnost spora. 

Organizacije, zlasti gospodarske se zelo malo poslužujejo poravnalnih 
svetov. Teh primerov je le 1 do 2%. Poravnalni sveti obravnavajo najčešče 
spore premoženjskega značaja, nadalje spore iz stanovanjskih razmerij, motenja 
posesti, lastniške spore, spore zaradi poljske, gozdne in lovske škode in podobno. 
Razen tega obravnavajo tudi na predlog oškodovanca ali na zasebno tožbo^ 
kazniva dejanja, kot so npr. kazniva dejanja zoper čast, lahke telesne poškodbe 
in podobno. Praksa je izklesala poravnalnim svetom v Socialistični republiki 
Sloveniji določeno fiziognomijo, ki v bistvu ustreza potrebam in pojmovanju 
občana, saj je svoj novi družbeni organ že v veliki meri osvojil in se ga tudi 
resno in zavestno poslužuje. 

V fazi, ko so poravnalni sveti nastajali, je bilo koristno zaradi uvajanja 
njihovega dela in njihove popularizacije, da so predvsem pravosodni organi, 
sodišča in javna tožilstva vezali začetek nekaterih postopkov na poskus porav- 
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nave pred poravnalnim svetom. Tako se je uveljavila praksa, da odstopajo> 
sodišča in javna tožilstva poravnalnim svetom tiste zadeve, za katere mislijor 

da bi bila poravnava pred njimi koristna in možna, vendar izključno le tedajr 

če prizadeti stranki izrecno na to pristaneta. 
Pravosodni organi so spremljali delo poravnalnih svetov in jim dajali 

pomoč tudi z vidika teoretično analitične obravnave, bodisi ob proučevanju zako- 
nitih predlogov oziroma načrtov za zakonito ureditev poravnalnih svetov, bodisi 
ob obravnavanju posameznih pravnih vprašanj in problemov v zvezi s funk- 
cioniranjem poravnalnih svetov. Cim bolj pa so se poravnalni sveti začeli uve- 
ljavljati, toliko bolj se je začelo postavljati vprašanje, ali je še vedno potrebna 
takšna skrb pravosodnih organov za nadaljnji razvoj in delo poravnalnih svetov- 
Spremljanje dela in pomoč poravnalnim svetom, ki so družbeni in ne pravosodni 
organi, prehaja vedno bolj na družbeno-politične organizacije, predvsem na 
odbore Socialistične zveze, na komisije za družbeno samoupravljanje ter na 
svete za notranje zadeve pri občinskih skupščinah. Danes sodišča ne dajejo več 
neposredne pomoči poravnalnim svetom, vsaj v taki meri ne, kot so jo dajala 
včasih, spremljajo pa njih delo. 

Sodniki sodelujejo pri delu poravnalnih svetov predvsem kot družbeno- 
politični delavci. Ko sodišča ne sodelujejo več neposredno s poravnalnimi svetiT 
te naloge pa prevzemajo družbeno-politične organizacije in sveti občinskih 
skupščin, se kaže, da ti organi še niso povsod resno prevzeli te naloge oziroma 
da ta pomoč in sodelovanje ni povsod sistematična in tako aktivna, kot je bila 
pred tem. 

Mreža poravnalnih svetov je dokaj neenakomerna. Sele v zadnjih dveh 
letih se je njihovo število nekoliko ustalilo, dočim se je v prejšnjih letih zelo- 
spreminjalo. V letu 1959 jih je bilo 447, leta 1963 pa že 632, od tega precejšnje 
število izven krajevnih skupnosti. Njihova območja so različna in niso določena 
po enotnih kriterijih. Tako obstojajo npr. poravnalni sveti, ki zajemajo območja, 
v katerih je samo okoli 100 prebivalcev, dočim je drugje en poravnalni svet na 
17 000 prebivalcev. V povprečju imamo v Sloveniji en poravnalni svet na 2500 
prebivalcev. V času svojega obstoja so poravnalni sveti obravnavali 72 000 
zadev, od katerih so jih poravnali 44 000, in sicer so v letu 1959 poravnali 52,2 °/o 
zadev, leta 1963 pa že 66,4 a/o vseh obravnavanih zadev. 

V zadnjem obdobju vedno bolj narašča število zadev, v katerih se držav- 
ljani neposredno obračajo na poravnalne svete. V preteklem letu je bilo to 
razmerje že približno 1 : 6 v korist zadev, v katerih so se občani neposredno 
obračali na poravnalne svete. Ta podatek zelo učinkovito ilustrira potrebo po- 
nadaljnjem spodbujanju orientaciji občana na te družbene organe. 

Izoblikovale so se tudi že določene osnovne značilnosti, ki dajejo porav- 
nalnim svetom njihov družbeni karakter in ki jih izrecno uvrščajo med oblike 
neposredne socialistične demokracije. Poravnalni sveti obravnavajo spore med 
strankami. Poudarek je na obravnavanju, za razliko od odločanja ali razsojanja.. 
Torej je njihova funkcija izključno posredovalna, zato niso-niti sodišča v naj- 
širšem pomenu besede, pa tudi ne razsodišča. Stranke se nanje obračajo le 
zaradi posredovanja ter sklepajo pred njimi samo poravnave. Te poravnave 
so navadno dogovor med strankama, kakršnega bi lahko stranke sklenile tudi 
brez posredovanja kogarkoli. 

Moč take poravnave temelji na moralni obveznosti, ne pa na prisiljeni 
izvršljivosti. V praksi dosedaj ni bilo primerov, da stranke pred poravnalnim 
svetom sklenjenih poravnav ne bi spoštovale. Kot primer navajam, da se je 
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od 388 poravnalnih zadev samo v dveh primerih zgodilo, da stranke niso upo- 
.števale sprejete poravnave. Tak dogovor ni bil vezan na posebno obliko-, čeprav 
se vpiše v posebni vpisnik pred poravnalnim svetom. Takšne poravnave imajo 
značaj tako imenovanih izvensodnih poravnav. Če zavezana stranka ne izpolni 
sprejetih obveznosti, jo upnik lahko toži na sodišču splošne pristojnosti, pri 
čemer se sicer lahko sklicuje na poravnavo pred poravnalnim svetom, vendar 
sodišče presoja o tem dejstvu tako, kakor o vsakem drugem dogovoru med 
strankama. Šele sodba, ki v taki pravdi izide in postane pravnomočna, je 
izvršilni naslov, kar pomeni, da je na osnovi te sodne> listine, torej sodbe, 
mogoče sprožiti pri sodišču postopek, da se prisilno ustvari stanje, ki ga je 
zahtevajoča stranka iztožila. 

Poravnava pred poravnalnim svetom torej sama na sebi ni izvršilni naslov. 
V tem se bistveno razlikuje poravnava pred poravnalnim svetom od poravnave, 
sklenjene pred sodiščem, ki je takoj pravnomočna, zoper njo ni redne pritožbe 
in je tudi izvršljiva. 

Poravnalni sveti so osnovani na teritorialnem načelu, v in izven krajevnih 
skupnosti in nimajo nobenih elementov oblastnih državnih organov; zato tudi 
niso sestavni del pravosodnega sistema niti v najširšem smislu. Ohranili so 
čisto družbeno funkcijo in so kot taki tudi uspešni. Posamezne deformacije 
so le pojav trenutne težnje po pretirano hitri in nasilni afirmaciji, ki se kažejo 
v nekaterih klasičnih oblikah dela državnih organov: uradna vabila, žigi, iskanje 
prisilnih sredstev za udeležbo strank ipd.; nekateri so poskušali izdajati celo 
odločbe, meritorno' o zadevi odločati itd.; uvajati so poskušali takse na vloge, 
da bi si na ta način zagotovili sredstva za poslovanje. Tako so se v prvem 
obdobju vrivale v delo poravnalnih svetov tudi nekatere sodne metode dela, 
ki pa niso mogle biti uspešne. Kjer tak način dela še obstoja, ga bodo morali 
zaradi negativnih posledic prej ali slej opustiti. 

Družbena vsebina poravnalnih svetov ne dovoljuje, da bi ti lahko odločali 
in razsojali, čeprav bi stranke na to pristale. Naša praksa je to načelo osvojila. 
Odklonila je torej arbitrarnost poravnalnih svetov in uveljavila poravnalne svete 
le kot družbene organe, ki spore obravnavajo le na osnovi svobodne volje 
strank. N 

Izkazalo se je tudi, da poravnalni sveti učinkovito posredujejo tudi zato, 
ker odkrivajo in zato lahko tudi poravnajo oziroma odpravijo jedro spora celo 
takrat, ko so za pravilno rešitev vsa pravna pravila odpovedala. Dalje je zna- 
čilno, da nastopajo pred poravnalnimi sveti z redkimi izjemami stranke nepo- 
sredno. Neposredno sodelovanje pa omogoči uspešen, hiter in cenen postopek 
ter kar je glavno zadovoljiv končni učinek sprejete poravnave. 

Postopek pred poravnalnim svetom je torej zasnovan na družbeni soli- 
darnosti in družbeni disciplini občanov ter volji, da na osnovi prostovoljnosti 
rešujejo svoje spore. Zato mora biti tak postopek enostaven, vodi naj se le 
tista osnovna evidenca, ki nam lahko prikaže obseg in vsebino dela poravnalnih 
svetov. 

Družbeno-politična avtoriteta tega organa zahteva, da se za člane porav- 
nalnih svetov volijo občani, družbeno-politični delavci, ki lahko s svojo osebno 
veljavo in avtoriteto na prikladen način pomagajo sprtim strankam najti spo- 
razumno rešitev. Prenehali so delati ali pa opešali pri svojem delu predvsem 
tisti poravnalni sveti, kjer so posvetili premalo pozornosti izbiri in zamenjavi 
članov, oziroma niso dali priznanja tistim družbeno-političnim delavcem, ki so 
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s svojim delom že v prvih poravnalnih svetih dejansko orali ledino in ustvarjali 
pogoje za nadaljnje izkušnje in razvoj te institucije družbene samouprave. 

Čeprav dosedanja praksa poravnalnih svetov kaže, da so se morali ti pre- 
bijati skozi določene težave in da je v njih čutiti še precej vrzeli tako glede 
števila kakor tudi delovanja in kadrovske zasedbe, lahko sklenemo, da zaenkrat 
nimamo kaj spreminjati, pač pa spodbujati občinske skupščine, njihove poli- 
tične faktorje, krajevne skupnosti in druge pristojne organe, da čimprej ustva- 
rijo dobre pogoje za delo poravnalnih svetov, da bodo ti sposobni opravljati 
družbeno funkcijo, zaradi katere so bili osnovani. 

Tako bomo dosegli, da bodo pozitivni elementi sedanje in prihodnje prakse 
lahko koristno služili nadaljnjemu usklajevanju osnovnih stališč, ki so še vedno 
dokaj neenotna v teoriji in deloma tudi v praksi. 

Predsednik Janez Hočevar: Na seji je navzoč tudi Bojan Skrk, javni 
tožilec Socialistične republike Slovenije. Prosim predstavnika Izvršnega sveta 
tovariša Vladimira Kadunca, da pove mnenje Izvršnega sveta o teh vprašanjih. 

Vladimir Kadunec: Tovarišice in tovariši poslanci. Skoraj petletna 
praksa obstoja poravnalnih svetov je pokazala, da je ta institucija izredno 
koristna in pomembna. Kot smo slišali'oziroma brali v predloženih materialih, 
so poravnalni sveti v Sloveniji v petih letih delovanja obravnavali okoli 72 tisoč 
sporov in jih poravnali preko 44 tisoč. Osnovni namen je bil v celoti dosežen. 
Odvračati občane od nepotrebnega tožarjenja pred sodišči, reševati vrsto drob- 
nih sporov, ki normalno nastajajo v odnosih med občani, omogočati sporazu- 
mevanje, poravnave, dobro in mirno sožitje med občani, odstranjevati kamne 
spotike, ki so mnogokrat, ker se jih ni pravočasno in učinkovito rešilo, povzro- 
čali duha nestrpnosti in sovraštva, izgubo časa in denarja občanov zaradi prav- 
danja in reševanja pred sodišči, to so osnovne naloge poravnalnih svetov. Na- 
vedeni rezultati kažejo, da so poravnalni sveti dobro delali in popolnoma 
opravičili svoj obstoj. Poravnalni sveti so postali odraz teženj in potreb občanov, 
ki žele medsebojne spore reševati na miren način, hitro in ceneno s pomočjo 
oseb, ki jim zaupajo, brez posredovanja sodišč in drugih oblastnih organov. 

Poleg teh praktičnih potreb in koristi pa ima institucija poravnalnih svetov 
še drugo bolj važno vlogo. Z ustanavljanjem poravnalnih svetov nastaja nova 
družbena institucija. Splošen razvoj decentralizacije, ko se prenašajo razne 
naloge in pristojnosti od državnih na družbene organe, nujno vodi tudi na 
področja, ki spadajo v izključno domeno sodišč, nujno zahteva, da se ustanav- 
ljajo taki družbeni organi, ki bi lahko neposredno sodelovali tudi pri reševanju 
medsebojnih sporov med posamezniki. Družba je s tem dobila prikladen instru- 
ment za delovanje na področju, ki je doslej sodilo izključno v pristojnost dr- 
žavnih organov. Reševanje spornih vprašanj med občani in organizacijami na 
miren način s pomočjo poravnalnih svetov pomeni znatno razširitev družbenega 
samoupravljanja, pomeni razširitev vrste zadev, ki jih neposredno izvršujejo 
družbeni in ne oblastni organi. V tem je največji družbeno-politični pomen 
poravnalnih svetov. Te potrebe in ti cilji so poleg potreb, ki jih je narekovala 
praksa, pospešili razvoj poravnalnih svetov v večjem obsegu. Vsi ti praktični, 
preventivni, vzgojni in načelni razlogi pozitivnega značaja poravnalnih svetov 
so narekovali, da je tudi Izvršni svet Socialistične republike Slovenije spremljal 
razvoj in delovanje poravnalnih svetov, pokazal poln interes za njihovo mesto 
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in vlogo v naši družbeni stvarnosti. Prav ti razlogi so narekovali, da tudi Orga- 
nizacijsko-politični zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije danes raz- 
pravlja kompleksno o problematiki poravnalnih svetov in skuša dati nadaljnji 
pospešek temu pozitivnemu razvoju. 

Jasno je, da so poravnalni sveti kot vsaka nastajajoča institucija naleteli 
na določene težave in slabosti in se borili, da bi jih odstranili. Težave, kot so 
na primer solidna materialna baza, problemi kadrovske zasedbe, vprašanja 
stalne skrbi družbe in družbenih organov za to koristno institucijo in podobno, 
so vsekakor vplivale na počasnejšo afirmacijo poravnalnih svetov, na njihovo 
vlogo in vsebino dela. Smatram, da aktivnost poravnalnih svetov in kvalitetno 
izvrševanje njihovih nalog in namena določajo njihovo mesto in vlogo v naši 
družbi. Čim kvalitetnejše in učinkovitejše bo delovanje-poravnalnih svetov, tem 
večja bo njihova avtoriteta in zaupanje med občani, tem večja bo afirmacija 
te pozitivne institucije v naši družbi. Z vse večjo afirmacijo te institucije v naši 
družbi se bo avtomatično reševala vrsta drugih vprašanj, ki so povezana z delo- 
vanjem poravnalnih svetov, in ki so in bodo predmet tudi današnje razprave. 
Vprašanja solidne materialne baze, vprašanja odstopanja sporov poravnalnim 
svetom, iniciative obligatornosli, izvršne moči itd., vse to bo našlo svojo rešitev 
v čim večji afirmaciji poravnalnih svetov v njihovi vlogi in mestu v naši druž- 
beni stvarnosti. 

Vsekakor pa mora biti rezultat današnje razprave večja vsestranska podpora 
tej koristni instituciji in aktivno sodelovanje vseh oblastvenih in družbenih 
organizmov, da se ustvarijo pogoji za čim večjo afirmacijo poravnalnih svetov. 
Smatram, da iz vsega tega, kar sem prej kratko navedel in o čemer je govoril 
v svojem ekspozeju tudi sekretar za pravosodno upravo tovariš Kutin, izhaja, 
da so poravnalni sveti izrazito družbeni organi s pomembno vzgojno funkcijo, 
ki utrjujejo in poglabljajo sožitja med občani, imajo močno vlogo preventive 
proti nepotrebnemu tožarjenju, pravdanju in kaljenju dobrih odnosov med 
ljudmi. Kot tak izrazito družbeni organ poravnalni sveti niso in ne morejo 
biti sestavni del sodnega sistema in nimajo prerogativo oblasti. Zato poravnalni 
svet ne more odločati in ne razsojati, ampak je forum, pred katerim se na 
zahtevo zainteresiranih strank obravnavajo njihovi spori in o njih sklepajo 
poravnave. Da bi poravnalni sveti lahko izvrševali to svojo družbeno pomembno 
vlogo, da bi se čimbolj afirmirali med občani kot avtoritativen družbeni organ, 
je nujno potrebno, da družba preko oblastvenih in družbenih organizmov nudi 
vso materialno in drugo pomoč poravnalnim svetom. Ker morajo biti porav- 
nalni sveti čimbližji občanom, ker morajo postati njihov organ, je pravilno in 
potrebno, da za organizacijo in delovanje poravnalnih svetov praviloma skrbijo 
krajevne skupnosti. Ker pravkar sestavljamo statute krajevnih skupnosti, 
smatram, da je prav in potrebno, da se nakazana vprašanja tekom današnje 
razprave v največji meri razčistijo, da bi statuti krajevnih skupnosti imeli so- 
lidno osnovo oziroma material za svoje postavke. Čeprav je težišče za orga- 
nizacijo in delovanje poravnalnih svetov na krajevnih skupnostih, morajo ob- 
činske skupščine zagotoviti materialno osnovo za njihovo poslovanje. Kon- 
kretna materialna pomoč bi se morala kazati predvsem v tem, da občinska 
skupščina oskrbi in uredi primerne prostore in zagotovi sredstva za nagrajevanje 
članov poravnalnega sveta. Čeprav je funkcija članov poravnalnih svetov na- 
čelno častna in brezplačna ter bi morala kot taka tudi nujno ostati, bi vendarle 
bilo potrebno urediti, da bi člani poravnalnih svetov dobili povrnjene vsaj 
dejanske stroške^ povračilo za zamudo časa in eventualno izgubo na zaslužku. 
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Za vse te potrebe bi morale občinske skupščine preko svojih proračunov zago- 
toviti krajevnim skupnostim dovolj finančnih sredstev. Prav tako pa mora 
ostati postopek pred poravnalnim svetom za stranke praviloma brezplačen, brez 
taks oziroma tarif, kar se je ponekod na žalost začelo uvajati. Vsi stroški okoli 
poslovanja poravnalnih svetov morajo prav tako predstavljati izključno ob- 
veznost krajevnih skupnosti oziroma občinskih skupščin. 

2e prej sem poudaril, da so poravnalni sveti izrazito družbeni organ 
občanov samih. Oni naj sami, popolnoma samostojno in svobodno odločajo o 
tem ali gredo s svojimi spori pred to svojo institucijo, ne pa na dolgotrajno 
in drago pravdanje pred sodišči. Afirmacija in ugled poravnalnih svetov naj 
bi pripravila občane do tega, da bi za njih postalo bolj privlačno in ceneje, da 
razpravljajo in razčiščujejo svoje spore ter dosegajo poravnave pred porav- 
nalnimi sveti, kot pa je nepotrebno pravdanje in iskanje pravice pred oblast- 
nimi forumi, ki razsojajo in odločajo, kdo je bolj ali manj kriv in kakšne posle- 
dice naj nosi iz te svoje krivde. Smatram, da bi v sedanji fazi, v kateri se 
nahajajo poravnalni sveti na eni strani, družbena pozitivna zavest in miselnost 
občanov na drugi strani, kakor tudi želja vse družbe, oblastnih in družbenih 
organizmov, da bi pomagali utrditi mesto in vlogo poravnalnih svetov v naši 
družbeni stvarnosti, bilo potrebno in koristno, da se podpre iniciativa vseh: 
občana, oziroma prizadetih strank, oblastvenih in družbenih organizmov, da je 
bolje reševati posamezne spore s poravnavami pred poravnalnim svetom, kot 
pa v pravdanju pred sodnimi organi. Nadalje, ne bi smeli ovirati naporov 
družbeno-političnih in drugih organizacij, ki so zainteresirane za mirno reše- 
vanje sporov med občani oziroma med člani organizacij, kakor tudi ne priza- 
devanj oblastvenih organov kot so sodišča in javna tožilstva, ki predlagajo 
oziroma svetujejo sprtim občanom, da skušajo svoje odnose urediti prej pred 
pbravnalnim svetom s poravnavo, kot pa pred oblastvenim organom, ki odloča 
in razsoja. 

S sodelovanjem vseh činiteljev, ki bi vplivali na stranke , v sporu, da se 
poslužujejo institucije poravnalnih svetov, bi utrdili njihov položaj in dosegli 
postopoma takšno afirmacijo poravnalnih svetov, da bi občan sam bolj želel 
poravnavo pred poravnalnim svetom, kot pa pravdanje pred sodnim organom. 
Seveda pa bi morala ostati očuvana polna samostojnost in svoboda občana v 
odločanju ali gre v sporni zadevi pred poravnalni svet ali pred sodni organ. 

Moč poravnave, sklenjene pred poravnalnim svetom, naj temelji predvsem 
na moralni obveznosti prizadetih strank, zato naj nimajo takšne poravnave 
izvršilne moči. Zato naj bi tudi bil postopek pred poravnalnim svetom čimbolj 
sproščen, strankam blizu in enostaven brez togih formalnih predpisov. 

Da ne bi prišlo pri opravljanju tako pomembne družbene dejavnosti do 
pojavov naveličanosti in rutinerstva in da se bo kadrovski sestav poravnalnih 
svetov obnavljal, smatram, da bi bilo prav uveljaviti -tudi pri poravnalnih 
svetih že dobro poznane in preizkušene principe rotacije. 

Čeprav je še niz vprašanj, o katerih je treba danes razpravljati, in o njih 
zavzeti stališče, bi se omejil samo še na eno. Vsebina dela poravnalnih svetov 
je, da ustvarjajo dobro sožitje, pomirjajo in prevzgajajo ljudi. To pa se da 
doseči predvsem z neposredno udeležbo spornih strank. Zato bi bilo treba težiti 
k temu, da na poravnavah sodelujejo osebno sprte stranke; zastopstvo pa naj 
bo omejeno le na posamezne primere, kjer je to zaradi objektivnih ali subjek- 
tivnih razlogov nujno, da se doseže osnovni namen, to je poravnava med sprtimi 
strankami. 
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Ker smo o tej problematiki že prej mnogo razpravljali na Izvršnem svetu 
in v skupščinskih odborih, sem prepričan, da sem s svojim izvajanjem formu- 
liral naša skupna gledanja na to problematiko. Prosim tovariše poslance, da 
v razpravi in zaključkih oziroma stališčih upoštevajo nakazane predloge v zvezi 
s problematiko poravnalnih svetov v Sloveniji. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še poročevalca odbora Milana 
Žnidaršiča, da da ustno obrazložitev poročila oziroma osnutka stališč! 

Milan Žnidaršič : Tovarišice in tovariši poslanci! Dodatno k poročilu 
o problematiki poravnalnih svetov, katerega je dal začasni odbor za proučitev 
vprašanj sodstva, pravne pomoči in odvetništva in katerega ste že prejeli, bi 
na kratko obrazložil stališča, katera ste šele danes v osnutku prejeli. 

Razlog za obravnavanje celotne problematike poravnalnih svetov je nare- 
kovalo predvsem dejstvo oziroma potreba, da se ta družbena institucija postavi 
na tako osnovo, da bo v bodoče lahko nemoteno delovala. Iz tega razloga se je 
predvsem analiziralo dosedanje delo poravnalnih svetov, kritično so se pregledale 
pomanjkljivosti, ki so se pokazale, zlasti v organizaciji in poslovanju te insti- 
tucije. Skušalo se je ugotoviti tudi vzroke, ki povzročajo upadanje delovanja 
in aktivnosti poravnalnih svetov. Poleg tega osnovnega razloga je bilo treba 
obravnavati problematiko poravnalnih svetov tudi zato, ker se ravno sedaj 
sestavljajo osnutki statutov krajevnih skupnosti, v katerih je opaziti, da se 
poravnalni sveti precej različno obravnavajo in da se različno pristopa k reše- 
vanju te problematike. 

Kompleksna obravnava te problematike pa bo hkrati služila kot osnova za 
bodočo zakonsko ureditev. V predhodni razpravi so na podlagi zbranega gradiva 
sodelovali člani začasnega odbora za proučitev vprašanj sodstva, pravne pomoči 
in odvetništva, člani odbora za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega 
odbora, odbor Izvršnega sveta za notranjo politiko, predstavniki sekretariata 
za pravosodno upravo, Ustavnega sodišča SRS, Vrhovnega sodišča, Višjega 
gospodarskega sodišča, Javnega tožilstva in Javnega pravobranilstva SRS. 

Plod vseh teh konstruktivnih razpravljanj so predložena stališča, ki naj 
služijo našemu zboru pri današnjem delu le za orientacijo pri sprejemanju 
dokončnih stališč. 

Po mnenju odbora je treba poudariti, da je bilo dosedanje delo porav- 
nalnih svetov koristno in da ti opravljajo pomembno družbeno-politično funk- 
cijo tudi na tistem področju, ki je bilo do formiranja poravnalnih svetov 
izključno funkcija državnih organov, to je obravnavanje in poravnavanje neka- 
terih sporov med občani in organizacijami. 

Težave, katere se zdaj pojavljajo pri delu poravnalnih svetov, so predvsem 
organizacijsko-kadrovske in finančne narave, ker ne dobivajo zadosti pomoči 
za svoje delovanje. Mnenja smo, da je de teh težav prišlo predvsem zato, ker 
dosedanja organizacija poravnalnih svetov ni bila urejena, in ker ni bil za 
delo poravnalnih svetov nihče neposredno odgovoren. Deloma so skrbela za 
poravnalne svete le sodišča. Kakor je razvidno iz stališč, naj bi bile v bodoče 
odgovorne za poravnalne svete krajevne skupnosti. Vendar pa je v sedanji 
fazi ta odgovornost vprašljiva, posebno, če upoštevamo, da se krajevne skup- 
nosti šele. formirajo in da bo ta proces verjetno še nekaj časa trajal. Iz tega raz- 
loga je bilo nujno, da se pred občinske skupščine postavi zahteva, da morajo 
spremljati in to sistematično in stalno delo poravnalnih sredstev, in jim zago- 
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toviti materialne pogoje za njihovo poslovanje. Na ta način se bodo v bodoče 
odpravile težave, ki rezultirajo kot posledica slabe organizacije in pomanjkljive 
skrbi za delo poravnalnih svetov. 

Hkrati pa je bilo potrebno poskrbeti tudi za to, da se evidenca nad delom 
poravnalnih svetov, katero so sedaj imela sodišča oziroma pravosodni organi, 
ponovno vzpostavi in to pri občinskih skupščinah oziroma njenih organih. 
Smatramo, da se bo trenutna situacija, katera je pereča in ki je narekovala 
razpravo o problematiki poravnalnih svetov, občutno popravila. Hkrati, ko 
se je obravnavala dosedanja situacija poravnalnih svetov, se je ta problematika 
obravnavala tudi bolj kompleksno; predvsem smo hoteli razčistiti nekaj načelnih 
vprašanj, ki so bila nejasna, sta to predvsem karakter oziroma status porav- 
nalnega sveta. Razčiščevanje teh problemov naj bi služilo kot osnova za bodočo 
zakonsko ureditev poravnalnih svetov. Poudariti moramo, da je kot osnova za 
obravnavanje teh vprašanj služila odboru in ostalim udeležencem dosedanje 
razprave, predvsem dosedanja praksa in izkušnje poravnalnih svetov v naši 
republiki. 

Iz teh ugotovitev in zaključkov izhajajo tudi predložena stališča. Temeljno, 
principialno vprašanje je bilo, ali naj poravnalni sveti smatrajo, da so družbene 
institucije, to je družbeni organi, ali v nekem smislu podaljšana roka državnih 
organov. Stališča izhajajo iz dosedanje prakse, da so poravnalni sveti družbeni 
organi, ki igrajo pomembno vlogo pri obravnavanju in poravnavanju nekaterih 
sporov med občani in organizacijami ter da zato nimajo in ne morejo ime^i 
prerogativne oblasti. To naj potrjujejo tudi izkušnje terena in ugotovitve vseh, 
ki so sodelovali v razpravi. Vendar je treba poudariti, da so poravnalni sveti 
v procesu razvoja ter da tudi to principialno stališče ne moremo smatrati kot 
dokončno, zlasti če upoštevamo, da se bo ta tematika obravnavala in uredila 
z zvezno zakonodajo. Iz te ocene in sprejetega stališča pa izhajajo tudi ostala 
stališča kot so: stališče naj ostane dosedanja praksa neobveznega poravnavanja, 
naj moč poravnave sloni predvsem na moralni obveznosti strank, zaradi tega 
naj poravnave nimajo izvršilne moči, naj bo iniciativa za poravnavanje izključno 
na spornih strankah, naj bi postopek pred poravnalnim svetom ne bil predvržen 
formalnim predpisom, da je funkcija v poravnalnih svetih častna in brezplačna, 
da se v postopku pred poravnalnim svetom ne pobirajo takse oziroma prispevki 
s strani strank, ki se obračajo na poravnalne svete ipd. 

Omeniti je še, da je ena izmed pomanjkljivosti, ki povzroča, da nekateri 
poravnalni sveti slabo delujejo, tudi ta, ker so nekateri člani poravnalnih svetov 
člani teh teles že od ustanovitve dalje. To povzroča na eni strani utrujenost 
nekaterih članov poravnalnih svetov in s tem premalo zainteresiranosti za delo, 
po drugi strani pa se pri nekaterih članih, predvsem predsednikih pojavlja 
zavest, da jim je dana neka oblast, ko opravljajo to funkcijo. Te negativne 
stvari je potrebno reševati predvsem s tem, da se v sedanjem obdobju čimprej 
izmenjajo vsi tisti člani poravnalnih svetov, ki opravljajo svojo funkcijo že 
daljši čas, to je več kot dve leti. V bodoče pa bi bilo potrebno to stvar urediti 
tako, da bi bila mandatna doba članov poravnalnih svetov omejena na dolo- 
čeno krajšo dobo s tem, da se upošteva načelo rotacije. Seveda pa bi bilo treba 
pri tem upoštevati tudi določene značilnosti posameznih krajevnih skupnosti. 

Ob reševanju kadrovskih vprašanj pa je razumljivo, da morajo nuditi 
ustrezno pomoč tudi družbeno-politične organizacije. Ko obravnavamo porav- 
nalne svete kot družbene institucije, je pomembno tudi stališče, da se morajo 
člani poravnalnih svetov izvoliti na zborih volivcev. To je razumljivo zato, ker 
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to funkcijo lahko uspešno opravljajo samo osebe, katere občani poznajo, jim 
zaupajo in imajo ugled pri njih. Kot eden izmed razlogov, zaradi katerih delo 
poravnalnih svetov ni bilo tako, kakršno bi moralo biti, je tudi to, ker članom 
poravnalnih svetov niso bili povrnjeni stroški, ki so jih imeli v zvezi z delom 
pri poravnalnem svetu in izgubo na zaslužku. Ta problem bi bilo potrebno 
rešiti v smislu predlaganih stališč, to je, da se ta povračila priznajo, izhajajoč 
iz načela, da so poravnalni sveti družbena institucija, ki je potrebna in koristna. 
V razpravah so se načenjala tudi druga bolj drobna vprašanja, kot so vprašanje 
zastopanja pred poravnalnim svetom, prekinitev, zastaranje zahtevka, določitev 
najdaljšega roka, v katerem naj bo postopek pred poravnalnim svetom končan, 
vprašanja, ali naj bi poravnalni sveti v določenih primerih tudi lahko odločali 
in drugo. 

Odbor smatra, da reševanje teh in podobnih vprašanj danes ni tako bistveno 
in pomembno. Ta vprašanja naj se še proučujejo z namenom, da bi se ta ma- 
terial uspešno Uporabil pri bodoči zakonski ureditvi. 

Ob koncu odbor tudi ugotavlja, da je potrebno čimprej seznaniti s proble- 
matiko poravnalnih svetov oziroma s sprejetimi stališči vse organe, ki sodelujejo 
pri pripravah osnutkov statutov krajevnih skupnosti. Ta stališča naj jim služijo 
za orientacijo, ko bodo urejali to problematiko v statutih krajevnih skupnosti. 

Ob koncu ponovno poudarjam, da naj predložena stališča, katera ste v 
osnutku prejeli, služijo le kot osnova pri sedanji razpravi. Sele razčiščevanje 
vseh nakazanih vprašanj na zboru naj da osnovo za sprejem dokončnih stališč. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Kot prva se je 
priglasila k razpravi Mileva Veren iz občine Murska Sobota. 

Mileva Veren: Tovariši in tovarišice poslanci! V svoji obravnavi 
bi se dotaknila nekaterih problemov iz kmetijskih področij. 

Dosedanje izkušnje so pokazale, da je reševanje sporov med občani pred 
poravnalnimi sveti tudi v zaostalejših izrazito kmetijskih območjih uspešno in 
dokazale pomembnost obstoja teh družbenih organov. Poravnalni sveti so na 
območju občine Murska Sobota, ki ga lahko smatramo kot izrazito kmetijsko, 
že sedaj organizirani po teritorialnem principu, po območjih krajevnih skup- 
nosti, kar je posebno primerno za kmečke predele. Pri določanju krajevnih 
skupnosti se ni upoštevala samo teritorialna in gospodarska gravitacija okrog 
centralnih vasi; upoštevale so se navade in običaji občanov ter njihova tra- 
dicionalna navezanost na posamezne vasi. V taki družbeni skupnosti je porav- 
nalni svet zelo primeren družbeni organ, ki poglablja sožitja med občani, vzgojno 
vpliva nanje in poravnava spor med njimi. Težnja občanov je, da poravnavajo 
spore doma, če tako imenujemo pripadnost, ki jo čuti občan v neki skupnosti. 
Reševanje manjših sporov pred domačimi ljudmi, ki poznajo razmere, je za 
večino občanov bolj ugodno in primernejše, kot je pravdanje pred sodiščem. 
Tako mnenje prevladuje pri kmečkih gospodarjih, ko rešujejo lastninske spore 
in le najhujši pravdači s temi poravnavami niso zadovoljni. 

Tudi osebni spori so v večini vsi rešeni v poravnalnem svetu, to je v domači 
soseski; sovraštvo med sosedi, ki so se včasih prepirali in nikdar poravnali, 
ker niso hoteli iti na sodišče, je v veliki večini odpravljeno. Tako se ustvarjajo 
med občani boljši odnosi, poravnavajo se tudi zastarela medsebojna sovraštva 
in prepiri. Zasebne tožbe pri sodiščih so skoraj odpadle prav zaradi velike vloge 
poravnalnih svetov pri reševanju odnosov med občani. To dokazujejo tudi šte- 
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vilne zadeve, ki so jih obravnavali poravnalni sveti. Na samem območju občine 
Murska Sobota so v letu 1963 reševali 710 zadev, od tega 609 civilnih in 101 
kazensko. Sodišča na podeželju v veliki večini ne vodijo več pravd o mejnih 
sporih in o razdeljevanju premoženja in dediščin. Poravnalni sveti zelo dobro 
rešujejo spore, ki nastajajo pri delitvi dediščine, ki odpade na posamezne 
družinske člane, to je predvsem, ko se deli živina, orodje in stroji. Občani se 
v takih sporih ne obračajo več na sodišča, ki bi potem odstopala zadeve nazaj 
poravnalnim svetom, temveč sami iščejo rešitve pred poravnalnim svetom. 
Tako je bilo na območju naše občine 95% vseh obravnav pred poravnalnimi 
sveti po predlogih občanov. Prav zaradi reševanja imovinskih sporov na pode- 
želju je delo članov poravnalnih svetov napornejše, saj morajo mnogokrat spore 
reševati na kraju samem, v vaseh, ki so precej oddaljene od centra. Zamuda 
časa je večja kot pri obravnavah v prostoru. Člani poravnalnih svetov sicer ne 
zahtevajo sejnin, ker vsak razume naloge družbene funkcije, ki jo je prevzel; 
vendar pa so v takih primerih upravičeni do povračila stroškov za delo na 
terenu oziroma za zamudo časa. Zatorej bi morala ostati častna družbena 
funkcija članov poravnalnih svetov neplačana, poravnati pa bi morali stroške 
dela pri zunanjih obravnavah s primernimi nagradami. 

Pri nekaterih poravnavah na poravnalnih svetih se postavlja vprašanje 
izvršljivosti, ko stranka poravnave ne spoštuje. Taki primeri so sicer zelo redki, 
vendar pa se ob teh porodi misel, da bi se z izvršljivostjo še bolj dvignila avto- 
riteta poravnalnega sveta in da bi odpale nadaljnje pravde pri sodiščih. Prav 
zaradi družbene vloge poravnalnih svetov in redkih primerov, ko se poravnava 
ne spoštuje, to vprašanje ni bistveno. Delo poravnalnih svetov mora imeti 
predvsem vzgojno funkcijo, ne pa značaja oblasti. 

Dosedanja praksa dela poravnalnih svetov kot družbenih organov kaže, 
da ne prihajajo v poštev roki zastaranja. Če poravnalni svet zadeve ne reši 
pravočasno, lahko ugasne pravica stranke, da zadevo toži pri sodišču. Taki 
primeri So bili in bi o tem bilo treba zavzeti stališče. 

Poravnalni sveti na podeželju so kljub organizacijskim težavam glede pro- 
stora in oddaljenosti vasi, potrdili svojo družbeno vlogo. Ob večji pomoči in 
skrbi organov krajevnih skupnosti in strokovni pomoči sodnih strokovnjakov 
pa bodo lahko še izboljšali svoje delo. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Franc Kregar, predsednik 
poravnalnega sVeta Stahovica-Kamnik. 

Franc Kregar: Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da k podanemu 
poročilu dodam nekaj misli in problemov, ki se porajajo v praksi pri delu 
poravnalnih svetov, posebno v našem kotu v Kamniški Bistrici. 

Vseh poravnav smo imeli 138, od teh poravnav je bilo ugodjio rešenih in 
poravnanih sporov 71. Reševali pa smo razne spore: motenje posesti, mejne 
spore, žalenje časti, manjše tatvine, pretepe, reševanje oskrbnine za otroke itd. 

Strinjam se s poročilom, ki ugotavlja vzroke, zakaj se manjša število obrav- 
nav na poravnalnih svetih. Po mojem mnenju je eden od razlogov upadanja 
zadev tudi ta, da šo v prvih letih odstopale zadeve poravnalnemu svetu pred- 
vsem državni organi, kot so sodišča, javna tožilstva, nadalje odvetniki in končno 
občani sami. Kasneje pa so ti organi prenehali s tako prakso. Sedaj poravnalni 
svet obravnava izključno zadeve, ki mu jih predlagajo občani sami. Vzrok, da 
smo v prvih letih obravnavali več zadev, vidim tudi v tem, da se je med ljudmi 
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tekom let nabralo mnogo sporov, katerih pa niso rešili pred sodišči in drugimi 
pristojnimi organi. Ko so se pojavili poravnalni sveti, so občani pohiteli z reše- 
vanjem svojih sporov. Tako smo rešili mnogo starih zakoreninjenih sporov. 

Iz prakse bi navedel nekaj primerov: obravnavali smo spor, ki je trajal 
več let; šlo je za hudournik. Ena stranka je strugo zasipala, druga stranka jo 
je odkopavala in čistila. Ko sta se. stranki pri hudourniku srečali, sta se skre- 
gali in sprti odšli domov. Ko sta prišli na poravnavo, sta bili tako hudi, da. 
tudi skupaj nista hoteli sedeti, ampak je ena sedela v enem kotu, druga pa 
je šla sedet v drug kot. Poravnava nam je uspela, seveda ne tako hitro. Po 
dolgem prepričevanju sta si te dve stranki segli v roko. Poravnava je bila 
uspešno dosežena. Zunaj je medtem začelo deževati. Samo ena od strank 
je imela dežnik. In po tej poravnavi sta stranki odšli domov pod enim dežnikom. 

Drug primer pa je tale: 
Dva posestnika sta se kregala za les ob meji. Oba sta tam sekala. Kadar 

sta prišla na meji skupaj, sta se skregala. Nikoli se nista sporazumela in tudi 
lesa nista pustila drug drugemu odpeljati. Ko sta pa prišla na poravnavo, sta 
pristala na tO, da se na kraju samem potegne vrvica od mejnika do mejnika,, 
ker je bila meja ravna. Zmenili so se, da bo les vzel tisti, na čigar strani bo 
ostalo več debel. Tudi ta dva kmeta sta se sporazumela in sta kot prijatelja 
šla domov. 

Bil je tretji primer. Nek upokojenec, ki nima ravno majhne pokojnine, 
je prišel na poravnalni svet zaradi otroka, ki se šola in za katerega ni hotel 
plačevati več kot skromno vsoto. Ko smo prišli na poravnavo, je bil sicer malo 
hud, navsezadnje pa smo se sporazumeli in je sam pristal, da bo na mesec 
plačeval za otroka 1500 več. Ko sem se zanimal, če res plačuje po pošti, je 
tako tudi bilo in je še danes. Takih primerov smo imeli več in bi jih lahko 
še našteval. 

Imeli pa smo tudi primer, da je nekdo prišel, pa nas je samo vprašal: 
»Ali ste vi sodniki?« Odvrnili smo mu, da nismo, temveč da samo vplivamo 
na stranke, da se pobotajo in da prijateljsko odidejo domov. Tedaj je rekel, 
da se z nami nima kaj sploh ne pogovarjati, ker nismo sodniki in da gre raje 
na sodišče. To bi bilo nekaj iz prakse, v našem kotu v Kamniški Bistrici. 

Sedaj pa prihajajo pred naš poravnalni svet le lažji spori, pa še ti ne vsi, 
ker se stranke, kadar ne želijo poravnave, obračajo naravnost na sodišče. To bi 
bili v glavnem objektivni vzroki za upadanje dela poravnalnih svetov. 

Po mojem mnenju so pa tudi subjektivni razlogi: v prvih letih so se za 
delovanje poravnalnih svetov zanimala zlasti sodišča, ki so dajala razna navo- 
dila in pojasnila. Tudi Socialistična zveza se je zanimala zgt delo poravnalnih 
svetov. V kamniški komuni smo imeli dve posvetovanji o delu poravnalnih 
svetov, ki sta bili koristni. Na njih smo izmenjali izkušnje in se pogovorili 
o nadaljnjem delu. Zadnj dve leti pa se za poravnalne svete dejansko nihče več 
ne zmeni. Ostali smo prepuščeni sami sebi. Ne preskrbijo nam niti papirja za 
zapisnike in znamk za vabila. Člani poravnalnih svetov smo ostali brez moralne 
in materialne podpore. Mislim pa, da ni treba posebej poudariti, da je naše delo 
težko, zahtevno in da je pri njem treba ohraniti dobre živce in potrpežljivost. 
Za naš poravnalni svet je največja nagrada za vložen trud v tem, če poravnava 
uspe in obe stranki, ki sta skregani, odideta domov kot prijatelja. Vendar pa 
posamezni člani poravnalnih svetov pri tem delu zamujajo čas ali celo izgub- 
ljajo redni zaslužek, zato bi bilo prav, da se članom poravnalnih svetov nado- 
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mesti izgubljeni čas in povrne morebitne stroške. Prav pa bi tudi bilo, če bi se 
tistim poravnalnim svetom, ki so bili posebno prizadevni, dale občasne nagrade. 
V kamniški občini je na delo poravnalnih svetov navadno vplivalo dejstvo, da 
so se članom naprej plačevale redne sejnine, nato pa so bile te nenadoma uki- 
njene in so člani poravnalnih svetov ostali brez vsake stimulacije. Tudi druž- 
beno-politične organizacije na terenu so nekoliko popustile v svojih prizade- 
vanjih, da bi se poravnalni sveti bolj uveljavili. Prej so redno svetovale obča- 
nom, ki so pri njih iskali pomoči, naj se obrnejo na poravnalni svet. Sedaj 
pa s"o to opustile. Mislim, da bi se tudi na zborih volivcev moralo več govoriti 
o delu poravnalnih svetov. 

Glede organizacijsko kadrovskih problemov poravnalnih svetov le-ti na 
Kamniškem niso tako pereči. Po prvih dveh letih obstoja poravnalnih svetov 
smo namreč imeli ponovne volitve v vse poravnalne svete. Določeno število* 
članov je bilo na novo izvoljenih, nekaj pa jih je bilo izvoljenih ponovno. 
Sedanjim poravnalnim svetom pa je dveletna mandatna doba tudi že potekla 
in bodo potrebne ponovne volitve. 

Glede bodočega delovanja in ureditve poravnalnih svetov se strinjam z: 
mnenjem, ki je zajeto v poročilu. Poravnalni sveti naj ostanejo družbeni organ, 
ker so kot taki že dobili svoje mesto v našem družbenem sistemu. Pokazali 
so se koristni zlasti zaradi hitrega in cenenega poslovanja. Funkcija članov 
poravnalnih svetov naj bo častna in brezplačna. Ne smemo pa prezreti problema 
povračil za zamudo časa in določenih priznanj članom poravnalnih svetov za 
njihovo uspešno delo. Mandatna doba naj bi bila dve leti, pri čemer bi se 
morali poravnalni sveti pravočasno obnavljati z novimi kadri. Poravnalni sveti 
naj bi se ustanovili na sedežih krajevnih skupnosti, pri čemer naj bi se dopustila 
možnost, da se v eni krajevni skupnosti, npr. v mestu, ustanovi več poravnalnih 
svetov, manjše krajevne skupnosti pa bi lahko imele skupen poravnalni svet. 
Postopek pred poravnalnim svetom naj bi bil za občane brezplačen in brez taks. 
Nismo proti temu, da bi tudi v bodoče poravnalnim svetom odstopali spore 
državni organi, kot so to sodišča, javna tožilstva in drugi. S tem ne bi bila 
kršeno načelo prostovoljnosti, saj je občanu na prosto dano, ali se vabilu 
poravnalnega sveta odzove ali ne. Mislim, da za uspeh dela poravnalnih svetov 
ni važno vprašanje ali imajo sklenjene poravnave izvršilno moč; sestava takih 
poravnav terja preveč pravniškega znanja, ki ga člani poravnalnih svetov ni- 
mamo. Značilno za poravnave, sklenjene pred poravnalnimi sveti je, da imajo 
veliko moralno moč, ki sili stranke, da sklenjene poravnave tudi prostovoljna 
izpolnjujejo. 

Smatram, da je prav, da se stranki poskusa poravnave osebno udeležita, 
in ne pošljeta svojih zastopnikov. Drugo je vprašanje pooblaščencev, ki jih 
stranke pripeljejo s seboj pred poravnalni svet. Včasih so prav te osebe, zlasti 
še odvetniki, velika ovira za sklenitev poravnave, ker tako poravnavo svoji 
stranki odsvetujejo. So pa tudi primeri, ko ti ljudje konstruktivno vplivajo na 
sklenitev poravnave s svojim pametnim nasvetom. Zato bi po mojem mnenju 
ne bilo treba prepovedati, da stranke pripeljejo s seboj svoje zaupnike; če pa 
bi ti negativno vplivali na stranke, bi lahko poravnalni svet zahteval, naj se 
odstranijo in sam poskusil poravnavo med strankami. Končno mislim, da ni 
potrebno določati rokov, v. katerih morajo poravnalni sveti zadevo končati. 
V praksi je bilo doslej tako, da smo vse zadeve hitro in sproti reševali in se 
ni noben postopek zavlekel več kakor mesec dni. Mnenja glede prekinitve zasta- 
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ranja zakonitih rokov pa bi se vzdržal, ker za to nisem pristojen. To so moje 
pripombe k temu poročilu. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Jože Šegedin, sodnik Vrhov- 
nega sodišča Socialistične republike Slovenije. 

Jože Šegedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da kot 
predstavnik Vrhovnega sodišča Slovenije sodelujem v vaši diskusiji o problemih 
poravnalnih svetov. 

Iz gradiva, pripravljenega za razpravo o teh problemih, izhaja, da so v 
Sloveniji bila sodišča med pobudniki ustanavljanja poravnalnih svetov, da so 
ves čas intenzivno spremljala in podpirala njihov razvoj in delo ter širila pri 
•občanih razumevanje vloge in pomena poravnalnih svetov. Pogosto so sodišča 
sama napotila stranke, da naj se v svojih sporih obrnejo najprej na poravnalne 
svete. O vsem tem govori tudi analiza Republiškega sekretariata za pravosodno 
upravo. Na podlagi poročil predsednika Vrhovnega sodišča SR Slovenije je 
naša republiška skupščina dvakrat obravnavala tudi vprašanje poravnalnih 
svetov, in sicer leta 1959, ko je v svoji resoluciji priporočila ustanavljanje 
poravnalnih svetov, in februarja 1963, ko je v resoluciji ugotovila, da so porav- 
nalni sveti odigrali pomembno vlogo z izvensodnim urejanjem sporov med 
občani, in priporočila občinskim in okrajnim ljudskim odborom, da naj nudijo 
še nadalje vso pomoč, poravnalnim svetom. O živem in nenehnem zanimanju 
sodišč za poravnalne svete priča tudi dejstvo, da smo o problemih poravnalnih 
svetov razpravljali na posvetovanjih in sestankih, tako na sedežu vrhovnega 
sodišča, kakor tudi na sedežih okrožnih sodišč. Zadnje leto se je zanimanje 
sodišč za poravnalne svete spremenilo v tem smislu, da naj bi glavno skrb za 
poravnalne svete prevzele občinske skupščine in družbeno-politične organi- 
zacije, zlasti Socialistična zveza, ker gre za družbene organe, ne pa za del pra- 
vosodnega sistema, za organe, ki bi bili del družbeno-političnega sistema. Vse 
pa kaže, da se to ni zgodilo, vsaj ne v takšni meri, kot so sodišča pričakovala. 

Dobršen del aktualne problematike poravnalnih svetov, ki jo danes obrav- 
nava in rešuje ta zbor, je v glavnem posledica tega, da so bili poravnalni sveti 
v zadnjem času preveč prepuščeni samim sebi. Kljub temu pa drži, da so 
poravnalni sveti v Sloveniji pokazali vidne uspehe, tako po svojem številčnem 
razvoju, kakor tudi po obsegu, vsebini in uspešnosti svojega dela. Nekateri pro- 
blemi in negativni pojavi, ki jih prikazuje obravnavano gradivo, kažejo sedanje 
stanje poravnalnih svetov, ki mu naj ta zbor posveti vso potrebno pozornost. 
Za upoštevanje in uresničevanje stališč, ki jih boate k tem problemom in nega- 
tivnim pojavom sprejeli, se bodo na ustrezen način zavzela vsa naša sodišča, 
saj so tudi ona zato poklicana, med drugim že zaradi tega, ker imajo precejšnje 
izkušnje na podlagi dosedanjih prizadevanj za razvoj in izpopolnjevanje porav- 
nalnih svetov. 

Zdaj je nujno potrebno, da se popolnoma jasno pove, kateri so organi in 
organizacije, ki naj takoj začnejo odpravljati ugotovljene probleme in negativne 
pojave, in kaj morajo ukreniti, da se bodo ti problemi rešili. Za to so v prvi 
vrsti poklicane občinske skupščine in sveti krajevnih skupnosti ter družbeno- 
politične organizacije, ki bi tudi sicer morale nenehno spremljati delo porav- 
nalnih svetov. Nekateri izmed ugotovljenih problemov in negativnih pojavov 
so zelo pereči in jih je treba rešiti takoj, ne glede na pričakovani zvezni oziroma 
republiški zakon o poravnalnih svetih. Deloma so ti problemi taki, da jih ne bo 
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težko rešiti. Pri tem mislim predvsem na nujno potrebo po ustreznem kadrov- 
skem obnavljanju poravnalnih svetov in po zagotovitvi materialnih pogojev za 
njihovo delo. Težavnejše bo morda reševanje nekaterih idejnih problemov o 
značaju, vlogi in nalogah poravnalnih svetov, kjer vladajo različna mnenja. 
Ti idejni problemi se odražajo tudi v nekaterih negativnih pojavih v praksi 
naših poravnalnih svetov, kot so npr. pobiranje taks in drugih prispevkov od 
strank, tarife za povračilo stroškov, izrekanje glob, vabljenje strank pod pretnjo 
kazni, plačevanje sejnin članom poravnalnih svetov, nagrajevanje članov po- 
ravnalnih svetov po številu doseženih poravnav, pa tudi nezadostno obnavljanje 
kadrov v poravnalnih svetih. Vsi našteti in podobni negativni pojavi pomenijo 
določeno deformacijo poravnalnih svetov in niso združljivi z idejo poravnalnih 
svetov kot družbenih organov, kot ene izmed oblik neposredne socialistične 
demokracije oziroma družbenega samoupravljanja. 

Ti pojavi pa v praksi niso tako razširjeni in zakoreninjeni, da se ne bi 
mogli s primernim pojasnjevanjem in opozarjanjem odpraviti v krajšem času. 

Predloženo gradivo o problematiki poravnalnih svetov, kakor tudi razprave 
o tej problematiki v republiški skupščini in njenih organih so naletele na neka- 
tera vprašanja, ki so aktualna v zvezi z zakonsko ureditvijo poravnalnih svetov, 
ki jo predvideva zvezna in republiška ustava, in v zvezi s sprejemanjem sta- 
tutov občin in krajevnih skupnosti. 

V idejno političnih in teoretičnih pravnih razpravah o poravnalnih svetih 
se je svoj čas postavljalo tudi vprašanje, ali je poravnalne svete sploh potrebno 
urejati z zakonskimi predpisi. Na to vprašanje sta jasno odgovorili zvezna 
in republiška ustava, ki določata, da se na podlagi zakona lahko ustanavljajo 
poravnalni sveti za obravnavanje medsebojnih sporov občanov ali organizacij. 
Tudi dosedanja praksa naših poravnalnih svetov in ves proces iskanja in dolo- 
čanja njihovih funkcij, fiziognomije, organizacije, načina dela itd. sta kazala 
na to, da bi bilo za krepitev poravnalnih svetov in za zboljšanje njihovega dela 
koristno, da se nekatera vprašanja urede in enotno rešijo s predpisi. Ko so 
naša sodišča razpravljala o tem, katera vprašanja poravnalnih svetov je treba 
z zakonskimi predpisi urediti, ni bilo enotnega mnenja o tem, ali je treba pred- 
pisati, da se morajo stranke v določenih spornih zadevah obvezno obrniti najprej 
na poravnalne svete in da imajo poravnave, sklenjene pred poravnalnimi sveti 
moč izvršilnega naslova. Nobenih težav in problemov nismo opazili v praksi 
naših poravnalnih svetov zaradi tega-, ker ta vprašanja doslej niso bila regu- 
lirana s predpisi. 

Tudi zdaj ni potrebno, da se glede teh vprašanj zavzamejo dokončna sta- 
lišča. Ker pa bo o teh in drugih vprašanjih vsekakor še potrebna razprava 
v zvezi z izdajo zakonov o poravnalnih svetih, ker nekatere stvari še niso po- 
polnoma jasne, ker še ni enotnih stališč glede njih oziroma se stališča spre- 
minjajo, kar se- vidi tudi iz primerjave ter za zakon o poravnalnih svetih iz 
leta 1958 in osnutka splošnega zakona o poravnalnih svetih iz leta 1961, ne bo 
odveč omeniti nekaj izkušenj, ugotovitev in pogledov na podlagi dosedanje 
prakse naših poravnalnih svetov. 

Poravnalni sveti so nastali kot rezultat razvoja našega socialističnega si- 
stema, ki se izraža tudi v tem, da se postopoma prenašajo nekatere funkcije od 
državnih na družbene organe. V instituciji poravnalnih svetov je prišla do pol- 
nega izraza ideja prostovoljnega poravnavanja. Poravnave, sklenjene pred po- 
ravnalnimi sveti, nimajo izvršne moči sodnih odločb in odločb upravnih organov, 
saj bi bilo to v nasprotju z značajem poravnalnih svetov in naravo poravnav, 
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ki temelje na družbeni solidarnosti in disciplini občanov, da prostovoljno in 
na miren način rešujejo svoje spore. Odločbe poravnalnih svetov so v bistvu 
priporočila družbenih organov. Njihova moč je moralnega značaja, a praksa 
kaže, da je zelo velika. Poravnavam, sklenjenim pred poravnalnimi sveti, se 
daje družbeno-politična in moralna sankcij^. Te poravnave imajo tudi po- 
membno vzgojno nalogo. Funkcija poravnalnih svetov ni samo v tem, da hitro, 
v enostavnem postopku, brez pravnih formalizmov in brezplačno, toda živ- 
ljenjsko in učinkovito rešujejo spore med občani ali organizacijami, in to že 
v samem njihovem začetku, temveč imajo tudi važno preventivno vlogo, da 
preprečujejo spore in odpravljajo njihove dejanske vzroke ter tako vplivajo na 
razvoj novih socialističnih družbenih odnosov. 

Poravnalni sveti pomagajo družbeni skupnosti pri oblikovanju socialistične 
etike in morale, pri ustvarjanju nove humanistične kvalitete v odnosih med 
ljudmi, razumevanja, strpnosti, tovarištva ipd. Sama praksa poravnalnih svetov 
potrjuje, da poravnalni sveti niso nikakršni organi pravosodja, da niso del 
državno-pravnega pravosodnega sistema v širšem smislu, niti po značaju in 
načinu svojega dela, niti po značaju odločb, ki jih izrfekajo. To so čisto družbeni 
organi, ki imajo namen, da posredujejo, poravnavajo in pomirjajo v sporih 
med strankami, da odvračajo občane od škodljivega pravdarstva zlasti zaradi 
drobnih in nepomembnih sporov, ki jih je v življenju mnogo. Poravnalni sveti 
dajejo občanom in organizacijam možnost, da medsebojna sporna vprašanja 
urejajo brez intervencije sodišč in upravnih organov. Naši poravnalni sveti so 
kot čisto družbeni organi dosegli velike rezultate. Kot takšne so jih občani 
ugodno sprejeli in kot takšni tudi najbolj ustrezajo našemu družbenemu sistemu. 
Prav zaradi tega v diskusijah na naših sodiščih o vprašanju, kako je treba z za- 
konskimi predpisi organizacijsko in funkcionalno postaviti poravnalne svete, 
ali kot del sodnega sistema, ali kot čisto družbeno-politične organe, prevladuje 
mnenje, da jih je treba še nadalje razvijati kot družbene organe, ki obrav- 
navajo spore samo po volji strank in v mejah pravic, s katerimi občani in orga- 
nizacije lahko prosto razpolagajo, ter jih usmerjati v odpravljanje vzrokov 
sporov, v pomirjevanje občanov in v negovanje socialistične etike in družbene 
solidarnosti. 

S tem v zvezi je vredno omeniti, da je komisija za družbeno upravljanje 
zveznega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva leta 1961 podrobno 
obravnavala vprašanja vloge in dela poravnalnih svetov. 2e takrat je bilo skle- 
njeno, da naj se poravnalni sveti razvijajo kot družbeni organi v okviru komu- 
nalne samouprave in da se naj pri svojem delu prvenstveno naslanjajo na 
družbeno-politične organizacije; da naj kar najbolj elastično razvijajo oblike 
svojega dela; da naj do intervencije poravnalnih svetov pride le ob polnem 
upoštevanju volje strethk, da svoje spore obravnavajo pred njimi; da naj po- 
ravnalni sveti obravnavajo vse vrste sporov, v katerih občani lahko samostojno 
razpolagajo s svojimi pravicami. V tem smisli^ naj se z novimi predpisi lega- 
lizira obstoj poravnalnih svetov s tem, da bodo občine s svojimi statuti regu- 
lirale vprašanja ustanavljanja, volitve, organizacije in dela poravnalnih svetov. 
Iz teh izhodišč in s podobnih stališč so doslej tudi naša sodišča izhajala pri 
obravnavanju vprašanj, ki se tičejo poravnalnih svetov. Morda ta izhodišča in 
staliča ne bi povsem ustrezala razmeram in pogojem ter praktičnim potrebam 
v nekaterih drugih delih naše države. Pri nas so se pokazala kot najbolj ustrezna 
in pravilna. 
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Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima dr. Franjo Dolinšek, pred- 
sednik poravnalnega sveta Poljane, občina Ljubljana-Center. 

Dr. Franjo Dolinšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi po- 
navljal tega, kar smo danes že slišali. V celoti se strinjam s tem, kar je povedal 
v uvodnem referatu tovariš Kutin. Zajel je celotno problematiko tako, kakor 
jo mi opažamo na terenu oziroma v krajevnih skupnostih. Zelo dobro je prikazal 
delo poravnalnih svetov v zadnjih štirih letih. V svoji razpravi se bom dotaknil 
le nekateiih posebnosti, ki danes še niso bile omenjene, ker bo to mogoče dopri- 
neslo k boljši ureditvi dela poravnalnih svetov v bodoče. 

Delo poravnalnega sveta je lahko dobro ali slabo. Vzrok za različno kva- 
liteto dela nimamo v tem, da člani poravnalnih svetov niso zadosti stimulirani, 
da nimajo ustreznih prostorov in ugodnih materialnih pogojev. Vsebina dela 
poravnalnega sveta bi morala biti predvsem v tem, da se tovarišice in tovariši, 
ki so prevzeli to družbeno funkcijo, zavedajo, da rešujejo prvenstveno odnose 
med ljudmi; ki so sprti, drugačnega pomena so sporne zadeve. To je tudi bist- 
vena razlika med njihovim delom in delom sodišč, ki rešujejo najprej zadeve, 
dočim odnosi med strankami niso važni. Razlika med delom poravnalnega sveta, 
ki je družbeni organ in sodiščem, je tudi v tem, da je sodišče vezano na strogo 
formalne predpise in več ali manj togo obravnava sporne zadeve tožečih in 
toženih strank. Važna je ugotovitev, da se občani zelo radi obračajo na naš po- 
ravnalni svet, ker vedo iz izkušenj, da smo objektivno in pravično obravnavali 
različne spore. Ce prideta dve stranki pred poravnalni svet, jima je treba jasno 
povedati, kaj je prav, kakšne so družbene norme in kakšna načela veljajo v naši 
družbeni stvarnosti. S takšnim načinom dela je možno vplivati na prevzgojo 
občana, ki morda ne pozna vseh načel, ki jih moramo v življenju upoštevati. To 
vam govorim iz prakse, saj že štiri leta čakam na rotacijo kot predsednik 
poravnalnega sveta pri krajevni skupnosti Poljane. Glavno je torej reševanje 
odnosov med ljudmi, šele potem pridejo na vrsto sporne zadeve. 

Tovariš iz Kamnika je rekel, da advokati oziroma zastopniki včasih tudi 
lahko dobro vplivajo na sprte stranke pred poravnalnimi sveti. Iz prakse, ki 
jo imam jaz in tovariši, ki delajo z menoj v poravnalnem svetu na Poljanah, 
ugotavljam, da je delo advokatov pred poravnalnimi sveti negativno. Občan, 
ki je reševal svoj spor pred poravnalnim svetom in je imel svojega pravnega 
zastopnika, je bil gluh in nepristopen za vsak sporazum; ni hotel odstopiti od 
svojih zahtev, pa naj so bile več ali manj upravičene. Po mojem mnenju advo- 
kati ne bi smeli sodelovati v poravnavah, ker zaviralno vplivajo na delo porav- 
nalnih svetov. Osnovna misel, ki naj vodi delo poravnalnih svetov, naj bi bila, 
da mora vsak od občanov, ki so med seboj sprti, nekoliko popustiti. Samo to 
vodi do določenega rezultata in do pomirjenja. Ce pa nekdo trmasto vztraja na 
svojem stališču in ne odstopa od njega, kar je značilno zlasti za izobražence, in 
če njegovi trmi daje podporo še advokat, poravnalni svet ne more doseči zaže- 
lenega rezultata, da bi pomiril občane med seboj, oziroma da bi uredil odnose 
med njimi. Iz izkušenj, ki jih imamo, bi predlagal, da bodoči zakon o porav- 
nalnih svetih ne bi smel dovoljevati, da sprte stranke zastopajo zagovorniki. 
Zastopstvo naj bi bilo dovoljeno samo v izjemnih primerih, ko zastopnik nado- 
mešča interese občana, ki je prizadet, a se sam ne more udeležiti poravnave, 
želi pa, da se spor reši pred poravnalnim svetom. Tako smo imeli primer, ko je 
neka tovarišica, ki leži nepokretna na Bokalcah, zahtevala od svojega brata, da 
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se razčistijo njuna premoženjska razmerja v zvezi s stanovanjem. V takih pri- 
merih je zastopstvo utemeljeno. 

V drugih primerih pa naj bi občani sami prihajali na poravnalni svet in 
neposredno iznašali svoje zahteve in svoje protizahteve; samo na ta način je 
mogoče uspešno rešiti spor, ki je za oba občana tudi za daljšo dobo rešen. 

Število obravnavanih primerov na poravnalnih svetih je v letošnjem letu 
manjše, kot v preteklih letih. Da je temu tako, ni vzrok, da družbeno-politični 
forumi niso skrbeli za delo teh svetov; po mojem mnenju moramo iskati vzrok 
predvsem v delitvi osebnega dohodka po učinku na sodiščih. Sodišča so namreč 
zainteresirana, da obravnava tudi manj pomembne zadeve, ker je od števila 
primerov odvisno ocenjevanje in uspeh pri delu. To je vzrok, zakaj sodišča ne 
prepuščajo posameznih primerov poravnalnim svetom, kot to še vedno delajo 
javna tožilstva, tajništva za notranje zadeve, krajevne skupnosti, občina in 
občani sami. Po mojem mnenju bi moral zakon urediti, da bi večina sporov 
prišla pred poravnalne svete; ne gre samo za tiste manjše spore, za kateie se 
občani sami odločijo, da jih prepustijo poravnalnim svetom, temveč tudi za 
večje in pomembnejše zadeve. — Seveda pa poravnalni sveti ne morejo leševati 
in razsojati o kaznivih dejanjih, kot je npr. tatvina, ki jo preganja kazenski 
zakon. Ce je kdo napravil dejanje, ki ga preganja zakon, ne more priti do 
poravnave, temveč mora biti za svoj prestopek kaznovan. 

Večina primerov, ki jih obravnavamo, ima svoj izvor v stanovanjskih raz- 
merjih. Najrazličnejši spori nastanejo zaradi uporabe skupnih naprav, vodo- 
voda, toaletnih prostorov, čistoče na skupnem hodniku in podobno. Do sporov 
pride največkrat v tistih primerih, ko hišni svet ne vpliva pravilno na stano- 
valce. To se je v naši krajevni skupnosti že večkrat zgodilo. V takih primerih 
je poravnalni svet reševal spore med stanovalci in hišnim svetom na skupnih 
sestankih. 

Mnogo je tudi sporov, v katere šo vključeni delavski sveti. Na našem terenu 
imamo nekaj podjetij, v katerih so nastali spori med poslovodjo in delavcem. 
Prizadeti delavec se je pritožil na poravnalni svet, ker se delavski svet ni poza- 
nimal za njegovo zadevo, je ni analiziral in ukrepal. V takih primerih je porav- 
nalni svet priporočal delavskemu svetu, kako naj v bodoče ravna, v konkretnem 
primeru pa je bila zadeva rešena tako, da je zastopnik delavskega sveta pod- 
pisal doseženi sporazum. 

Ponovno bi želel poudariti, da ni naloga poravnalnega sveta, da sodi, niti 
da odloča; njegova vloga je predvsem v tem, da vpliva na sprte občane, da se 
med seboj pobotajo. Poravnalni svet mora poslušati in skušati razumeti eno in 
drugo stranko, pa čeprav v začetku izgleda, da spora ne bo mogoče rešiti. Pred 
kratkim smo obravnavali primer neke stanovanjske zadeve, ki je izgledal ne- 
rešljivo. Etažni lastnik stanovanja in prejšnji stanovalci se glede določenih 
pravic niso mogli sporazumeti med seboj. V razgovoru oziroma obravnavi,1 ki 
je trajala skoraj eno uro, se je izluščilo bistvo spora, na koncu pa se je ugoto- 
vilo, da spor ni nerešljiv. Na podlagi prizadevanj poravnalnega sveta smo tudi 
v tem, na prvi pogled nerešljivem primeru, našli zadovoljiv sporazum med 
obema strankama. Omenil bi še, da se sklepi, ki so sprejeti na poravnalnem 
svetu in o katerih so se občani sporazumeli in jih podpisali, izvajajo. Iz moje 
štiriletne prakse se spominjam samo enega primera, ko se doseženi sporazum 
ni upošteval. Občani namreč smatrajo, da je njihova moralna dolžnost, da skle- 
njene sporazume spoštujejo in izvajajo. Prav iz tega razloga smatram, da ni 
bistvena problematika v tem, če so odločbe in sklepi poravnalnega sveta izvrš- 
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ljivi ali ne. V naši praksi smo imeli največje težave z izobraženci, zlasti s tistimi, 
ki so iskali pomoči pri advokatih, ki se radi ukvarjajo z majhnimi spori in pri 
tem veliko zaslužijo. Odvetniški zbornici smo sporočili, da ne želimo, da bi 
določeni advokati zastopali občane v sporih na našem poravnalnem svetu. Zbor- 
nica je našo željo upoštevala. V zadnjem polletju ni bilo primerov, da bi občane 
zastopali advokati; tudi oni sami se ne ponujajo, da bi zastopali občane, ker 
vedo, da pri nas ne morejo podaljševati sporov v nedogled. 

V štirih letih smo pozitivno rešili okrog 60 °/o spornih zadev, 40 B/o sporov 
pa nismo mogli rešiti, ker je občan ob podpori advokata smatral, da je njegova 
pravica tako jasna, da mu ni treba popustiti niti za las. V takih primerih je bil 
poravnalni svet brez moči. Ce smo opazili pri občanu pravdarsko strast, ko ni 
hotel odstopiti niti pri tistih malenkostih, ki bi jih bilo mogoče poravnati, smo 
sodišču v tem smislu dali oceno. Sodišče ali pa tožilstvo sta na podlagi naše 
ocene imela orientacijo pri nadaljnji presoji zadeve. Tako sodelovanje je bilo 
v veliko pomoč sodišču, ki je lahko rešilo nekatere zadeve, ki bi jih sicer ne 
moglo. 

Ob zaključku bi se želel dotakniti problema materialnih pogojev, ki naj 
omogočijo delo poravnalnih svetov. Poravnalni svet mora imeti na razpolago 
ustrezen prostor za razprave. Ker so razprave javne, mora biti ta prostor zadosti 
velik, da razpravam lahko prisostvujejo tudi poslušalci. Poseben problem je 
dostavljanje vabil strankam, ki jih vabimo na poravnavo. Sprejem vabil mora 
biti potrjen bodisi s podpisom ali s povratnico, da vemo, če je vabljena stranka 
vabilo prejela. Ce se vabljena stranka kljub temu obravnave ne udeleži, je 
treba ugotoviti, če se je ni udeležila iz opravičljivega razloga — bodisi, da je 
to bolezen ali odsotnost — in v tem primeru vabilo ponovno poslati. Naša 
krajevna skupnost nima na razpolago dovolj sredstev, da bi nam lahko njen 
kurir raznašal vabila. Zato smo se posluževali kuvert s povratnicami, vendar 
pošta na to ni pristala, kef se takega načina dostavljanja poslužujejo lahko 
samo sodišča. Stališče pošte je pravilno, ker poravnalni svet ni sodišče. Smatram, 
da bi za potrebe poravnalnega sveta krajevne ali druge organizacije morale 
zagotoviti kurirja, ki bi raznašal vabila. Na ta način bi se ta tehnični problem 
najlaže rešil. 

Delo članov poravnalnega sveta bi bilo treba primerno stimulirati. Povrniti 
je treba vsaj stroške za izgubo časa, ki je precejšnja, saj traja zasedanje sveta 
po 3 do 5 ur. Dela članov poravnalnega sveta pa ne moremo plačati, ker sma- 
tramo,^da je to delo aktivistov, ki žele urejevati odnose med ljudmi. Njihova 
največja nagrada je, če vidijo, da je njihovo delo uspešno. Socialistične zveze 
oziroma krajevne skupnosti so naše delo pozitivno ocenili. O izkušnjah, težavah 
in stališčih, ki jih imamo o vlogi in nalogah poravnalnih svetov, je pisal tudi 
poseben članek v »Delu«. Ta naša stališča sem skušal podati tudi danes. V celoti 
pa se strinjam z analizo, ki jo je podal tovariš Kutin in mislim, da je zelo 
koristna in kompleksna. Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: Zadnji na listi prijavljenih govornikov 
je Mirko Cepič, poslanec iz Maribora. 

Mirko Cepič: Tovarišice in tovariši! Vsa dosedanja izčrpna poročila 
in razprave so nakazale in temeljito obravnavala problem poravnalnih svetov. 
Zdi se mi pa, da je ostalo še vedno odprto vprašanje zakona o poravnalnih 
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svetih. Praksa na terenu, tako sodišč kot predstavnikov poravnalnih svetov, 
kaže, da eni in drugi iščejo v pomanjkanju zakonskih predpisov vzrok za 
upadanje delovanja poravnalnih svetov. Številke, ki jih vsebuje poročilo, pa 
nam kažejo, da ne smemo biti tako pesimistični, zmanjšanje števila spornih 
zadev ima svoj vzrok tudi v procesu razslojevanja na vasi, v temeljitejši zako- 
nodaji na številnih področjih, kot npr. pri stanovanjskih zadevah ipd. V svoji 
razpravi hočem poudariti le, da bi z,akon odpravil mnoge pomanjkljivosti in 
se ne bi mogli vedno znova sklicevati na najrazličnejše subjektivne faktorje, 
ki vplivajo na upadanje dejavnosti poravnalnih svetov, niti na objektivne po- 
manjkljivosti kot je pomanjkanje prostorov, vprašanje povračila stroškov ipd. 
Vsa dosedanja diskusija in tudi stališča, ki smo jih sprejeli, vztrajajo na tem, 
da bi ohranili vsebino dela dosedanjih poravnalnih svetov. Pri tej vsebini pa 
.so bile ravno oblike tiste, ki so povzročale težave in pomanjkljivosti, oziroma 
upadanje števila poravnav pred poravnalnimi sveti. Pri analizi vzrokov upa- 
danja števila poravnav pa moramo upoštevati najrazličnejše pojave. Sociologi 
bi nam verjetno potrdili, da je razvoj in okolje v zadnjih letih vplivalo na ljudi, 
da je. ta stara slovenska pravdarska strast nekoliko popustila. Razslojevalni in 
drugi procesi so prav gotovo vplivali na to, kot. sem že prej omenil, da so se 
zahteve po pravdah zmanjšale. Navedel bom samo primer iz statističnega leto- 
pisa, ki morda potrjuje mojo trditev. Število sporov, ki izvirajo iz dedovafija 
v Jugoslaviji, je od 1956. do 1962. leta upadlo za 1000 primerov t. j. od 5800 
sporov leta 1956 na 4800 sporov leta 1962. Podobno je tudi pri lastninskih sporih, 
kjer je število sporov ostalo isto. Tudi drugi primeri nam kažejo, da ravno 
problem razslojevanja, to je prehod ljudi z dežele v mesto, večje število sta- 
novanj v mestih in podobno, ustvarja možnosti, da odpravljamo pravdarsko 
strast oziroma z drugimi besedami, da urejujemo medsebojne odnose. Omenil 
bi še en primer, ki nam priča, da število sporov polagoma upada in da številke, 
ki-smo jih dobili v poročilu, niso vedno zaskrbljujoče, ker se stvari v. naših 
medsebojnih odnosih urejujejo. V Mariboru je bilo na primer največ sporov 
s področja stanovanjskih razmerij in to v tistih mestnih predelih, kjer so bile 
hiše stare, poškodovane še za časa vojne in natrpane s stanovalci. Najpogostejši 
so bili spori, ko so predsedniki hišnih svetov urejevali svoja stanovanja, zane- 
marjali pa druga. Povečana stanovanjska graditev in urejena stanovanjska zako- 
nodaja, zlasti zakon o stanovanjskih razmerjih sta brez dvoma vplivala na to, 
da je začelo število sporov na tem področju naglo upadati. 

V zvezi z osnovno tezo, ki sem jo že v začetku povedal, da bi bilo potrebno 
pospešiti izdelavo oziroma pripravo zakona, naj omenim samo to, da mari- 
borsko občinsko sodišče meni, da je prišlo do manjšega prepuščanja vlog porav- 
nalnim svetom prav zaradi tega, ker jim manjka zakon, na osnovi katerega bi 
lahko reševali te zadeve. Tudi predstavniki poravnalnih svetov So smatrali, 
da naj bi zakon dal poravnalnim svetom moč ukrepanja. Tovariši na sodišču 
kot pri naših poravnalnih svetih so se zavzemali prav za ta stališča, ki jih 
današnja stališča Organizacijsko-političnega zbora nekako zanikajo, to so vpra- 
šanja izvršilne moči, vprašanje rokov in pa obveznosti postopkov pred porav- 
nalnim svetom. 

Pozval bi še enkrat zbor, da bi bilo potrebno pospešiti izdelavo zakona 
o poravnalnih svetih. Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ima 
kdo kake konkretne pripombe k osnutku stališč? (Ne.) 
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Potem bi odredil 15 minut odmora in prosim, da se v tem času sestane 
začasni odbor in dopolni osnutek stališč v skladu s predlogi, ki so bili dani 
v razpravi. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.40 in se je nadaljevala ob 18. uri.) 

Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo sejo. Prosim tovariša Mi- 
lana Znidaršiča, da da poročilo. 

Milan Znidaršič: V imenu začasnega odbora izjavljam o predloženih 
stališčih naslednje: 

Na podlagi zaključkov dosedanje razprave smatra odbor, da predloženih 
stališč ni potrebno spremeniti, ker jih je razprava v bistvenih vprašanjih 
potrdila. 

V razpravi so bila nakazana nekatera vprašanja, na katera je treba odgo- 
voriti. Tovarišica iz Murske Sobote je načela vprašanje izvršljivosti. Njen pred- 
log ni bilo mogoče sprejeti, predvsem zaradi tega, ker se vprašanje izvršljivosti 
ne sklada z družbenim značajem poravnalnega sveta. Poleg tega pa je tudi 
dosedanja praksa in današnja razprava pokazala, da ni potrebno, da se uvede 
tak institut. Problematika zastaranja je zajeta v naših stališčih in sicer s tem, 
da to vprašanje reši sekretariat za pravosodno upravo. Isto velja tudi glede 
zastopstva. 

V razpravi je bilo načeto tudi vprašanje, ali naj se določene zadeve obvezno 
odstopajo. Ureditev tega vprašanja je odvisna od bodoče zakonodaje. V stališčih 
predlagamo samo, da naj sodišča, javna tožilstva in drugi oblastveni organi še 
nadalje svetujejo sprtim strankam, naj poskušajo svoje spore poravnati pri 
poravnalnem svetu. Proti temu, da bi se določene zadeve obvezno dajale v pri- 
stojnost poravnalnemu svetu, govori predvsem dejstvo, da imajo> poravnalni 
sveti družbeni značaj in niso podaljšana roka oblastnega organa. Od proste 
presoje samih strank naj bo odvisno, kje bodo poravnavo sklenile, to je, ali 
pred sodiščem ali pred poravnalnim svetom. Glede na to obrazložitev predlagam 
zboru v imenu začasnega odbora, da predložena stališča v tej nespremenjeni 
obliki sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo besedo? Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Sedaj bomo glasovali o predlogu stališč k proble- 
matiki poravnalnih svetov. Kdor je za predlog stališč, naj prosim dvigne roko? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagana stališča soglasno sprejel. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o voznih olajšavah, za katere se daje regres iz 
republiškega proračuna. 

Predlagatelj zakonskega predloga — Izvršni svet je za svojega predstavnika 
določil dr. Pavla Rozmana, republiškega sekretarja za proračun in občo upravo. 

Pismeno obrazložitev k predlogu zakona ste prejeli. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? N 
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Dr. Pavle Rozman: Sklicujem se na pismeno obrazložitev Izvršnega 
sveta, hkrati pa izjavljam, da se Izvršni svet strinja s predlaganim amandmajem 
začasnega odbora za proračunski sistem. 

Predsednik Janez Hočevar: O predlogu zakona je razpravljal in 
sklepal tudi začasni odbor našega zbora za proračunski sistem. Prosim poro- 
čevalca odbora poslanko Silvo Cer jak, da da še ustno obrazložitev. 

Silva Cerjak: Tovarišice in tovariši! Začasni odbor za proračunski 
sistem Organizacijsko-političnega zbora je pri obravnavanju in sklepanju o 
predlogu zakona o voznih olajšavah, za katere se daje regres iz republiškega 
proračuna, upošteval, da je sprejem takega zakona potreben, ker je potrebno 
uskladiti odlok Izvršnega sveta o voznih olajšavah, za katere se daje regres iz 
republiškega proračuna, ki je še iz leta 1960, z ustavo. Odbor je bil soglasnega 
mnenja, da je potrebno poslancem zagotoviti nemoteno opravljanje njihove 
poslanske funkcije, ki je vezana z delom na terenu in je zaradi tega pravilno, 
da se poslancu omogoči brezplačno uporabo vseh prometnih sredstev. Pri po- 
drobni obravnavi zakonskega predloga pa so se pojavili pomisleki glede vpra- 
šanja, ali ima poslanec res potrebo do uporabe prav vseh prometnih sredstev 
v zvezi z njihovim delom. Konkretno se je pojavilo vprašanje, ali je šteti med 
prometna sredstva v smislu prvega člena predloženega zakona tudi žičnice in 
avtobuse na posebnih vožnjah. Vsa ta prometna sredstva so nedvomno sredstva 
javnega prometa in bi se tedaj pravica do vozne olajšave raztegnila tudi nanje. 
Ker pa zakonski predlog prav gotovo ni imel takega namena, je odbor predlagal, 
da se omenjena formulacija 1. člena zakonskega predloga dopolni tako, da 
velja pravica do voznih olajšav le na tistih javnih prometnih sredstvih, ki obra- 
tujejo na rednih progah, s čimer so po mnenju odbora odstranjene vse nejasnosti. 
Predstavnik predlagatelja je tak dodatek sprejel in je ta postal sestavni del 
zakonskega predloga. 

V razpravi so se sicer pojavila še1 razna vprašanja v zvezi z načinom obra- 
čunavanja voženj, ki jih bodo imeli poslanci, posebej s prometnimi sredstvi 
mestnega prometa. Odbor meni, da to ne more biti vzrok, da bi se poslancem 
kratila pravica do brezplačne uporabe teh prometnih sredstev. Admihistrativna 
komisija Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije bo 
morala najti primerno rešitev tega vprašanja. 

Zaradi tega v imenu začasnega odbora predlagam, da zbor predloženi 
osnutek zakona o voznih olajšavah, za katere daje regres iz republiškega pro- 
računa, sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Poročilo zakonodajno-pravne komisije 
k zakonskemu predlogu ste že prejeli. Ali se predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije strinja, da se dopolni besedilo prvega odstavka 1. člena zakonskega 
predloga, da se vstavi za besedo »sredstva« še besede »na rednih progah«. 
(Da.) Želi kdo razpravljati o predlogu tega zakona? (Ne javi se nihče.) Ce ne, 
prehajam na glasovanje o predlogu tega zakona. Kdor je za predlog zakona, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je predlog zakona Organizacijsko-politični zbor soglasno 
sprejel. Hkrati obveščam, da je bil zakonski predlog izglasovan v enakem bese- 
dilu tudi v Republiškem zboru. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu žakona o začetku poslovanja občinskih upravnih organov 
za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo. 

Predlagatelj zakonskega predloga Izvršni svet je za svojega predstavnika 
določil Rika Kolenca, republiškega sekretarja za notranje zadeve. Prosim ga, 
da da ustno obrazložitev k predlogu zakona. 

Riko Kolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! K predlogu zakona o 
začetku poslovanja občinskih upravnih organov za notranje zadeve z razširjeno 
pristojnostjo bi želel dati naslednjo obrazložitev. 

\ Občinski upravni organi za upravne zadeve so pri nas organizirani na 
temelju obstoječega zakona o organih za notranje zadeve iz leta 1956. Njihova 
stvarna pristojnost pa je določena v noveli zveznega zakona o pristojnosti ob- 
činskih in okrajnih ljudskih odborov in njihovih organov iz leta 1957, v zvezni 
uredbi o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov in njihovih organov, 
v republiškem zakonu o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov in 
v ustrezni republiški uredbi o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih od- 
borov. S temi predpisi so prenesene z okraja na občino upravne zadeve s pod- 
ročja vodstva matičnih in državljanskih knjig, prijavne in odjavne službe, 
požarnega varstva in civilne zaščite, določene zadeve po zveznem zakonu o 
pravnem položaju verskih skupnosti in še nekatere druge zadeve. 

Ta prva, obsežnejša decentralizacija notranjih zadev od okraja na občino 
je dala povod za organizacijo posebnega občinskega upravnega organa za no- 
tranje zadeve. V procesu izgradnje komunalnega sistema pa smo od leta 1961 
dalje v Sloveniji dejansko prenesli z okraja na občino že tudi nekatera druga 
upravna opravila, kot npr. registracijo društev lokalnega pomena, zadeve po 
zvezni uredbi o prometu s strelnim orožjem, zadeve, ki se tičejo -streliva in 
razstrelilnih sredstev, nadalje opravila po pravilniku za izvajanje zakona o 
zveznem državljanstvu, opravila po pravilniku o registraciji motornih in pri- 
klopnih vozil, opravila po zakonu o orožju in pravilniku za izvajanje tega zakona, 
opravila o pravilniku o potnih listinah za prehod čez državno mejo, opravila 
po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in še opravila o- nekaterih drugih 
predpisih. 

Zato pomenita zvezni zakon o prenosu zadev iz pristojnosti okrajnih uprav- 
nih organov za notranje zadeve na občinske upravne organe za notranje zadeve 
in republiški zakon o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah, ki 
sta oba iz leta 1963 in ki sta vprašanje prenosa uredila s stališča uskladitve 
z novo ustavo, praktično le formalna potrditev stanja, ki v Sloveniji že dejansko 
obstoja. S tem republiškim zakonom pa je prenos notranjih zadev iz okrajne 
v občinsko pristojnost po republiških predpisih že tudi zaključen, ker je bilo 
prenesenih v občinsko pristojnost precej upravnih zadev že z decentralizacijo, 
ki je bila izvršena v letu 1957. 

Zvezni zakon o prenosu zadev iz pristojnosti okrajnih upravnih organov 
za notranje zadeve na občinske upravne organe za notranje zadeve nalaga 
republiki dolžnost, da mora določiti rok, v katerem naj občine organizirajo pri 
svojih organih za notranje zadeve službe za opravljanje zadev, ki so s tem 
zakonom prenesene v njihovo pristojnost. Nadalje mora republika določiti 
datum, od katerega bodo občine pravno veljavno opravljale zadeve, ki so nanje 
prenesene. Predloženi zakonski tekst ne predvideva roka za organizacijo teh 
služb, ker imamo v Sloveniji take službe že organizirane. V zvezi s temi služ- 
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bami pa smo v zakonskem tekstu predvideli dolžnost, da naj imajo občme 
za opravljanje notranjih zadev posebne oziroma temeljne upravne organe, kar 
je po našem mišljenju v skladu s 131. členom republiške ustave. 

Na tem mestu bi želel predvsem pojasniti razloge, ki govorijo o potrebi, 
da se v občini osnuje tak temeljni organ za notranje zadeve, ki je samostojen 
v tem smislu, da ni vključen v nek drug temeljni organ občinske skupscme, 
npr. v oddelek za splošne zadeve in družbene službe, ki ni vključen v sestav 
tajništva občinske skupščine ali podobno. Mislim, da za tako rešitev govoiijo 
predvsem naslednji razlogi: _ , . . • , 

1. Obseg in značaj poslov. Z dosedanjimi zakonskimi predpisi m prakso 
se je pristojnost občinskega upravnega organa za notranje zadeve znatno raz- 
širila tako, da ti organi po obsegu in vrsti poslov krijejo danes zelo obsežno 
in pomembno upravno področje. Ce hočem to ilustrirati s podatki, bi navede 
zlasti naslednje: . , 

Organi za notranje zadeve v občinah so npr. preteklo leto izvršili v bio- 
veniii 17 830 upravnih opravil v zvezi z orožnimi listi, 4-42 600 opravil v zvezi 
s priiavno-odjavno službo, izdali ali podaljšali so 134 626 osebnih izkaznic, v 
zadevah društev in prireditev so obravnavali 19 300 primerov, dali so 51 207 
.predlogov za upravno kaznovanje, po opravilih s področja izvrševanja kazni 
so ukrepali v 8575 in v požarno-varnostnih zadevah v 12 345 primerih. Na 
področju varnosti prometa so ti organi registrirali 77 563 motornih vozil in 
izdali 21 994 vozniških dovoljenj. Poleg tega so v preteklem letu obravnaval 
81 387 prošenj za potne liste in izdali ali vidirali domačim in tujim dizav- 
lianom 885 603 maloobmejnih dokumentov. ^ 

Organi za notranje zadeve v občinah imajo tudi zelo obsežne naloge na 
področju matične službe in pri poslih z osebnimi stanji. V občinskih organi 
za notranje zadeve dela danes 505 uslužbencev, od katerih jih je 358 na 
upravnih in 147 na administrativno-tehničnih delovnih mestih. Poleg tega dela 
v matičnih uradih, ki so izven sedeža občinske skupščine, še 339 matičarjev. 

Ob takem stanju te službe pa je treba na podlagi ustavnih načel o obcmi 
kot temeljni družbeno-politični skupnosti računati še z nadaljnjo decentraliza- 
cijo poslov upravnih opravil na tem področju. V tem smislu ureja notranje 
zadeve tudi novi predlog zakona o službi notranjih zadev, ki je v pripravi, 
s čimer bodo ti posli v občini še pridobili na svojem obsegu in pomenu. 

2. Za temeljni upravni organ za notranje zadeve v občini govori nadalje 
načelo tako imenovane funkcionalne enotnosti notranjih zadev. Vedeti mo- 
ramo, da je pretežna večina zadev s tega področja in ki jih neposredno izvr- 
šujejo tudi občinski organi za notranje zadeve, takih, ki spadajo izključno 
v pristojnost federacije, ali so splošnega pomena za federacijo oziroma repu- 
blika. Pri opravljanju teh nalog odgovarjajo organi za notranje zadeve občinski 
skupščini v strokovnem pogledu in glede vzgoje svojih kadrov, nujno pa se 
tudi vključujejo v mehanizem te veje državne uprave v republiki m federaciji. 
Značaju in nalogam te službe ustreza torej organizacijska oblika temeljnega 
•organa, ker ta zagotavlja potrebno neposrednost in funkcionalnost. 

3. Ze sedaj so se ti organi v občini formirali tako, da so se ustanavljali 
temeljni organi za notranje zadeve. Danes imamo v Sloveniji le še 6 občin, ki 
nimajo temeljnega upravnega organa za notranje zadeve. Zato velja 2. člen 
predlaganega zakona pravzaprav samo za te občine. Za tiste občine, ki ze imajo 
svoje temeljne upravne organe, pa pomeni ta določba zakonsko potrditev funk- 
cionalne enotnosti občinskih upravnih organov za notranje zadeve. 



9. seja 261 

V predlogu zakona je določen rok 1. maja 1964, kot formalni začetek poslo- 
vanja občinskih upravnih organov za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo, 
določen kot skrajni rok zato, ker je v zveznem zakonu o prenosu pristojnosti 
določeno, da morajo občinski upravni organi začeti z razširjenim poslovanjem 
najkasneje do 21. maja t. 1. Značilno je, da občine opravljajo zadeve, ki so 
bile prenesene nanje z republiškim zakonom, pravnoveljavno že od 27. 12. 1963. 
ko je bil ta republiški zakon sprejet in ko je začel veljati, medtem ko je treba za 
notranje zadeve po zveznih predpisih izdati republiški zakon o začetku po- 
slovanja. 

Iz vseh teh razlogov, ki sem 'jih navedel, predlagam, da Skupščina predlo- 
ženi zakon o začetku poslovanja občinskih upravnih organov za notranje zadeve 
z razširjeno pristojnostjo sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: O predlogu zakona je razpravljal tudi 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. Za poro- 
čevalca je bil določen predsednik odbora Vlado Cerne. Prosim ga, da da še 
ustno poročilo. 

Vlado Cerne: Tovarišice in tovariši poslanci! Poročilo odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, ki je obravnaval irv 
sklepal o predlogu zakona o začetku poslovanja občinskih upravnih organov za> 
notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo, ste že prejeli. Ker je z republiškim 
predpisom potrebno določiti rok, v katerem morajo občine organizirati pri 
svojih organih za notranje zadeve ustrezne službe za opravljanje zadev, ki so 
bile z zveznim zakonom o prenosu zadev iz pristojnosti okrajnih upravnih or- 
ganov za notranje zadeve prenesene v občinsko pristojnost, je sprejem predla- 
ganega zakona nujen. 

Predlagani zakon tudi določa, da se mora služba za opravljanje notranjih 
zadev v občini obravnavati kot temeljni upravni organ za notranje zadeve. 
Čeprav so se glede tega v razpravi pojavljali določeni pomisleki, je odbor po> 
obrazložitvi predstavnika Izvršnega sveta soglašal s tem, da organi za notranje 
zadeve spričo specifičnih nalog ne morejo biti formirane kot odseki za notranje 
zadeve, ali celo kot referati v sklopu drugega temeljnega organa občine. Prav 
tako predlagani zakon v ničemer ne ovira skupnega opravljanja določenih služb 
s področja notranjih zadev za več občin, če so za to dani pogoji. Zato v imenu 
odbora predlagam zboru, da predlagani zakon o začetku poslovanja občinskih, 
"upravnih organov za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo, tako kot je 
predložen, v načelu in podrobnostih sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta zakonski predlog, naj prosim, 
dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

Zbor obveščam, da je bil zakon v enakem besedilu soglasno izglasovan 
tudi v Republiškem zboru. 

A 
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo irt 

sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi, izvolitvi in nalogah začasnega odbora 
našega zbora za proučitev organizacije in metod dela občinskih skupščin. 
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Predlog sklepa vsebuje tudi predlog kandidatov, ki naj se izvolijo v začasni 
odbor, kakor tudi naloge tega odbora. Predlog sklepa ste sprejeli danes zjutraj. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu sklepa? (Ne javi se nihče.) Prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za predlog tega sklepa naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor sprejel sklep o ustanovitvi, 
izvolitvi in nalogah začasnega odbora za proučitev organizacije in metod dela 
občinskih skupščin. 

S tem je dnevni red 9. seje Organizacijsko-političnega zbora izčrpan. Za- 
ključujem sejo zbora in vas obveščam, da bomo v sredini maja razpravljali 
o samoupravljanju in delitvi dohodka v državnih organih. Material ste že 
dobili. 

Na koncu želim vsem skupaj vesele prvomajske praznike. 

(Seja je bila zaključena ob 18.20.) 



PRJLOCr. 

VPRAŠANJA POSLANCEV 

Sonja Sardoč, 
poslanka Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

V septembru 1962. leta je bila v Kopru dograjena na bivših solinah osnovna 
šola »Pinka Tomažiča«, čeprav so lokaciji in načrtom nasprotovali organi uprav- 
ljanja v šoli, starši na roditeljskih sestankih in občani na zborih volivcev. 

Ker je teren mehak in nižji od morske gladine, je stavba zgrajena na 
stebrih, ki se neenakomerno ugrezajo in povzročajo nevarne razpoke in drob- 
ljenje šip. 

Šola, ki ima deset učilnic s kapaciteto 720 učencev v dveh izmenah, telovad- 
nico in specialne učilnice, ki pa so zaradi pomanjkanja prostora zasedene, velja 
320 milijonov din ali 170 000 din m2 neto površine. Tloris je 40 % neizkoriščen. 

Zdaj nameravajo po enakih načrtih ob tej šoli graditi italijanski šolski 
center. 

Vprašanje: Kakšno je stališče republiškega sekretariata za šolstvo glede 
lokacije osnovne šole »Pinka Tomažiča« v Kopru in glede posledic, ki so se 
v zvezi s tem pojavile? Kakšni ukrepi so možni, da se takšne napake v prihodnje 
ne bodo več ponovile pri gradnji italijanskega šolskega centra v Kopru? 

Stojan Batič, 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Prosim za pojasnilo v zvezi s člankom, objavljenem v »Delu« dne 8. marca 
t. 1. »Metode, odgovornost, zakonitost«, ki se nanaša na urbanistične posege in 
rušenje ambientne stavbe na Titovem trgu v Kopru. 

Pisec članka Štefan Kališnik dokaj vestno prikaže v omenjenem članku 
vse okoliščine, katere so pripeljale do neodgovornega poseganja in protizako- 
nitega ukrepanja na področju, ki spada pod zaščito kulturnih spomenikov. . 

Smatram, da neupoštevanje strokovnjakov s področja zaščite kulturnih spo- 
menikov in njihovih mnenj glede zaščite tako lepega in zaključenega trga kot 
je ravno Titov trg v Kopru, presega že vse dopustne meje. Čeprav gre v kon- 
kretnem primeru za rušenje stavbe, ki predstavlja samo ambientno vrednost, 
gre za pomembnejšo stvar, kjer bi poleg strokovnjakov morala biti obveščena 
tudi kulturna javnost. 



264 Priloge / 

Prosim zbor, da mi posreduje v tej zvezi odgovore na naslednja vprašanja: 
1. Kaj sta ukrenili ustanovi Sekretariat za kulturo in prosveto SR Slo- 

venije in Republiški zavod za zaščito kulturnih spomenikov za zaščito konkret- 
nega primera v Kopru? 

2. Kaj se je ukrenilo iz pristojnega republiškega ali okrajnega foruma, da 
se takoj prepreči nadaljevanje že nastale kulturne škode in nezakonitosti s strani 
odgovornih funkcionarjev občinske skupščine Koper? 

3. Kateri forum lahko dokončno zaščiti naše kulturne vrednote pred neod- 
govornimi ljudmi, ki gledajo na naše zgodovinske in kulturne spomenike samo 
še skozi trenutno vrednost dinarja? 

4. Kaj je napravilo Javno tožilstvo glede na kršitve zakonitosti s strani 
vodilnih funkcionarjev občinske skupščine Koper v tem primeru? 

Leo Fusilli, 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Jeseni leta 1959 je občinski ljudski odbor Piran ustanovil pri Mestnem 
muzeju v Piranu oddelek za pomorstvo. 

Do sedaj je zbral muzej okrog 1000 predmetov in dokumentov. Delo je 
obširno in težavno, ker so dokumenti o slovenskem pomorstvu raztreseni po 
vseh arhivih Jadrana do južne obale Italije in Jugoslavije, prav tako pa tudi 
po vsej Sloveniji. 

Glede na to, da zasledujemo razvoj slovenskega pomorstva vsaj od druge 
polovice XIV. stoletja do danes, lahko rečemo, da bi s primernimi sredstvi ta 
oddelek postal v kratkem res vzoren pomorski muzej. 

Pomorski predmeti so dragi, ker zahtevajo veliko dela, prav tako je s po- 
morsko topografijo in študijem arhivskih virov. Samo za topografski pregled 
pomorstva na Slovenskem bi potrebovali okrog 10 milijonov dinarjev. Kljub 
temu, da je občina Piran v treh letih dala okrog 20 milijonov din, sem mnenja, 
da ne bo mogoče doseči vidnih rezultatov s sredstvi, ki jih lahko daje na 
razpolago občinska skupščina iz svojih letnih dotacij. Pomorstvo presega torej 
možnosti občine in ker vključuje vse področje SR Slovenije, vprašam: 

1. Kakšne so možnosti, da se razglasi Mestni muzej v Piranu za repu- 
bliško ustanovo s tem, da se tej ustanovi da največ poudarka na pomorstvu, 
solinarstvu, ribištvu, etnografiji obalnega pasu, zvezam Slovencev z^ morjem, 
pomorski arheologiji in podobno? 

2. Kakšne so možnosti, da se financira razvoj pomorskega muzeja iz repu- 
blike in da se omogoči redno raziskovalno delo? 

Justa Kos-, v 

poslanka Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

O poslovnem poročilu Zavarovalne skupnosti SR Slovenije za poslovno leto 
1963 se postavlja nekaj bistvenih vprašanj, ki jih je potrebno obdelati v razpravi. 

Iz dosedanje prakse in zakonodaje, ki ureja poslovanje in tehniko zava- 
rovanja, je ugotoviti, da je ostalo nerešeno vprašanje zavarovanja za nekatere 
vrste elementarnih nezgod, ki imajo širši rizični značaj, katere pa vendarle 
nastopajo in povzročajo večjo ali manjšo gospodarsko škodo, ogrožajo življenje 
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in varnost ljudi, vendar za take primere zavarovalna tehnika nima urejene 
pozitivne zakonodaje. V svoji razpravi se nameravam dotakniti problema od- 
prave posledic, ki nastajajo zaradi potresov. Zavarovalna tehnika izključuje tak 
rizični značaj, oziroma moment, ker je obseg škode, ki nastane zaradi potresa, 
lahko tako velik, da bi sredstva Zavarovalne skupnosti SR Slovenije ne zado- 
stovala za kritje škode. Kljub temu sem mnenja, da bi morala biti Zavarovalna 
skupnost SR Slovenije eden izmed osnovnih faktorjev, ki bi morala prevzeti 
v vseh primerih škode odgovornost za škodo, oziroma prevzeti odgovornost tudi 
za te vrste zavarovanja. Nazoren primer za moje stališče je škoda, ki je nastala 
zaradi potresa v občini Litija v lanskem letu (19. maja 1963). Ocenjena škoda, 
ki je nastala zaradi potresa, znaša več kot 500 milijonov dinarjev. Občina Litija 
je sicer takoj pristopila k popravilu škode. V svojem, finančnem programu 
sodeluje poleg občine tudi okraj in republika, v glavnem s kreditnimi sredstvi. 
S financiranjem na tak način je bilo mogoče zagotoviti najnujnejša sredstva za 
gradnjo nadomestnih stanovanj in nujnih popravil dimnikov, streh ter zava- 
rovanje asanacije nekaterih zgradb. 

Iz dokumentacije poročila Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij pa 
je razvidno, da je materialna škoda dosti večja kot jo prikazuje sanacijski 
program, ki temelji na omejenih finančnih sredstvih za financiranje oziroma 
odpravo nastale škode. (Dokumentacija: Poročilo Zavoda za raziskavo materiala 
in konstrukcij pod opr. št. 01-41/1 11. 1. 1964.) Zavarovalna skupnost SR Slo- 
venije in zavarovalnica Ljubljana-Bežigrad, ki posluje tudi za občino Litija, 
sta takoj po nastali škodi formirali svoje strokovne komisije, ki so na principih 
svoje zavarovalne tehnike izvršile ocenitev škode. Na podlagi teh kriterijev je 
zavarovalnica ocenila vrednost škode v višini 100 milijonov dinarjev. Ta sred- 
stva bi bila namenjena predvsem za škodo v privatnem sektorju, ki je v se- 
danjem sanacijskem programu izpadel, ker so vsa do sedaj analizirana sredstva 
določ&na za sanacijske ukrepe v družbenem sektorju. Občinska skupščina in 
Zavarovalna skupnost SR Slovenije sta predlagali Izvršnemu svetu SR Slove- 
nije, da bi Zvezni izvršni svet sprejel soglasje za sprostitev obveznih rezerv. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je podal predlog za sprostitev rezerv, vendar 
zvezni Izvršni svet še ni rešil predloga. Tako je ostalo to vprašanje nerešeno 
in odprto. 

Znano je, da je Zavarovalna skupnost SR Slovenije ob vseh podobnih pri- 
merih nudila pomoč, oziroma odobrila sredstva iz svojih rezerv (primer: Ilirska 
Bistrica itd.). Tako je primer škode za občini Litija in Kamnik prvi, da zava- 
rovalnica ni nudila svoje pomoči oziroma ni dala na razpolago svojih razpo- 
ložljivih sredstev. Prizadeti občani pa vedno bolj postavljajo vprašanje, kako 
popraviti nastalo škodo, oziroma zakaj se primer pomoči Litiji ne obravnava 
enako kot dosedaj v vseh podobnih primerih. 

Občani se obračajo s temi vprašanji na mene, ki jih zastopam kot poslanka 
v Skupščini SR Slovenije. Zato postavljam vprašanje na današnji seji Gospo- 
darskega zbora Skupščine SR Slovenije kakor sledi: 

1. Iz kakšnih razlogov ni odobrila Zavarovalna skupnost SR Slovenije po- 
moči Litiji za odpravo škode, ki je nastala ob potresu; kaj so organi Skupščine 
podvzeli, da bi bil predlog Izvršnega sveta SR Slovenije sprejet? 

2. Ali se predvideva vključiti nastalo škodo ob potresu v okvir jamstva 
Zavarovalne skupnosti ? 

Ce ni mogoče na ta vprašanja odgovoriti na današnji seji, prosim za 
odgovor na naslednji seji. 
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Hkrati dajem nov predlog Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije. 
V primeru, da bo odgovor negativen in ne bo mogoče sprostiti rezervnih 

sredstev Zavarovalne skupnosti na podlagi priporočil, predlagam, da se prouči 
možnost angažiranja sredstev sklada iz preventivnih in rezervnih mer, s katerimi 
razpolaga Zavarovalna skupnost SR Slovenije. (Dokumentacija: Poročilo Zava- 
rovalne skupnosti SR Slovenije'str. 10, 11 in 12.) Zato predlagam, da sprejme 
Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije priporočilo Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije za sprostitev za soglasje določenega dela sredstev iz sklada 
za preventivne in recesivne mere. 

Navedena problematika, katero sem navedla v svoji razpravi, verjetno pre- 
sega meje dejavnosti Gospodarskega zbora, zato predlagam, da se predložijo 
moja vprašanja v celoti z vsem materialom v razpravo Republiškemu zboru 
Skupščine SR Slovenije. Hkrati predlagam, da se seznanijo z mojim mate- 
rialom, dokumentacijo in postavljenim vprašanjem vsi poslanci Skupščine SR 
Slovenije. 

Riko Rižnar, 
poslanec Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

V zadnjem času so nastale hude motnje v preskrbi s svežim mesom, kar 
pri potrošnikih povzroča upravičeno nezadovoljstvo. Poleg tega ima sedariji 
položaj negativne posledice na formiranje prodajnih cen, ki imajo stalno ten- 
denco naraščanja in nerazumljivega večanja razlike med nabavno ceno živine 
in prodajno ceno mesa. 

Omenim naj še, da je v strukturi prehrane v Sloveniji potrošnja mesa 
zelo nizka, saj znaša samo okoli 30 kg letno na prebivalca, dočim znaša v Franciji 
in Angliji okoli 72 kg. 

V zvezi s tem problemom želim pojasnilo, zakaj pri tako kritičnem položaju 
v preskrbi z mesom ni bilo pravočasno poskrbljeno, da bi ostal izvoz v mejah 
količin, ki so predvidene z družbenim planom za leto 1964? 

V dokumentaciji k družbenemu planu za leto 1964 je predvideno, da bomo 
letos izvozili le 7000 ton goveda (tj. 5500 ton manj kot lani) in 9000 ton mesa 
(tj. 200 ton več kot lani). Kakor pa sem zasledil v dnevnem časopisju, smo 
v prvih mesecih letošnjega leta prekoračili lanskoletni izvoz za 43 %>. Kakšen 
smisel še ima pri takšnem položaju planiranje? 

Zakaj ne upoštevajo izvozna podjetja določil družbenega plana? Kaj bo 
storjeno, da se te napake popravijo in položaj v preskrbi izboljša? 

Smatram, da je potrebno proučiti tudi umestnost premiranja izvoza pro- 
izvodov živinoreje oziroma negativen vpliv premij na zahtevo po zvišanju cen 
na domačem tržišču. 
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POROČILO 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1963 

Leto 1963 je potekalo v znamenju nove ustave — najpoprej razpravljanj 
o ustavnem besedilu in priprav na volitve, potem pa že prvih izvajanj novih 
ustavnih načel glede gospodarskega in političnega sistema, samoupravljanja, 
družbeno-političnih skupnosti, rotacije voljenih funkcionarjev ipd. 

Splošna družbena razgibanost, ki so jo sprožila ustavna razpravljanja, pred- 
vsem pa najbolj pomembne ustavne spremembe, ki so sledile, so označevale 
tudi delo in politiko Izvršnega sveta. Ta je do novo izvoljene Skupščine SR 
Slovenije deloval v prejšnji, nato pa je bil v skladu z novo ustavno ureditvijo 
izvoljen v precej spremenjeni zasedbi. 

Ko je po svoji plati 'sodeloval pri oblikovanju in uveljavljanju številnih 
sprememb, ki jih je povzročila ustava, je obenem tudi ob spremenjeni lastni 
strukturi oziroma funkciji nenehoma spremljal razvoj vseh področij družbe- 
nega dela in skrbel za izvajanje gospodarskih in drugih nalog, kakor jih je 
zastavil Družbeni plan za leto 1963. 

Nova vsebina in sestava Skupščine SR Slovenije z zbori delovnih skupnosti, 
odprava republiških svetov, nove občinske in okrajne skupščine, reorganizacija 
in poudarjena samostojnost upravnih organov, kadrovske spremembe itd., vse 
to je terjalo, da se Izvršni svet ne samo organizacijsko, ampak predvsem vse- 
binsko preuredi. 

Na ta način je skušal izpolnjevati svoje osnovne naloge in kot politično- 
izvršilni organ Skupščine opravljati dane dolžnosti ob hkrati preoblikovanem 
samoupravnem organizmu komun, okrajev in republike. 

To je laže uresničeval med drugim tako, da je v skladu z ustavo na nov 
način in učinkoviteje povezal v svojem delovanju upravne organe, da je pre- 
uredil delo svojih odborov, da je svoje delovne programe usklajeval s skup- 
ščinskimi in da je v prvem obdobju nove ustavne ureditve skupno z upravnimi 
organi predvsem poskrbel, da bi bila Skupščina SR Slovenije z vsemi svojimi 
organi in telesi sproti in kolikor mogoče izčrpno seznanjena tako z vsemi teko- 
čimi akcijami ali pobudami za izvajanje družbenega plana, kakor tudi s splošnim 
stanjem posameznih delovnih področij. 

Ob tem je bila ena izmed poglavitnih skrbi Izvršnega sveta ta, da orga- 
nizira čimbolj šo in čimširšo pripravo gradiva za sedemletni družbeni plan ozi- 
roma že izdelavo osnutka družbenega plana za leto 1964. S tem se je Izvršni 
svet skupaj z Zavodom za gospodarsko planiranje, z upravnimi organi, inštituti, 
strokovnimi skupinami, delovnimi organizacijami ipd. intenzivno ukvarjal pred- 
vsem v drugi polovici leta. 

Konec leta je obravnaval in hkrati posredoval Skupščini osnutek družbe- 
nega plana za leto 1964 in že prve izmed 24 predvidenih monografij — kot 
osnovno gradivo za proučevanje potencialnih družbenih oziroma gospodarskih 
gibanj za čas od leta 1970. 

Gospodarska gibanja so bila že v drugi polovici leta 1962 izredno ugodna 
v primerjavi s prvo — tako jih je ocenil tudi Družbeni plan za leto 1963. Ta 
gibanja so se tako kot po vsej Jugoslaviji tudi v Sloveniji v letu 1963 nada- 
ljevala, saj so sorazmerno (presegajoč celo planska predvidevanja) rasli tako 
proizvodnja in produktivnost kot osebna in investicijska potrošnja. 
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Izvršni svet jih je ves čas pazljivo spremljal, da bi lahko ukrenili vse 
potrebno, če bi zastala oziroma če ne bi enakomerno napredovala. 

Ob tem je usmeril svoje akcije ali pobude in posvetil svojo skrb predvsem: 
potrebam in možnostim za izpopolnjevanje družbenega in gospodarskega 

sistema, predvsem' za nadaljnje razširjanje in poglabljanje družbenega samo- 
upravljanja in delitve po delu; za izpopolnjevanje gospodarskega in še posebej 
deviznega sistema, da bi tako krepili materialno osnovo samoupravljanja, 
ustvarjali čimbolj ugodne pogoje za gospodarjenje, organsko povezovali izvoz 
z uvozom; da bi kolikor mogoče hitro odpravljali administrativna predpisovanja 
ali omejevanja in povečevali možnosti za rast osebnega in družbenega standarda, 
zmanjšujoč predvsem z ekonomskimi izboljšavami število delavcev z nesoraz- 
merno1 nizkimi osebnimi dohodki. Za vse to so dosedanji družbeni in gospo- 
darski napredek in nova ustavna določila odprli tudi številne takojšnje možnosti; 

— potrebam po odločnejši in pospešeni modernizaciji gospodarskih in drugih 
družbenih dejavnosti, da bi še nadalje naraščali proizvodnja in produktivnost, 
da bi se tako povečevala kot izboljševala naša udeležba na mednarodnem trgu, 
da bi se izpopolnjevala strokovna struktura zaposlenih, da bi postala skrb za 
raziskovalno delo' skrb sleherne delovne organizacije in da bi družbene naložbe 
omogočale predvsem poglavitne smotre družbenega plana; 

• nadaljnjemu uraščanju družbenih služb in dejavnosti v družbeni orga- 
nizem, obenem pa krepitvi predvsem občinskih družbeno-političnih skupnosti, 
da bi tako s čim manj motnjami preraščali objektivno pogojene razlike med 
komunami, administrativna razmejevanja ali pereče neskladnosti med gospo- 
darskimi in negospodarskimi dejavnostmi, da bi laže razreševali protislovja 
med potrebami in možnostmi, da bi čimbolj pospešili napredek tistih dejav- 
nosti, brez katerih ni moč doseči tudi organskega in harmoničnega razvoja 
gospodarstva in družbenih skupnosti, ravno tako pa ne dejanske rasti blaginje 
delovnih ljudi; 

možnostim družbenega in gospodarskega napredovanja v naslednjem 
letu in v sedemletnem obdobju prihodnjega perspektivnega plana družbenega 
razvoja. 

Dobršen del dejavnosti Izvršnega sveta je zavzemalo tekoče spremljanje 
gibanj v gospodarstvu, v družbenih službah, v notranji politiki — samo tako 
je bilo mogoče pravi čas premagovati praktične težave, predlagati učinkovite 
ukrepe ali akcije, oblikovati načelna stališča, hkrati pa pripravljati predloge 
za izpopolnjevanje družbenoekonomskega sistema. 

V ta namen so odlično služila predvsem številna tekoča poročila o gibanju 
proizvodnje in izvoza, mesečni, trimesečni ali polletni pregledi o izvajanju druž- 
benega plana, opremljeni vselej s predlogi za ukrepe, ki so pomagali odpravljati 

-zastoje in zagotovili koliko mogoče usklajeno akcijo vseh prizadetih činiteljev. 
Na podlagi takšnih pregledov ali ugotovitev je Izvršni svet dajal pobude 

za širša mobilizacijska posvetovanja z zbornicami, gospodarskimi in drugimi 
delovnimi organizacijami, pri čemer sta bila v ospredju razprav pospeševanje 
proizvodnje in izvoza in tesno sodelovanje z zveznimi organi tako glede obli- 
kovanja tekoče gospodarske politike, kakor tudi glede pripravljanja osnovnih 
elementov za sedemletni plan družbenega razvoja. 

Te vrste poročila in razprave so spremljala poročila ali analize, ki so se 
obširneje in temeljiteje lotevale najbolj perečih problemov vseh panog gospo- 
darstva in posameznih družbenih služb. 
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Mednje spadajo poročila o investicijski politiki, o črni in barvasti metalur- 
giji, o izgubah v gospodarstvu v letu 1962, o notranji in zunanji trgovini, o 
izvršeni revalorizaciji osnovnih sredstev, o gibanju osebnih dohodkov, o odnosih 
in organizaciji v elektrogospodarstvu, o zaposlovanju naših ljudi v tujini, o obrti, 
o gradbeništvu in sezonski delovni sili, posebej o izkušnjah našega gradbeništva 
v Skopju, o prometu, o turizmu, o preskrbi s povrtninami, o nabavljanju umet- 
nih gnojil, o preskrbi s premogom in o stanju zasavskih premogovnikov, o zdru- 
ževanju in kooperaciji v gospodarstvu, o davčni politiki do zasebnih obrtnikov 
in samostojnih poklicev; potem poročila o dejavnosti raziskovalnih zavodov, 
o graditvi in financiranju šolstva 1. in 2. stopnje, o štipendiranju, o izrednem 
študiju in strokovnem izobraževanju, o prosvetno-pedagoški službi, o izvajanju 
reforme na gimnazijah, na višjih in visokih šolah, o stanju telesne kulture, o 
materialnem stanju kinematografov, o vzdrževanju in rekonstrukciji gradov, 
o kulturno-prosvetnem življenju prebivalstva italijanske in madžarske narod- 
nosti; dalje o zdravstvenem Varstvu mater in otroka, o kompleksni rehabili- 
taciji invalidov, o preživninskem varstvu kmetov, o delovanju skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja, o socialnem zavarovanju, o zdravstvenih centrih; o pri- 
pravi statutov v delovnih organizacijah in družbeno-političnih' skupnostih, o 
problemih in o uvajanju novega uslužbenskega sistema v državni upravi, o 
splošnih problemih pravosodja, o požarnem varstvu in modernizaciji te vrste 
preventivnih služb, o službah pravne pomoči itd. 

Našteta poročila ali analize predstavljajo samo manjši, čeravno pomemb- 
nejši del te vrste dejavnosti Izvršnega sveta, zakaj poleg tega je seveda obrav- 
naval stanje delovnih področij ali dejavnosti, za katere je pripravljal zakonske 
ali druge predpise, izvajanje operativnih nalog, proračunsko potrošnjo itd. 

V začetku leta je pretresal ob letnih poročilih delovanje republiških uprav- 
nih organov ali služb. Posebno skrb je v začetku in ob koncu leta posvetil 
politiki in praktičnemu delovanju republiških skladov, saj ti razpolagajo tudi 
s precejšnjim delom republiških proračunskih sredstev in so eden pomembnih 
činiteljev pri izvrševanju nalog in politike družbenega plana. Skrbel je za to, 
da se skladi pravno in organizacijsko čimbolj utrdijo, da se povečata njihova 
samoupravnost in odgovornost, hkrati pa obširno seznanil z njihovim delom 
Skupščino. 

Ob potresu v Skopju je Izvršni svet obenem z drugimi organizacijami s 
hitrimi akcijami strokovnih skupin in z materialnimi sredstvi učinkovito pri- 
skočil na pomoč prizadetemu mestu in SR Makedoniji. Odtlej je tudi sproti 
spremljal pomoč strokovnih skupin v Skopju, pozneje delo naših gradbenih 
podjetij, obenem pa bivanje makedonskih otrok v Sloveniji. 

Hkrati je o vseh važnejših akcijah ali analizah na sestankih izmenjaval 
mnenja s predstavniki okrajnih in občinskih skupščin, o nekaterih stvareh pa 
tudi s predstavniki drugih republik ali zveznih organov. 

Izkušnje preteklega leta kažejo, da je mogoče z nenehnim spremljanjem 
gibanj ali pojavov v gospodarstvu in v družbenih službah doseči učipkovito 
usklajene akcije vseh prizadetih družbenih činiteljev, pravi čas in uspešno po- 
magati delovnim organizacijam ali družbeno-političnim skupnostim, hkrat pa 
pomagati, da se odpravijo tako administrativna togost upravnih organov, kakor 
tudi zaostajanje ali neurejenost v delovnih organizacijah. 

Na tako intenzivno delo Izvršnega sveta je seveda vplivala — kot že 
rečeno — izredna politična razgibanost ob oblikovanju in izvajanju nove ustavne 
ureditve, vsestransko delovanje Skupščine SR Slovenije — razprave o mnogih 
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zadevah so tekle v njenih organih in v Izvršnem svetu hkrati, mlajši vodilni 
ljudje v upravnih organih itd. Predvsem pa je na njegovo dejavnost vplivalo 
celotno družbeno življenje samo, ko je v proizvodnji in v drugih družbenih 
dejavnostih premagovalo mnoge resne težave in postavljalo na dnevni red šte- 
vilna stara in še številnejša nova vprašanja, tako objektivne kot subjektivne, 
tako praktične kot načelne narave. 

Delo in politika Izvršnega sveta sta temeljila na splošni družbeni usmer- 
jenosti k temu, da naj se družbenoekonomski odnosi razvijajo kolikor mogoče 
skladno s čedalje širšimi možnostmi, da naj se na čimbolj neposreden način 
uveljavlja njihovo socialistično bistvo in nenehoma krepita tako materialna 
osnova samoupravljanja v delovnih organizacijah in družbeno-političnih skup- 
nostih, kakot tudi vsestranske ekonomske in moralno-politične pravice in dolž- 
nosti upravljalcev oziroma samoupravnih organov na področju gospodarstva, 
družbenih služb, državne uprave itd. 

Osnovno vsebino družbenega razvoja, kakor jo je zarisal Družbeni plan 
za leto 1963, so nova ustavna določila potrdila, hkrati pa razširila oziroma po- 
globila. ✓ 

Izvršni svet se je pri svojem delu moral srečevati s številnimi dolžnostmi — 
tako s tistimi, ki so mu bila naložena že poprej, kot s tistimi, ki so se ali po- 
rajale iz hitro spreminjajočih se razmer ali pa jih je bilo treba obravnavati 
z novih izhodišč. 

Med poglavitne naloge aktualne narave je šteti priprave za takojšnje uve- 
ljavljanje nekaterih ustavnih načel, za čimbolj vsebinsko usklajevanje vseh 
vrst predpisov z novo ustavno ureditvijo, akcijo za vsestransko pomoč pri sno- 
vanju statutov delovnih organizacij in družbeno-političnih skupnosti, za pre- 
mišljeno, vsestransko ekonomsko utemeljeno in organizacijsko pripravljeno 
uvajanje 42-urnega delovnega tedna ipd. 

Po drugi plati pa sodi mednje temeljita obravnava študij in predlogov glede 
gospodarskega sistema, v prvi vrsti za odpravo ali izpopolnitev tistih elementov 
ali instrumentov, ki so zavirali ali še zavirajo racionalno gospodarjenje, hitrejšo 
rast proizvodnje in učinkovitejše spodbujanje izvoza, s tem pa tudi nujno hitrejši 
napredek družbenega in osebnega standarda. 

V tem smislu je pripravil v sodelovanju s skupščinskimi organi, z uprav- 
nimi organi, z organi gospodarske zbornice, z inštituti, s strokovnimi organi- 
zacijami ali tudi z zveznimi organi vrsto osnutkov predpisov, analiz, študij, 
stališč in predlogov. Med njimi so se nekateri nanašali na razmere oziroma na 
neposredne potrebe v republiki, drugi pa na stališča ali na predvidene splošne 
ukrepe zveznih organov. 

Med pomembnejše zakonske predloge sodijo mimo vsakoletnih osnutkov 
družbenega plana in proračuna oziroma spremljevalnih predpisov predvsem 
predlog za zakon, po katerem se je skrčilo število okrajev na polovico, da bi se 
lahko okrepile komune in izoblikovali okraji kot resnične skupnosti komun; 
potem nekaj zakonskih predlogov za neposredno uresničevanje nekaterih ustav- 
nih določil in za izvedbo volitev; predlogi zakonov, ki so izpopolnili ali na novo 
uredili umetniške akademije in nekatere republiške sklade; predlog zakona, po 
katerem se na novo ureja zasebno obrtništvo; predloga zakonov, s katerima je 
odpravljen republiški družbenih investicijski sklad oziroma usmerjena sredstva 
za financiranje investicij v letu 1964; teze za pripravo zakonov o organih uprav- 
ljanja v šolah in drugih zavodih glede na novo ustavno ureditev itd. 
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Pomembne prispevke k izpopolnjevanju gospodarskega sistema in k ustvar- 
janju spodbudnejših pogojev za gospodarjenje v delovnih organizacijah je Iz- 
vršni svet skupaj s strokovnimi službami ali organi dal z analizami, študijami 
in predlogi zveznim organom glede tistih problemov v gospodarskem sistemu, 
brez rešitve katerih bi ne bil možen nadaljnji napredek v smotrnem gospo- 
darjenju delovnih organizacij. 

Med te vrste pobud spadajo predlogi za ukinitev prispevka iz izrednega 
dohodka in rudniškega prispevka, ki sta zavirala uspešno izkoriščanje vloženih 
sredstev in hitrejšo rast produktivnosti, saj sta bila samo ostanek nekdanjega 
administrativnega poseganja v delitev dohodka; predlogi za izboljšave v sistemu 
amortizacije, kar je tudi ena izmed posledic opravljene revalorizacije osnovnih 
sredstev in s čimer so dane možnosti za uvajanje funkcionalne oziroma pospe- 
šene amortizacije — da bi delovne organizacije lahko hitreje pridobivale mo- 
derno tehniko in da bi si omogočile enakopravnejši prostor na mednarodnem 
trgu. 

Iz podobnih pobud so se izoblikovali predlogi, po katerih naj se odpravijo 
omejevanja sredstev delovnih kolektivov, po katerih naj se torej povečujejo 
materialne osnove samoupravljanja; ravno tako nekateri ukrepi glede cen v 
posameznih gospodarskih panogah; potem študije ali analize o funkciji davka 
na promet proizvodov, o politiki cen, o izpopolnjevanju kreditnega sistema, s tem 
v zvezi za odpravo zveznega Splošnega investicijskega sklada, končno pa pred- 
logi za spremembe v deviznem in zunanjetrgovinskem režimu. 

Dejstvo, da se je materialna osnova samoupravljanja v delovnih organi- 
zacijah zadnja leta razvijala kljub vsemu prepočasi, in težnje po hitrejši rasti 
proizvodnje in produktivnosti, so dajali tem študijam, analizam, pobudam ali 
predlogom aktualno vsebino in prepričljivost. 

V letu 1964 se bodo mogli pokazati učinki nekaterih izmed teh predlogov 
ali že sprejetih ukrepov. 

Posebno pozornost je Izvršni svet posvečal uspešnemu usmerjanju inve- 
sticijske politike. Pri tem je opozarjal na potrebo, da se ohranijo dosežena raz- 
merja med gospodarskimi in tako imenovanimi negospodarskimi vlaganji in 
tudi po tej plati uresničuje poglavitna politika družbenega plana. 

Ta je poudarjal predvsem potrebo po modernizaciji in hitri rasti proizvodnje 
in produktivnosti, po povečevanju izvoza in po izboljševanju življenjskih razmer 
prebivalstva — glede tega predvsem po racionalnejši stanovanjski in komunalni 
graditvi, po graditvi šolskih in zdravstvenih objektov. 

Investicijska vlaganja so v 1. 1963 v celoti močno presegla planska predvi- 
devanja, pri čemer pa se je nekoliko poslabšalo že doseženo razmerje med 
gospodarskimi in negospodarskimi vlaganji. V gospodarskih vlaganjih imamo 
opraviti še z zmeraj prevelikim deležem gradenj, z gradnjami brez zadostno 
zagotovljenih sredstev, z neizdelanimi projekti ipd., v negospodarskih pa ne 
dohajamo nekaterih planskih predvidevanj in potreb, kar velja posebno za 
šolstvo in zaradi česar se je med drugim krepil pritisk na republiška sredstva. 

Vendar se Izvršni svet v svojem delu ni omejeval na spremljanje tekoče 
investicijske politike, temveč se je lotil tudi globljega proučevanja gospodarskih 
in negospodarskih vlaganj v zadnjem obdobju 1957—'1963, usklajevanja financi- 
ranja investicij s splošnim gospodarskim sistemom in s samoupravljanjem, ravno 
tako pa tudi oblikovanja nove bančne politike. Sredstva republiškega investicij- 
skega sklada so bila dodeljena Splošni gospodarski banki, ki jih na osnovi 

/ 
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družbenega plana in izključno ekonomskih kriterijev daje na razpolago gospo- 
darstvu hkrati z drugimi bančnimi sredstvi. 

To delo sta označevala po eni plati dejstvo, da se družbena investicijska 
sredstva čedalje bolj decentralizirajo, da se kot nosilci razširjene reprodukcije 
močneje uveljavljajo delovne organizacije same, saj postajajo s krepitvijo mate- 
rialne osnove samoupravljanja, z izpopolnjujoč© se delitvijo in s povečevanjem 
proizvodnje njihova sredstva vsak dan pomembnejši vir za investicije; po drugi 
plati pa poudarjena poslovnost bank in prostovoljno zbiranje oziroma združe- 
vanje sredstev delovnih organizacij — potemtakem naravna, na interesih de- 
lovnih organizacij in družbenih skupnosti zasnovana težnja po usklajevanju 
investicijske dejavnosti glede na poglavitne smotre predvidenega družbenega 
in gospodarskega razvoja. To je dejansko nova kvaliteta v investicijski politiki, 
ki pa se ne more popolnoma uveljaviti v enem samem letu. 

Ustavna določila o 42-urnem delovnem tednu so sprožila pomemben in dol- 
gotrajen proces. Izvršni svet je spremljal prva gibanja, opozarjal na dejstvo, da 
gre pri tem predvsem za notranje utrjevanje delovnih organizacij, za maksi- 
malno izkoriščanje rezerv itd., skratka za prizadevanja po modernizaciji gospo- 
darskih in drugih dejavnosti. Skupaj z upravnimi organi je analiziral prve 
priprave oziroma spremembe, skušal s svojo komisijo tudi strokovno pomagati 
in opozarjal, da je treba v vse to gibanje močneje vključevati strokovne orga- 
nizacije in občinske skupščine. Smatral je, da so tako priprave na prehod na 
skrajšani delovni teden kot prizadevanje za odpravljanje osebnih dokodkov, ki 
ne ustrezajo več ne splošni stopnji gospodarske razvitosti ne potrebam glede 
na dano življenjsko raven, dva spodbudna elementa istih prizadevanj za boljše 
gospodarjenje in višjo produktivnost, s tem pa tudi za višjo življenjsko raven. 

Ko je obravnaval številne probleme družbenega razvoja, je Izvršni svet 
neprestano opozarjal na osnovne probleme v delovnih organizacijah in v ko- 
munah, predvsem pa na naloge gospodarskih organizacij. Poudarjal je bistveni 
družbeni pomen potreb po hitrejši rasti proizvodnje, po boljši in sodobnejši 
proizvodnji, po pospešeni rasti produktivnosti, po nenehnem odkrivanju pre- 
cejšnjih notranjih možnosti, potreb po širšem pojmovanju in tudi obvladovanju 
gospodarskega prostora — tako jugoslovanskega kot mednarodnega. Smatral je 
namreč, da je edino po tej poti mogoče učinkovito odpravljati večino perečih 
težav. Samo tako je mogoče smotrno uravnavati tudi razmere na trgu, "kar 
je bil konec leta eden poglavitnih problemov, in se izogibati administrativnim 
ukrepom, naj bi bili še tako začasnega značaja. Prav zato se je tudi lotil teme- 
ljitega obravnavanja razmer na trgu, predvsem pa proučevanja osnovnih vzro- 
kov, ki porajajo težnje, da bi se težave v proizvodnji in blagovnem prometu 
odpravljale predvsem z zviševanjem cen. 

V tem smislu, s takimi poudarki na proizvodnji, je Izvršni svet navajal 
upravne organe k analitičnemu spremljanju gibanj oziroma pojavov, da bi tako 
lahko pravi čas ukrenili vse potrebno in preprečevali nesorazmerja predvsem 
z odpravljanjem osnovnih težav." 

Potrebe po hitrejši in celovitejši rasti življenjskega standarda in samo- 
upravne zavesti delovnih ljudi, po tem, da se ohrani in spodbuja dinamična rast 
proizvodnje in produktivnosti, da bi osebni dohodki sledili delovni produktiv- 
nosti — ne da bi zaostajali, kakor dejansko vendarle so, da si razširimo živ- 
ljenjski prostor na mednarodnem trgu z večjo izbiro in kakovostjo izdelkov 
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ali uslug, so vse leto iz različnih izhodišč opozarjale na nujnost, da se odločneje 
kot doslej lotimo modernizacije gospodarskih in drugih družbenih dejavnosti. 

Te potrebe so postavile na dnevni red v republiki in v vsej Jugoslaviji 
tako vprašanja deviznega sistema, dolgoročne Investicijske politike, rekon- 
strukcij in modernizacij zastarelih to vam, nadaljnje smotrnosti doseženih raz- 
merij med gospodarskimi in negospodarskimi investicijami, pomanjkanje kon- 
junkturnih služb, mednarodne tehnične pomoči — ne glede na to, ali jo spre- 
jemamo ali dajemo, kakor tudi nujnost glede hitrejšega šolanja in smotrnejšega 
zaposlovanja strokovnjakov, pomanjkljivo strokovno sposobnost vodilnih ljudi 
v delovnih organizacijah, hitrejše razvijanje vseh vrst in stopenj znanstveno- 
raziskovalnega dela, mednarodno kooperacijo raziskovalnih inštitutov, kredi- 
tiranje za hitrejšo graditev oziroma predvsem opremljanje šol in raziskovalnih 
institucij, pospešeno ustanavljanje razvojnih in raziskovalnih enot v indu- 
strijskih podjetjih. 

Poročila, analize ali razpravljanja so pokazala, da imamo v gospodarskih 
organizacijah kljub sicer sorazmerno ugodni kvalifikacijski oziroma izobrazbeni 
strukturi prebivalstva manj strokovnjakov, kot bi bilo nujno oziroma že možno. 
Posebno neustrezno je razmerje med strokovnjaki s srednjo in višjo ali visoko 
strokovno izobrazbo. 

Vsebinskih reformnih prizadevanj na vseh stopnjah šolstva ni spremljala 
hkrati maksimalno možna materialna skrb. Kljub temu, da so se sredstva v te 
namene zadnja leta izredno povečevala, da so se ustanavljale nove šole oziroma 
oblikovale zaradi reforme nove in nove študijske usmeritve, so nesorazmerja 
med materialno osnovo in nalogami preprečevala, da bi se nova sredstva name- 
nila predvsem opremljanju oziroma modernizaciji, saj so šla v pretežni meri za 
uravnavanje zaostajajočih osebnih dohodkov. 

Raziskovalne enote v gospodarskih organizacijah se ustanavljajo prepočasi, 
zato le postopoma izpolnjujejo sorazmerno nerazvito strukturo raziskovalnih 
dejavnosti. 

Podatki kažejo na naraščajočo udeležbo delovnih organizacij pri finan- 
ciranju šolanja strokovnjakov in raziskovalnega dela — za zdaj predvsem v 
najbolj razvitih. Vendar je npr. štipendiranje na vsej fronti zaostajalo za 
dejanskimi potrebami tako po številu štipendij kot po štipendijskih vsotah — 
kljub temu. da sredstva delovnih organizacij za vzgojo strokovnega kadra niso 
bila v celoti porabljena. 

Izvršni svet se je pri obravnavanju teh vprašanj znašel sredi številnih težav 
načelne in praktične narave, posebno spričo dejstva, da sta razgibano družbeno 
življenje oziroma močnejše uveljavljanje samoupravljanja in hitrejša gospo- 
darska rast odkrivala v neolepšani obliki marsikaj iz našega stoletnega zamud- 
ništva, vse tisto, kar smo po tuji ali po lastni krivdi kdaj zanemarili. Hkrati 
pa so hitro rastle nove in nove potrebe kot naravna posledica pospešene rasti 
gospodarskih ali drugih dejavnosti in spreminjajoče se strukture prebivalstva. 

Na odpravljanje najbolj perečih težav te vrste je vplival Izvršni svet po 
eni plati s predlogi predpisov, kolikor je bilo to nujno in umestno, s predlogi 
za delitev proračunskih sredstev ali s predlogi glede sredstev, ki gredo iz pro- 
računa v Sklad za šolstvo, v Sklad Borisa Kidriča, v Sklad za negospodarske 
investicije ipd.; s pomočjo pri oblikovanju mobilizacijske oziroma intervencijske 
politike teh skladov v soglasju z družbenim planom; s pomočjo pri uveljavljanju 
dolgoročnejše kreditne politike teh in drugih republiških skladov; po drugi plati 
s pobudami pri zveznih organih, v gospodarskih zbornicah ali združenjih, pred- 
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vsem pa v samoupravnih organih delovnih organizacij samih; s pobudami za 
usklajevanje investicijske politike, za sodobnejše, celovitejše delovanje bank, 
in končno s pobudami za širšo družbeno akcijo skupaj z družbenimi investicijami 
in družbeno-političnimi skupnostmi. 

Vse te težave so take narave, da namreč terjajo dolgoročnejše prizadevanje 
vseh družbenih sil — kljub temu, da je v celotnem družbenem življenju vsak 
dan več možnosti, da se rešujejo nenehoma in vsepovsod. 

Odpravljanje teh težav pa terja hkrati tudi povrednotenje nekaterih usta- 
ljenih kategorij ali konstrukcij, kot je npr. togo proračunsko, nedialektično 
ločevanje gospodarskih od negospodarskih dejavnosti, pri čemer ne gre za 
tehniko, ampak za miselnost, potem prizadevanja zoper birokratična ali tehno- 
kratična pojmovanja oziroma za novo dojemanje celovitosti družbenega or- 
ganizma. 

Hkrati pa so se ob tem odprla zaradi sorazmerno nizke udeležbe osebne 
in splošne potrošnje tudi načelna vprašanja glede odnosov v delitvi narodnega 
dohodka. Ce hočemo namreč doseči racionalnejše, modernejše gospodarjenje, 
potemtakem vsestranski kakovostni napredek, morata dobiti osebna in splošna 
potrošnja v delitvi narodnega dohodka mnogo pomembnejši poudarek kot doslej. 

V tem pogledu se bo treba opredeliti v predvidevanjih za sedemletni druž- 
beni in gospodarski razvoj. 

Potrebe, ki jih je povzročilo hitro in vsestransko razvijajoče se družbeno, 
predvsem pa gospodarsko življenje, potrebe po tesnejši povezanosti različnih 
delovnih področij, nova ustava, ki je poudarila temeljne smotre samoupravljanja, 
nova vsebina in način delovanja Skupščine — vse to je vplivalo na to, da je 
Izvršni svet skušal obravnavati svoje dolžnosti bolj vsestransko, upoštevajoč 
celovitost družbenega organizma, medsebojno odvisnost posameznih dejavnosti, 
naravno vzročnost posameznih pojavov, dana družbena protislovja in potrebo 
po močnejšem mednarodnem uveljavljanju mnogih dejavnosti ali delovnih or- 
ganizacij . 

V tem svojem hotenju je imel opraviti z ostanki administrativnih zamisli, 
distributerskih navad, tehnokratične miselnosti, obenem pa seveda s sorazmerno 
nerazvito socialno-ekonomsko strukturo posameznih delovnih področij, kakršna 
sama po sebi zaradi obstoječih protislovij mora porajati zaviralne težnje vseh 
vrst nenehoma. 

V svojem delovnem območju je Izvršni svet kolikor mogoče upošteval 
načelo, da naj se čedalje bolj samoupravno osamosvajata delovna organizacija 
in osnovna družbeno-politična skupnost — komuna, da naj postane skrb za 
dolgoročne programe, potemtakem za perspektivo, za strokovno in kulturno 
vzgojo delovnih ljudi, za raziskovalno delo, za vsestransko kulturno življenje, 
za čimbolj humane medsebojne odnose, za učinkovito' socialno ali zdravstveno 
varstvo, za telesno kulturo ipd. neločljiv del slehernega delovnega ali samo- 
upravnega organizma, predvsem pa komune. 

V tem smislu je po svojih dolžnostih ali možnostih spodbujal razvijanje 
izobraževalnih dejavnosti vseh vrst in stopenj, varstveno in zdravstveno skrb 
za delovne ljudi, dajal pobude delovnim organizacijam za ustanavljanje raz- 
vojnih ali raziskovalnih enot, pospeševal vse vrste kulturnih ali umetniških 
tvornosti, opozarjal na dolžnosti pravnih in drugih svetovalnih pomoči občanom, 
predlagal delovnim organizacijam ali občinam okrepitev najrazličnejših služb, 
uveljavljal načela o družbenem sporazumevanju ali dogovarjanju med delov- 
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nimi organizacijami ali komunami, jih navajal k odkrivanju neizkoriščenih ali 
skritih notranjih možnosti, opozarjal na pojave slepega zapiranja v meje lastne 
delovne organizacije ali občine. 

Pri tem je računal z razvojnimi posebnostmi z razlikami med danimi mož- 
nostmi posameznih organizacij ali skupnosti, opozarjali na družbenoekonomsko 
vsebino posameznih pojavov ali teženj, zavzemajoč se za maksimalne možnosti 
samoupravnosti in dejanske demokratičnosti. 

Ob vsem tem je seveda uresničeval izrazite naloge republike — posebno 
njene mobilizacijske ali tudi intervencijske dolžnosti ali možnosti, med katere 
so sodile , tudi dolžnosti za pospeševanje zunanjetrgovinske menjave. V tem 
smislu so pomembno delo opravili ,vseh vrst samoupravni organi, upravni odbori 
republiških skladov, banke1, upravni organi ali strokovne službe. Te naloge je 
uresničeval po načelu soodgovornosti in soudeležbe, družbenoekonomske ali 
kulturno-politične učinkovitosti, upoštevajoč tudi posebnosti posameznih de- 
lovnih organizacij ali komun. 

Ravno tako je moral voditi računa o tistih dejavnostih ali institucijah, za 
katere je odgovorna republika neposredno — za visokošolske, raziskovalne, 
socialno-varstvene, zdravstvene zavode ali dejavnosti, za kulturne ali umetniške 
ustanove, za tisk in radiotelevizijo, za inšpekcijske službe itd. Pri tem je ravno 
tako zmeraj uveljavljal načelo neposrednega interesa oziroma moralno-politične 
in materialne soodgovornosti neposrednega interesenta — čeravno nastopa tu 
velikokrat kot izraziti neposredni interesent ravno republika (Slovenska aka- 
demija znanosti in umetnosti, višje in visoko šolstvo, financiranje fundamen- 
talnih raziskovanj predvsem na področju družbenih oziroma nacionalnih ved, 
mednarodni kulturni stiki ipd.). Ves čas si je tudi moral prizadevati, da bi se 
načela ne poenostavljala, da bi zaradi napačne ali slabe uporabe ne prišlo ob 
dobro ime načelo samo. 

V tem smislu je bila izoblikovana tudi njegova politika do republiških 
upravnih organov, v katerih so se v letu 1963 pospešeno uvajali elementi 
novega uslužbenskega sistema in v prilagojenih oblikah delitev dohodka po 
delu. Izvršni svet jih je navajal k analitičnemu dćlu, k večji samostojnosti in 
odgovornosti, k čim tesnejšemu sodelovanju z raziskovalnimi institucijami, pri 
katerih so za svoje potrebe naročali številne, analize, študije in raziskave. 

Mnogi dosežki na vseh delovnih področjih so tako politiko uveljavljali in 
potrdili. To velja tako za delovno povezovanje gospodarskih organizacij, za re- 
formiranje vseh vrst vzgoje in izobraževanja, za uraščanje skrbi za raziskovalno 
delo v delovne organizacije, za razvijanje socialno-varstvene in zdravstvene skrbi 
ža delovne ljudi, za napredek kulturnih dej-avnosti v nekaterih komunah, kakor 
tudi za večjo odgovornost samoupravnih organov v delovnih organizacijah ozi- 
roma v komunah — ta se kaže med drugim v stalnem upadanju gospodarskega 
kriminala, v zmanjševanju gospodarske oziroma finančne nediscipline kljub 
prešibko razvitim inšpekcijskim službam. 

Med take dosežke lahko štejemo boljše delovanje celotne državne uprave, 
boljše in hitrejše reševanje najrazličnejših pritožb in ugovorov občanov. 

V notranji politiki je Izvršni svet spremljal delovanje organov varnosti, 
pravosodja, raznih služb pravne pomoči, da bi tudi po tej plati uresničevali 
bistvo samoupravljanja in poglabljali zavest občanov o pravicah in dolžnostih, 
ki izhajajo iz samoupravnosti naše družbe — naj je šlo pri tem za pravice do 
oblikovanja združenj, za neodvisnost in svobodo izražanja misli ali prepričanj, 
za zaščito nedotakljivosti in integritete človeške osebnosti, za varstvo družbe- 
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nega ali osebnega premoženja ali za varstvo občanov pred zlorabami in samo- 
voljo posameznikov. 

Omembe vreden uspeh lanskega leta je bila nadaljnja liberalizacija mejnega 
režima in izboljševanja mejnih služb, katerih vzrok in deloma tudi posledica 
je bil skokovit napredek turizma in mednarodnega gospodarskega in kulturnega 
sodelovanja. 

Leta 1963 so družbeno-politične skupnosti kazale poudarjeno skrb za vse- 
stranski razvoj prebivalstva italijanske in madžarske narodnosti. 

Odnosi z vsemi verskimi skupnostmi so se razvijali na dobrih izkušnjah 
preteklih let in v duhu ustavnih načel. 

Družbeni razvoj, kakor je potekal v letu 1963, je razumljivo terjal izbolj- 
šavanje informacijske službe, vseh vrst dnevnega tiska, založništva, radio-tele- 
vizije ipd., predvsem pa močnejše uveljavljanje ustavnega načela javnosti javnih 
zadev. To načelo je Izvršni svet pomagal uresničevati v širših okvirih svoje 
dejavnosti, kakor ga je s prisotnostjo novinarjev izvedel tudi na svojih sejah. 

Razumljivo je, da taka politika ni in ne more biti stvar enega samega 
leta. Leto 1963 je v tem pogledu pomenilo samo nadaljnja prizadevanja, ki sta 
jih še okrepila nova ustava in gospodarski dosežki. 

Vsepovsod, kjer je tako usmerjena politika naletavala na ugovore, na idejne 
pomisleke, na nerazumevanje in težave vseh vrst, smo imeli v glavnem opraviti 
ali z napačnim uporabljanjem sprejetih načel ali z napakami v samoupravljanju 
ali s splošno nerazvitostjo. Ne navsezadnje pa seveda, četudi ne zmeraj —■ 
z objektivno danimi šibkimi kadrovskimi in materialnimi možnostmi. 

Pojavi te vrste so Izvršni svet nenehoma opozarjali na probleme usklaje- 
vanja in neenakomernega razvoja, na marsikod prešibka prizadevanja, da se 
komuna izoblikuje kot osnovna in celovita družbeno-politična skupnost, na 
manj razvite delovne organizacije in občine, pri čemer pa mimo najbolj nujne 
In umestne pomoči predvsem pri odkrivanju njihovih lastnih možnosti — ni 
mogel dajati potuhe nemarnemu gospodarjenju, podpirati administrativno pri- 
dobljenih prednosti ali zagovarjati uvajanja gospodarsko neupravičenih vlaganj. 

Ob vseh dosežkih in uspehih, pa tudi problemih, ovirah ali težavah velja 
zapisati še to, da je delovanje Izvršnega sveta z upravnimi organi in neka- 
terimi republiškimi institucijami vred označevala v letu 1963 poostrena pro- 
računska štednja — ta je bila dostikrat že na meji smotrnosti, hkrati pa nara- 
ščajoče proračunske obveznosti. 

Tudi iz teh razlogov še zmeraj ni ne zadovoljivo rešena, ne zadostno pro- 
učena ali utemeljena sedanja delitev sredstev med družben o-politidnimi 
skupnostmi. 

Zavoljo tega prihaja do težav na vseh ravneh, do mnogih ovir pri uveljav- 
ljanju samoupravljanja in njegove materialne osnove oziroma pri delitvi po 
delu, do omejevanja demokratičnih pravic občanov, do neskladnosti v razvoju 
posameznih dejavnosti, do administrativnih teženj po reševanju težav samo 
zvrha in predvsem s predpisi, včasih celo do načelnih dvomov glede družbeno- 
ekonomskega sistema samega. 

Zatorej ostaja vsestransko proučevanje možnosti za učinkovitejšo delitev 
<ena izmed stalnih dolžnosti vseh družbenih činiteljev, med njimi Izvršnega sveta 
in občinskih oziroma okrajnih skupščin. 

V letu 1963 je Izvršni svet izvedel intenzivne priprave za organizacijo in 
programiranje gradiva za družbeni plan 1964—1970. V ta namen je bil se- 
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stavljen seznam študij in analiz, ki so potrebne kot osnovno gradivo za pro- 
učevanje osnovnih družbenih in gospodarskih gibanj v sedemletnem obdobju.. 
V skladu s programom zveznega odbora za družbeni plan je bil izdelan tudi 
terminski načrt za posamezne študije. Osnovni problemi, ki so se odpirali ob- 
pripravah gradiva, so bili zlasti obširnost celotne problematike družbenega 
razvoja, metodologija planiranja in kadri. Zato je Izvršni svet sprejel poseben, 
sklep, s katerim je zadolžil vse republiške organe, da svoje delovne programe 
v letu 1963 prilagodijo nalogam, ki jih terjajo priprave za sedemletni plan. 
V teh pripravah so sodelovali Gospodarska zbornica, sindikati, inštituti in druge 
organizacije, nakar se je izoblikovalo 24 strokovnih skupin, katerih vodstvo so 
prevzeli večinoma republiški sekretarji in v katere je vključenih približno 
300 ljudi. Naloga strokovnih skupin je bila zlasti v tem, da izdelajo mono- 
grafijo perspektivnega razvoja svojega področja, da sodelujejo v vseh razpravah 
o teh monografijah in da delujejo do dokončnega osnutka sedemletnega plana. 
Za pripravo gradiva so bile predvidene naslednje monografije: osnovni koncept 
razvoja, metodologija, gospodarski sistem, družbeni plan in bilance sredstev, 
investicijska politika, osebni dohodki in osebna potrošnja, stanovanjska iz- 
gradnja, šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, kulturno-prosvetne dejavnosti^ 
telesna kultura, splošna potrošnja z državno upravo, raziskovalno delo, pro- 
duktivnost, zaposlenost in kadri, zunanja trgovina, industrija, kmetijstvo, go- 
zdarstvo, gradbeništvo, promet, trgovina, turizem in gostinstvo, obrt. 

Glede razvojnih programov delovnih organizacij je Izvršni svet smatral, 
da naj delovne organizacije izdelajo svoje programe po potrebi tudi za daljšo 
dobo, zakaj sedemletno obdobje ne ustreza vselej planiranju moderne tehno- 
logije, rekonstrukcij ali izobraževanja strokovnjakov. Zato je priporočil gospo- 
darskim zbornicam in občinam, naj jim pri izdelavi razvojnih programov v večji 
meri,in bolj vsestransko pomagajo. 

Pričujoče poročilo o svojem delu in izvajanju politike Skupščine in druž- 
benega plana v letu 1963 daje Izvršni svet Skupščini SR Slovenije v tej obliki 
iz naslednjih razlogov: 

— v letu 1963 je Izvršni svet deloval pravzaprav v dveh obdobjih, ki jih 
razmejuje sprejetje nove Ustave SR Slovenije. To je, kot že rečeno, postavilo 
Izvršni svet sredi leta pred nove naloge in mu do neke mere zaradi drugačne 
vsebine in delovanja Skupščine spremenilo ne samo strukturo, ampak tudi 
funkcijo; 

— nova ustavna ureditev je poudarila večjo samostojnost republiških or- 
ganov, kar bo moral Izvršni svet v prihodnje upoštevati v še večji meri kot 
doslej, kljub temu, da so predstojniki republiških upravnih organov že zdaj 
samostojnejši tudi glede na svoje delo v Izvršnem svetu oziroma v njegovih 
odborih. V ta namen bo Izvršni svet, gradeč na novih izkušnjah, tudi preuredil 
svoje notranje delovanje, da bi tako praktično omogočil večjo samostojnost 
oziroma odgovornost upravnih organov in njihovo neposredno delovanje na 
danih področjih. Tako bi Izvršni svet dosegel tudi to, da bi se osvobodil nepo- 
trebnih prakticističnih opravkov, ki ne sodijo v njegov delovni okvir, in se 
bolj posvetil bistvenim nalogam, med drugim tudi intenzivnejši udeležbi v skup- 
ščinskem življenju. V enakem smislu je Izvršni svet poudarjal večjo samo- 
stojnost upravnih odborov republiških skladov in razrešil svoje člane dolžnosti, 
ki so jih poprej imeli v njih kot člani ali celo kot predsedniki; 
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— Skupščina je ob osnutku za družbeni plan prejela kot eno temeljnih 
prilog »Oceno družbenega razvoja v letu 1963«. Republiški upravni organi ali 
službe so jo podrobneje seznanili s svojim celotnim delom. Ob obravnavanju 
republiškega proračuna pa je bila seznanjena s politiko upravnih odborov repu- 
bliških skladov; 

-— Skupščini sta predloženi poročili Splošne gospodarske banke in Gospo- 
darske zbornice SR Slovenije, ravno tako pa ji bo predložen zaključni račun 
republiškega proračuna in zaključni računi republiških skladov. 

Upoštevajoč vsa ta dejstva, je Izvršni svet pripravil letno poročilo kot 
povzetek bistvenih potez svojega delovanja v letu 1963, hkrati pa nakazal neka- 
tere probleme, ki niso samo predmet prizadevanj v enem letu. 

Organizacija Izvršnega sveta in republiške uprave v letu 1983 

1. Izvršni svet 

Izvršni svet LS LR Slovenije je do 24. junija 1963 imel 19 članov v naslednji 
sestavi: predsednik: Viktor Avbelj, podpredsednika: Jariko Smole 
in dr. Joža Vilfan, sekretar: Peter Zorko, člani: Rudi Cačinovič, Tone 
Fajfar, Milko Goršič, Silvo Hrast, Riko Jerman, Boris Kocijančič, Miran Koš- 
melj, ing. Viktor Kotnik, Ada Krivic, Vladko Majhen, Bojan Polak, Mitja Ribičič, 
Niko Šilih, Jože Tramšek in Beno Zupančič. 

Na seji Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije dne 25. 6. 1963 so 
bili izvoljeni za predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: 
Viktor Avbelj, za člane: Rudi Cačinovič, Slavko Furlan, Ludvik Gabrovšek, 
Majda Gaspari, Riko Jerman, Vladimir Kadunec, Boris Kocijančič, ing. Viktor 
Kotnik, Janko Smole in Beno Zupančič. Sekretar Izvršnega sveta je Bo- 
židar Gorjan. 

Izvršni svet je na 1. seji dne 26. 6. 1963 izvolil za podpredsednika 
Janka Smoleta in Bena Zupančiča. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je imel v preteklem letu v prejšnji 
mandatni dobi 10 oziroma v sedanji 20, skupaj 30 sej. 

Skupno je Izvršni svet obravnaval 455 zadev, in sicer: 
— s področja gospodarstva in družbenega plana 152 zadev; 
— s področja notranjih zadev 22 zadev; 
—• s področja kulture, prosvete in znanosti 21 zadev; 
— s področja splošne uprave, zdravstva in socialnega varstva 260 zadev. 
Na podlagi uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o organizaciji in 

delu Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije z dne 30. 6. 1962 je Izvršni 
svet imel do 25. 6. 1963 naslednje odbore: 

1. Koordinacijski odbor. 
2. Odbor za notranjo politiko. 
3. Odbor za splošna gospodarska vprašanja. 
4. Odbor za družbeni plan. 
5. Odbor za splošna in upravna vprašanja. 
6. Odbor za narodno obrambo. 
Na podlagi zakona o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

venije ima Izvršni svet od 26. 6. 1963 dalje naslednje odbore: 
1. Odbor za splošna gospodarska vprašanja. 
2. Odbor za družbeni plan. 
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3. Odbor za notranjo politiko. 
4. Odbor za prosveto, kulturo in znanost. 
5. Odbor za splošna in upravna vprašanja. 
6. Odbor za narodno obrambo. 

Sestava odborov je naslednja: 

1. Odbor za splošna gospodarska vprašanja: predsednik Rudi Čačinovič in 
12 članov. 

Odbor je imel 25 sej. 
2. Odbor za družbeni plan: predsednik inž. Viktor Kotnik in 12 članov. 
Odbor je imel 7 sej. 
3. Odbor za notranjo politiko: predsednik Vladimir Kadunec in 9 članov. 
Odbor je imel 16 sej. 
4. Odbor za prosveto, kulturo in znanost: predsednik Ludvik Gabrovšek 

in 7 članov. 
Odbor je imel 14 sej. 
5. Odbor za splošna in upravna vprašanja: predsednik Boris Kocijančič 

in 10 članov. 
Odbor je imel 21 sej. 
6. Odbor za narodno obrambo: predsednik Viktor Avbelj in 6 članov. 
Odbor za postavitev spomenika revolucije: predsednik Franc Lesko^ek in 

23 članov. 

Stalne in začasne komisije Izvršnega sveta 
(po 25. 6. 1963) 

1. Administrativna komisija: predsednik Slavko Furlan in 3 člani. 
2. Komisija za pomilostitve: predsednik Slavko Furlan in 2 člana. 
3. Komisija za odlikovanja: predsednik Vladimir Kadunec in 5 članov. 
4. Komisija za kadrovska vprašanja: 
Ustanovljena je bila 6. 9. 1963, predsednik Slavko'Furlan in 5 članov. 
5. Komisija za prošnje in pritožbe: predsednik Ludvik Gabrovšek in 

9 članov. 
6. Komisija za mejna vprašanja: predsednik Vladimir Kadunec, podpred- 

sednik Boris Trampuž in 10 članov. 
7. Komisija za pripravo gradiva za uskladitev republiških predpisov z 

ustavo: 
Ustanovljena je bila dne 7. 6. 1963. Predsednik dr. Branko Premrou in 

6 članov. 
8. Komisija za delovni čas: 
Ustanovljena je bila dne 13. 9. 1963, predsednik Erna Podbregar in 14 

članov. 
9. Komisija za izgradnjo palače republiškega predstavništva in uprave: 

predsednik Peter Zorko in 9 članov. 
10. Komisija za sprejem izseljencev-povratnikov: predsednik Just Miklavc 

in 6 članov. 
11. Komisija za vodstvo in koordinacijo priprav za novi uslužbenski sistem: 

predsednik Miran Košmelj in 7 članov. 
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12. Občasna komisija za proučevanje razvoja gospodarstva v zasavskem 
bazenu: 

Ustanovljena je bila 25. 10. 1963, predsednik Tone Koprivnikar in 6 članov. 
Strokovni sveti Izvršnega sveta so bili odpravljeni z uredbo dne 25. 10. 1963. 

Strokovne službe Izvršnega sveta 

Izvršni svet ima za strokovno, administrativno, tehnično in drugo delo na- 
slednje službe: 

1. Sekretariat Izvršnega sveta. 
2. Samostojne urade. 
3. Kabinete. 
4. Funkcionarje za samostojno opravljanje določenih zadev iz pristojnosti 

Izvršnega sveta. 
Samostojni uradi so: 
a) Urad za zunanje zadeve; 
b) Urad za narodnosti; 
c) Urad za prošnje in pritožbe. 

2. Republiška uprava 

a) Do sprejetja nove ustave so bili v Sloveniji naslednji samostojni repu- 
bliški upravni organi: 

3 državni sekretariati; 
6 republiških svetov; 

11 sekretariatov Izvršnega sveta; 
3 upravni zavodi; 
1 uprava; 
1 inšpektorat; 

13 upravnih komisij. 
b) Po zakonu o izvedbi republiške ustave: 
— nadaljujejo prejšnji državni sekretariati in sekretariati Izvršnega sveta 

z delom kot republiški sekretariati; 
— ustanovljen je bil nov republiški sekretariat za turizem; 
— sanitarni inšpektorat, ki je bil samostojen, je prišel v sestav Repu- 

bliškega sekretariata za zdravstvo; 
— republiški sveti so prenehali z dnem konstituiranja nove Skupščine SR 

Slovenije; 
— dotedanje republiške upravne komisije nadaljujejo z delom. 
c) Ob koncu leta 1963 so — v skladu z novo ustavo in z zakonom o izvedbi 

republiške ustave — sestavljali republiško upravo naslednji samostojni repu- 
bliški upravni organi: 

Republiški sekretariati: 

1. Republiški sekretariat za finance. Republiški sekretar za finance je Miran 
Cvenk. 

2. Republiški sekretariat za industrijo. Republiški sekretar za industrijo 
je Drago Dolinšek. 
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V sestavi republiškega sekretariata so: republiški elektro-energetski in- 
špektorat, republiški inšpektorat parnih kotlov, republiški rudarski inšpektorat 
in republiški gradbeni inšpektorat. 

3. Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo. Republiški sekretar 
za kmetijstvo in gozdarstvo je ing. Janez Perovšek. 

V sestavi, sekretariata sta republiški kmetijski inšpektorat in republiški 
veterinarski inšpektorat. 

4. Republiški sekretariat za trgovino. Republiški sekretar za trgovino je 
Bojan Bunc. 

V sestavi sekretariata za trgovino je republiški tržni inšpeTstorat. 
5. Republiški sekretariat za turizem. Republiški sekretar za turizem je 

Janko Potočnik. 
6. Republiški sekretariat za promet. Republiški sekretar za promet je Alojz 

Žokalj. 
V sestavi sekretariata je republiški inšpektorat za promet. 
7. Republiški sekretariat za delo. Republiški sekretar za delo je Erna 

Podbregar. 
V sestavi republiškega sekretariata je republiški inšpektorat dela. 
8. Republiški sekretariat za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komu- 

nalne zadeve. Republiški sekretar za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in ko- 
munalne zadeve je Ermin Kržičnik. 

V sestavi sekretariata je republiški urbanistični inšpektorat. 
9. Republiški sekretariat za šolstvo. Republiški sekretar za šolstvo je Boris 

Lipužič. 
10. Republiški sekretariat za kulturo in prosveto. Republiški sekretar za 

kulturo in prosveto je Miloš Poljanšek. 
11. Republiški sekretariat za raziskovalno delo in visoko šolstvo. Republiški 

sekretar za raziskovalno delo in visoko šolstvo je Mirko Tušek. 
12. Republiški sekretariat za zdravstvo. Republiški sekretar za zdravstvo je 

Stane Šelih. 
V sestavi sekretariata je republiški sanitarni inšpektorat. 
13. Republiški sekretariat za socialno varstvo. Republiški sekretar za so- 

cialno varstvo je Nada Majcen. 
14. Republiški sekretariat za notranje zadeve. Republiški sekretar za no- 

tranje zadeve je Riko Kolenc. 
15. Republiški sekretariat za pravosodno upravo. Republiški sekretar za 

pravosodno upravo je France Kutin. 
16. Republiški sekretariat za narodno obrambo. Republiški sekretar za 

narodno obrambo je Ferdo Setrajčič. 
17. Republiški sekretariat za proračun in občo upravo. Republiški sekretar 

za proračun in občo upravo je dr. Pavle Rozman. 
18. Republiški sekretariat za splošne gospodarske zadeve. Republiški se- 

kretar za splošne gospodarske zadeve je Milan Kristan. 
19. Republiški sekretariat za zakonodajo in organizacijo. Republiški sekre- 

tar za zakonodajo in organizacijo je dr. Branko Premrou. 
20. Republiški sekretariat za informacije. Republiški sekretar za informacije 

je ing. Miloš Bučar. 
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Upravni zavodi, uprave: 

1. Zavod SR Slovenije za gospodarsko planiranje. Direktor zavoda je Jože 
Zakonjšek. 

2. Zavod SR Slovenije za statistiko. Direktor zavoda je Rajko1 Kiauta. 
3. Zavod SR Slovenije za mednarodno tehnično sodelovanje. Direktor zavoda 

je Bogo Premelč. 
4. Zavod SR Slovenije za cene — pod nadzorstvom Republiškega sekre- 

tariata za splošne gospodarske zadeve. V. d. direktorja je Franc Slavič. 
5. Državni arhiv SR Slovenije — pod nadzorstvom Republiškega sekre- 

tariata za kulturo in prosveto. Direktor zavoda je Jože Maček. 
6. Geodetska uprava SR Slovenije — pod nadzorstvom Republiškega sekre- 

tariata za finance. Direktor uprave je Anton Košir. 
7. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije •— pod nadzorstvom Republiškega 

sekretariata za proračun in občo upravo. Direktor zavoda je ing. Lojze Ostanek. 

Komisije: 

1. Komisija SR Slovenije za verska vprašanja. Predsednik komisije je 
Boris Kocijančič. 

2. Komisija za telesno kulturo. Predsednik komisije je Bojan Polak. 
3. Komisija SR Slovenije za uslužbenske zadeve. Predsednik komisije je 

Stane Šelih. 
4. Komisija SR Slovenije po 164. členu zakona o pokojninskem zavarovanju. 

Predsednik komisije je Stane Bizjak, 
5. Komisija SR Slovenije po 172. členu zakona o pokojninskem zavarovanju. 

Predsednik komisije je Just Miklavc. 
6. Komisija za narodne parke. Predsednik komisije je Milko Goršič. 
7. Komisija SR Slovenije za zadeve požarnega varstva. Predsednik komi- 

sije je Ivan Lokovšek-Jan. 
8. Komisija SR Slovenije za zunanjetrgovinsko dejavnost. Predsednik ko- 

misije je Rudi Cačinovič. 
9. Komisija SR Slovenije za pregled filmov. Predsednik komisije je Filip 

Kumbatovič. 
10. Komisija SR Slovenije po 262. členu zakona o javnih uslužbencih. Pred- 

sednik komisije je Miloš Ledinek. 
11. Komisija SR Slovenije za izvajanje predpisov o delitvi čistega dohodka 

gospodarskih organizacij in zavodov. Predsednik komisije je Erna Podbregar. 
12. Republiška arbitražna komisija. Predsednik komisije je dr. Rudolf 

Obračune. 
13. Republiška komisija za vpis ljudskega posojila za obnovo in izgradnjo 

Skopja. Predsednik komisije je Majda Gaspari. 

Disciplinska sodišča: 

1. Disciplinsko sodišče SR Slovenije. 
2. Višje disciplinsko sodišče SR Slovenije. 
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Zakoni in drugi predpisi republiških organov iz leta 1963 

V letu 1963 je Skupščina SR Slovenije sprejela 77 zakonov in drugih sploš- 
nih aktov ter 30 sklepov o izvolitvah, imenovanjih in razrešitvah. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sprejel 71 uredb in drugih splošnih 
aktov ter 82 odločb o imenovanjih in razrešitvah. 

Republiški sekretariati so izdali 34 upravnih predpisov ter 4 odločbe o 
imenovanjih. 

V pregledu so zajeti samo splošni akti ter konkretni akti o samostojnih 
zavodih. 

Predpisi in drugi splošni akti so razporejeni po upravnih področjih, ne 
glede na to, kateri organ je predpis predlagal ali izdal. To velja zlasti za orga- 
nizacijske in finančne predpise ter za predpise s področja obče uprave. Predpisi 
glede, vseh samostojnih zavodov so združeni v posebnem razdelku pod št. 15. 

Na posameznih področjih so navedeni najprej predpisi Skupščine, nato 
predpisi Izvršnega sveta in nato predpisi republiških sekretariatov. 

Vsi v pregledu navedeni predpisi in drugi splošni akti so bili objavljeni 
v Uradnem listu SRS za leto 1963. 

V Uradnem listu so bili objavljeni tudi akti o izvolitvah, imenovanjih in 
razrešitvah, poročila Republiške volilne komisije, razpis natečaja ter splošni 
akti Republiške skupščini za socialno zavarovanje. Ti akti v pregledu niso 
našteti. 

1. Državna in družbena ureditev 

a) Skupščina 

Ustava Socialistične republike Slovenije. 
Zakon o izvedbi ustave Socialistične republike Slovenije. 
Zakon o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih' skupščin. 
Zakon o volitvah poslancev Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine Socialistične 

republike Slovenije. 
Zakon o organizaciji in delu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične repu- 

blike Slovenije. 
Zakon o Ustavnem sodišču SR Slovenije. 
Odlok o razpisu splošnih volitev v občinske in okrajne skupščine. 
Odlok o razpisu volitev za Republiški zbor in za zbore delovnih skupnosti 

Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Odlok o razpustu Ljudske skupščine LR Slovenije. 

b) Upravni organ 

Navodilo o obrazcih za opravljanje posameznih opravil po zakonu o volitvah 
odbornikov občinskih in okrajnih skupščin. 

Navodilo o obrazcih za opravljanje posameznih opravil po zakonu o volitvah 
poslancev Skupščine SR Slovenije. 
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2. Proračun, finance in skladi 

a) Skupščina 

Zakon o proračunu Ljudske republike Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1963. 

Zakon o določitvi udeležbe okrajev v skupnih virih dohodkov. 
Zakon o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964. 
Zakon o določitvi udeležbe okrajev v skupnih-virih dohodkov družbeno- 

političnih skupnosti. 
Zakon o sklepnem računu o izvršitvi proračuna LRS (republiškega prora- 

čuna) za leto 1962. 
Zakon o skladu za preprečevanje in zatiranje otroške paralize (poliomie- 

litisa). 
Zakon o spremembi zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kme- 

tijstva. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za po- 

speševanje založništva. 
Zakon o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije. 
Zakon o usmeritvi sredstev SR Slovenije za financiranje investicij v letu 

1964. 
Zakon o vodnem skladu SR Slovenije. 
Odlok o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve skladov. 
Odlok o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962. 
Odlok o uporabi sredstev 10 %> obvezne rezerve družbenih investicijskih 

skladov republike, okrajev in občin. 
Odlok o posebni obvezni rezervi komunalnih bank pri Splošni gospodarski 

banki LRS. 
Odlok o določitvi dela prispevkov, ki se plačujejo skladu SR Slovenije za 

pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti. 
Odlok o oprostitvi invalidske delavnice »Enotnost« v Ljubljani plačevanja 

proračunskega prispevka iz osebnega dohodka delavcev, ki pripada Ljudski 
republiki Sloveniji. 

Odlok o potrditvi statuta Zavarovalne skupnosti za LR Slovenijo v Ljub- 
ljani. ' 

Sklep o soglasju k finančnemu načrtu sklada LRS za šolstvo za leto 1963. 
Sklep o soglasju k sklepnemu računu sklada LRS za šolstvo za leto 1962. 

b) I z v ršni svet 

Odlok o določitvi akontacije dohodnine ter občinskih doklad od kmetijstva 
za II. trimesečje 1963. ^ 

Odlok o določitvi akontacije dohodnine ter občinskih doklad od kmetijstva 
za III. trimesečje 1963. 

Odlok o zmanjšanju dohodnine za storitvene obrtne in obrti podobne 
dejavnosti. 

Odlok o dopolnitvi odloka o organih, ki dajejo posebna dovoljenja za pri- 
rejanje iger na srečo in potrjujejo pravila iger na srečo. 

Odlok o uporabi sredstev Investicijskega sklada LR Slovenije. 
Odlok o določitvi novega upravnega organa za sklad SR Slovenije za po- 

speševanje kmetijstva. 
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Odlok o osnovah in merilih za uporabo sredstev sklada SR Slovenije za 
pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti. 

Odlok o financiranju gospodarskih zbornic na območju SRS v letu 1963. 
Pravila sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja 

filmov. 
Odločba o oprostitvi in znižanju družbenih dajatev zavodov za pravno 

pomoč. 
Odločba o potrditvi sklepnega računa sklada LRS za stanovanjsko izgradnjo 

za leto 1962. j 
Odločba o financiranju Zavoda za poslovne objekte, Ljubljana in Zavoda 

SRS za rezerve, Ljubljana. 

c) Upravni organ 

Navodilo za izvajanje določb 1. točke odloka o zmanjšanju dohodnine za 
storitvene obrtne in obrti podobne dejavnosti. 

3. Družbeno planiranje 

a) Skupščina 

Družbeni plan LR Slovenije za leto 1963. 
Priporočilo o nalogah na področju gospodarstva za izpolnitev družbenega 

plana za leto 1963. 
Družbeni plan SR Slovenije za leto 1964. 

b) Izvršni svet 

Sklep o ukrepih za izvedbo delovnega programa in pripravo plana gospo- 
darskega in družbenega razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 
od 1964—1970. 

4. Industrija 

a) Skupščina 

Zakon o graditvi investicijskih objektov. 

b) Izvršbi svet 

Odlok o določitvi investicijskih objektov, za katere bo izdajal dovoljenja 
za graditev Sekretariat IS za industrijo in obrt. 

Odločba o ustanovitvi podjetja za distribucijo električne energije Elektro 
Celje. 

Odločba o ustanovitvi podjetja za distribucijo električne energije Elektro 
Gorica. 

Odločba o ustanovitvi podjetja za distribucijo električne energije Elektro 
Kranj. 

Odločba o ustanovitvi podjetja za distribucijo električne energije Elektro 
Ljubljana. 

Odločba o ustanovitvi podjetja za distribucijo električne energije Elektro 
Maribor. 
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c) Upravni organ 

Pravilnik o postopku pri oddajanju investicijskih objektov in del v graditev. 
Pravilnik o tehničnem pregledu zgrajenih investicijskih objektov. 
Pravilnik o izdajanju dovoljenj za graditev investicijskih skladov. 
Odredba o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih 

območjih. 
Navodilo o vsebini in načinu izdelave investicijskega programa, poeno- 

stavljenega elaborata in referata za investicijske objekte s področja šolstva. 
Navodilo o vsebini in načinu izdelave investicijskega programa, poeno- 

stavljenega elaborata in referata za investicijske objekte s področja zdravstva. 
Navodilo o tem, kateri konstruktivni deli stanovanjskih in drugih objektov, 

ki jih grade gospodarske organizacije za trg, so podvrženi tehničnemu pregledu 
med gradnjo (pregled surove zgradbe). 

5. Kmetijstvo — gozdarstvo 

a) Skupščina 

Zakon o prenehanju zakona o ravnanju z razlaščenimi in zaplenjenimi 
gozdnimi posestvi v LR Sloveniji. 

Zakon o komasaciji kmetijskih zemljišč. 

b) Izvršni s ve t 

Odlok o premiji za kravje mleko' v letu 1963. 
Odlok o premijah za kravje mleko v letu 1963. 
Odločba o tem, kdaj Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo 

sklepa o investicijskih programih za regulacijske in hudourniške ureditve na 
vodotokih in izvaja investitorske naloge. 

c) Upravni organ 

Pravilnik o minimalnih higiensko-tehničnih pogojih v proizvodnji in pro*- 
metu z mlekom za ljudski prehrano. 

Odredba za izvajanje pravilnika o ukrepih in postopku za preprečevanje, 
zatiranje in izkorenitev svinjske in kokošje kuge. 

Odredba o spremembi odredbe o okvirni tarifi za osemenjevanje goved. 
Odločba o objektih za pridelovanje sadilnega materiala, ki so okuženi z 

nevarnimi rastlinskimi boleznimi in škodljivqi. 

6. Trgovina, gostinstvo, turizem 

a) Skupščina 

Priporočilo gospodarskim organizacijam, zbornicam in strokovnim zdru- 
ženjem za pospešitev blagovne izmenjave s tujino. 

b) Izvršni svet 

Odlok o deležu, ki pripada družbenim investicijskim skladom LR Slovenije 
in posameznih občin od dotacije za investicije na področju turizma. 
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c) Upravni organ / 

Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o dejavnostih, ki se lahko 
opravljajo kot postranske dejavnosti v gostinstvu. 

Odredba o določitvi območij, kjer se lahko dajejo krediti zasebnim gospo- 
dinjstvom za izboljšanje pogojev za nastanitev in prehrano turistov. 

Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o stroških prometa na debelo 
za sol. 

Odredba o višini stroškov pri mletju žita (mlevnina). 

7. Delo 

a) Skupščina 

Zakon o uvedbi zdravstvenega zavarovanja za določene skupine oseb. 
Resolucija o rehabilitaciji invalidnih oseb v Sloveniji. 
Priporočilo o nalogah na področju socialnega zavarovanja ob prehodu na 

novi sistem financiranja. 
Odlok o določitvi najvišje meje, do katere smejo skupščine komunalnih 

skupnosti določiti stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje. 
Odlok o določitvi najvišje stopnje izrednih prispevkov za kritje primanjk- 

ljajev v zdravstvenem zavarovanju. 
Odlok o določitvi panog, skupin oziroma podskupin organizacij, katerim 

se sme naložiti dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje in dodatni pri- 
spevek za invalidsko zavarovanje. 

Odlok o plačevanju prispevkov za socialno zavarovanje za določene kate- 
gorije zavarovancev. 

Odlok o zagotovitvi potrebnih dopolnilnih sredstev za sklade skupnosti 
socialnega zavarovanja. 

Odlok o kritju nekritih primanjkljajev v skladu dolgoročnih zavarovanj 
Republiškega zavoda za socialno zavarovanje v Ljubljani. 

Odlok o uvedbi dodatka na osebno pokojnino in odpravnine za osebe, ki 
so opravljale funkcije pri organih in organizacijah v SR Sloveniji. 

b) Izvršni svet 

Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi organa za zadeve v zvezi s pogodbami 
o zdravstvenih storitvah med zdravstvenimi zavodi in zavodi za socialno zava- 
rovanje ter o določitvi roka za sklepanje teh pogodb. 

Odlok o načinu prenosa obveznosti dosedanjih okrajnih zavodov za socialno 
zavarovanje na sklade komunalnih skupnosti in o načinu prenosa osnovnih 
sredstev dosedanjih okrajnih zavodov za socialno zavarovanje na komunalne 
zavode socialnega zavarovanja. 

8. Promet 

Izvršni svet 

Uredba o organizaciji upravne službe za varnost plovbe na morju v LR 
Sloveniji. 
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9. Urbanizem, stanovanjska izgradnja in komunalne zadeve 

a) Skupščina 

Zakon o določitvi dela stanovanjskega prispevka, ki se vplačuje v sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš tiste občine, na katere območju ima sedež izplačevalec 
delavčevega osebnega dohodka. 

Zakon o urejanju mestnega zemljišča. 
/ 

b) Izvršni svet 

Uredba o izdajanju izjemnih dovoljenj za uporabo zemljišč izven gradbenih 
okolišev za gradbene namene. 

c) Upravni organ 

Odredba o zavarovanju zemljišč v območju atomskega reaktorja v Podgorici. 

10. Splošne gospodarske zadeve 

a) Skupščina 

Odlok o regresu za prodane in dobavljene količine kuriva za široko 
potrošnjo. 

b) Upravni organ 

Odredba o posameznih živilih, ki jih obsega kontrola cen. 
Odredba o kontroli cen v prometu na drobno. 

11. Izobraževanje 

a) Skupščina 

Priporočilo za izvajanje nalog komune in krajevne skupnosti pri otroškem 
varstvu. 

Priporočilo za izvajanje nalog pri uresničevanju reforme gimnazij v SR 
Sloveniji. 

b) Izvršni svet 

Odlok o omejitvi vpisa slušateljev na medicinsko fakulteto , v Ljubljani. 

b) Upravni organ 

Pravilnik o strokovnem izpitu za učno in vzgojno osebje v šolah in drugih 
vzgojnih in izobraževalnih zavodih. 

Pravilnik o normativih za gradnjo posebnih šol in drugih posebnih vzgojnih 
in izobraževalnih zavodov. 

Odredba o številu otrok v učnih vzgojnih ali drugih enotah posebnih šol 
in drugih posebnih vzgojnih in izobraževalnih zavodov. 

Odločba o verifikaciji gimnazij. 
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12. Kultura, prosveta, znanost 

Upravni organ 

Odredba o minimalnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati založniško podjetje, 
če se poleg založniške dejavnosti ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi. 

13. Zdravstvo 

a) Skupščina 

Zakon o izterjevanju terjatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno pomoč 
in druge zdravstvene storitve. 

Zakon o spremembah zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi 
predmeti splošne rabe. 

Odlok o višini amortizacije, ki se lahko izloči v občinski zdravstveni inve- 
sticijski sklad. 

b) Izvršni svet 

Odlok o posebnem dodatku na preživnine babicam. 

c) Upravni organ 

Pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo obratnih ambulant. 
Pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo reševalnih postaj. 
Pravilnik o spremembi pravilnika o minimalnih pogojih za ureditev in delo 

reševalnih postaj. 
Odredba o obrazcu plačilnega naloga za izterjevanje terjatev zdravstvenih 

zavodov. 
Navodilo o podaljšanju veljavnosti navodila za sklepanje pogodb o zdrav- 

stvenih storitvah zavarovanim osebam v letu 1963. 

14. Organizacija 

a) Skupščina 

Zakon o spremembi zakona o območjih okrajev in občin v LRS. 
Priporočilo o nalogah pri pripravi statutov. 
Priporočilo o nekaterih nalogah za izboljšanje dela občinske uprave. 
Začasni poslovnik Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Začasni poslovnik Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
Začasni poslovnik Gospodarskega zbora Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
Začasni poslovnik Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine Socialistične re- 

publike Slovenije. 
Začasni poslovnik Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične re- 

publike Slovenije. 
Začasni poslovnik Organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične 

republike Slovenije. 
Sklep o ustanovitvi in izvolitvi komisije Skupščine SR Slovenije za pri- 

pravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
19 
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Sklep o ustanovitvi in izvolitvi komisije za pripravo in izdelavo predlogov 
za uskladitev obstoječih republiških zakonov in drugih republiških predpisov 
z novo ustavo SR Slovenije. 

Sklep o ustanovitvi komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika Re- 
publiškega zbora Skupščine SR Slovenije in o izvolitvi predsednika in članov 
te komisije. 

Sklep o izvolitvi komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika Gospo- 
darskega zbora Skupščine SR Slovenije in o izvolitvi predsednika in članov 
te komisije. 

Sklep o ustanovitvi komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika Pro- 
svetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije in o izvolitvi predsednika in 
članov te komisije. 

Sklep o ustanovitvi komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika So- 
cialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije in izvolitvi predsednika in 
članov te komisije. 

Sklep o ustanovitvi komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika 
Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije in o izvolitvi pred- 
sednika in članov te komisije. 

b) Izvršni svet 

Uredba o republiški komisiji za pregled filmov. 
Uredba o ustanovitvi Zavoda LR Slovenije za cene. 
Uredba o organizaciji in delu Republiškega sekretariata za turizem. 
Uredba o odpravi strokovnih svetov Izvršnega sveta. 
Odlok o organizaciji službe družbene kontrole cen v občinah. 
Odlok o ustanovitvi komisije Izvršnega sveta za pripravo gradiva za uskla- 

ditev republiških predpisov z ustavo. 
Odlok o ustanovitvi komisije Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja. 
Odlok o ustanovitvi republiške komisije za vpis ljudskega posojila za ob- 

novo in izgradnjo Skopja. 
Odlok o pooblastilu administrativne komisije za odločanje o določenih za- 

devah iz pristojnosti Izvršnega sveta. 
Odlok o pooblastilu sekretarja Izvršnega sveta Skupščine SRS za oprav- 

ljanje določenih zadev iz pristojnosti Izvršnega sveta. 
Poslovnik o delu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slo- 

venije. 
Odločba o prenehanju Komisije za nacionalizacijo najemnih zgradb in grad- 

benih zemljišč. 
v c) Upravni organ 

Odredba o razdružitvi, združitvi in preimenovanju nekaterih naselij. 

15. Samostojni zavodi 

a) Skupščina 

Zakon o Akademiji za glasbo v Ljubljani. 
Zakon o Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. 
Zakon o Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. 
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b) Izvršni svet 

Uredba o preosnovanju Zavoda LRS za produktivnost dela v znanstveni 
zavod. 

Uredba o spremembi uredbe o inštitutu za turbinske stroje. 
Uredba o pridružitvi Zavoda za družbeno samoupravljanje k Inštitutu za 

sociologijo in filozofijo. 
Odločba o Radio-televiziji Ljubljana. 
Odločba o prenosu pravic in dolžnosti republiških organov nasproti bol- 

nišnici za duševne bolezni v Begunjah na Gorenjskem na občinski ljudski odbor 
Radovljica. 

Odločba o prenosu pravic in dolžnosti republiških organov nasproti bolnici 
za duševne bolezni v Idriji na občinski ljudski odbor Idrija. 

Odločba o prenosu pravic in dolžnosti ustanovitelja nasproti Zdravstve- 
nemu domu dr. Petra Držaja v Ljubljana na Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

Odločba o Zavodu za napredek šolstva LR Slovenije. 
Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o Servisu za prevozne sto- 

ritve državnih organov in zavodov v Ljubljani. 
Odločba o sestavi sveta Zavoda LRS za zaposlovanje delavcev. 
Odločba o prenehanju doma upravne šole LRS v Ljubljani. 
Odločba o prenehanju internata šole za bolničarje na Golniku. 
Odločba o potrditvi statutarne odločbe fakultete za elektrotehniko v Ljub- 

ljani. 
Odločba o potrditvi statutarne odločbe o spremembah statuta fakultete za 

naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. 
Odločba o potrditvi statutarne odločbe o ustanovitvi Rudarskega inštituta. 
Odločba o potrditvi statutarne odločbe o dopolnitvi in spremembi statuta 

Visoke šole za politične vede y Ljubljani. 
Odločba o potrditvi statutarne odločbe o Inštitutu za strojništvo pri fakul- 

teti za strojništvo v Ljubljani. 
Odločba o potrditvi statutarne odločbe o spremembah in dopolnitvah sta-' 

tuta fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. 
Odločba o potrditvi statutarne odločbe o Inštitutu za sociologijo in filo- 

zofijo. 
Odločba o potrditvi pravil Sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš. 
Odločba o soglasju k stopnjam dodatnega prispevka za invalidsko zava- 

rovanje. 

16. Splošna uprava 

a) Skupščina 

Zakon o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah. 
Odlok o začasni ureditvi povračil poslanca Skupščine SR Slovenije ter 

funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije. 
Odlok o pravici poslancev Skupščine SR Slovenije ter funkcionarjev, ki jih 

voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije, do uporabe prevoznih sredstev ter do 
povračil za prevozne in druge stroške. 

19« n. 



392 Priloge 

b) Izvršni svet 

Odlok o plačevanju storitev Hidrometeorološkega zavoda SR Slovenije in 
o načinu uporabe dohodkov od teh storitev. 

Odlok o plačevanju storitev Zavoda SR Slovenije za statistiko in o načinu 
porabe dohodkov od teh sredstev. 

Odlok o spremembah odloka o višini dnevnic za uradna potovanja, nado- 
mestila za ločeno življenje in kilometrine za uslužbence republiških organov. 

Odlok o dodelitvi novoletne nagrade uslužbencem in delavcem republiških 
državnih organov, zavodov in organizacij. 

Odlok o nadomestilu uslužbencem ljudske milice, ki opravljajo službo na 
mejnih prehodih. 

Odločba o določitvi organov, pri katerih bo napravljen preizkus po prvem 
odstavku 18. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih usluž- 
bencih (Uradni list FLRJ, št. 52/61). 

Odločba o določitvi organov, pri katerih bo napravljen preizkus po prvem 
odstavku 18. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih usluž- 
bencih (Uradni list FLRJ, št. 57-763/61). 

Odločba o določitvi organov, pri katerih bo napravljen preizkus po prvem 
■odstavku 18. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih 
uslužbencih. 

17. Pravosodje 

a) Skupščina 

Resolucija k poročilu Vrhovnega sodišča LRS o splošnih problemih pravo- 
sodja v Ljudski republiki Sloveniji. 

c) Upravni organ 

Odredba o prenosu opravil in o začetku oziroma prenehanju poslovanja 
nekaterih okrožnih in občinskih sodišč glede na njihova nova krajevna območja. 

Odredba o začetku poslovanja okrožnega gospodarskega sodišča v Celju za 
katastrske občine oz. naselja, izločena iz občine Hrastnik in priključena občini 
Laško, in o prenosu opravil za to območje od Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani na Okrožno gospodarsko sodišče v Celju. 
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STATISTIČNI PODATKI 

Podatki so iz statističnih služb. Kjer so podatki iz drugih virov, je to nave- 
deno posebej. Podatki, kjer je izražena vrednost v dinarjih, so računani po 
tekočih cenah. 

ZAPOSLENI 
Zaposleni v vseh sektorjih 

Zaposleni1 1963 
skupaj moški ženske 

Indeks 
1962 = 100 

skupaj 

VSI  514 468 
V gospodarstvu2   432 868 
V negospodarskih dejavnostih . . 81 600' 

Družbeni sektor  500 534 
Industrija  213 095 

Elektroenergija  5 921 
Premog  12 895 
Nafta  - 948 
Črna metalurgija  11 639 
Barvasta metalurgija  8 944 
Nekovinska  5 936 
Kovinska  42 207 
Ladjedelništvo  546 
Elektroindustrija  17 433 
Kemična  7 069 
Gradbeni material  6 386 
Lesna  24163 
Papirna  5 9CV3 
Tekstilna  34 781 
Usnjarska  9 962 
Gumarska   1 479 
Živilska   9172 
Grafična  4 963 
Tobačna  650 
Filmska  266 
Geološka raziskovanja  301 
Druga neimenovana industrija . . 1 526 

Kmetijstvo  28 581 
Gozdarstvo  9 007 
Gradbeništvo  44 200 
Promet  34 916 
Trgovina in gostinstvo'  43 939 
Obrt  35 679 
Komunala   9 517 
Prosvetno zdravstvena  53 837 
Zasebni sektor  13 934 

Obrtništvo   8 283 
Ostalo  5 651 

Pogodbeni zavarovanci  169 

320 850 
279 313 

41 537 
314 812 
131 673 

4 991 
11 867 

877 
10 102 

7 764 
3 657 

30' 886 
491 

9 143 
4 171 
4 854 

14 902 
3 858 
9 583 
4 939 

891 
4 989 
2 417 

223 
204 
251 
613 

20 819 
7 848 

39 872 
29 853 
17 671 
25 539 

7 210 
19 688 

6 038 
5 634 

404 
131 

193 618 
144 038 
49 580 

185 722 
81 422 

930 
1 028 

71 
1 537 
1 180 
2 279 

11 321 
55 

8 290 
2 898 
1 532 
9 261 
2 050 

25 198 
5 023 

588 
4 183 
2 546 

427 
62 
50 

913 
7 762 
1 159 
4 328 
5 063 

26 268 
10 140 

2 307 
34 149. 

7 896 
2 649 
5 247 

38 

103 
104 
95 

103 
106 
100 
98 
97 

102 
116 
76 

102 
105 
131 
110 
113 
101 
105 
142 
106 
120 
108 
187 
114 
97 
99 
90 

100 
113; 
10T 
111 
101 
10O 
97 

100 
88 
84 
95 
19 

Po podatkih Zavoda za socialno zavarovanje SRS — letno poprečje. Osebje je prikazani* 
po personalni evidenci. Razvrstitev delovnih organizacij v dejavnosti je po odločbah Družbe- 
nega knjigovodstva. i 

1 Všteti so tudi vajenci in honorarno osebje, ki dela najmanj polovico delovnega časa. 
Vštete so panoge od industrije do vključno komunale družbenega sektorja in zasebni' 

sektor. 
Primerljivost po nekaterih strokah z letom 1962 ni popolnoma točna zaradi preuvrstitve 

podjetij po novi nomenklaturni dejavnosti. 
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NARODNI DOHODEK 
Narodni dohodek po panogah dejavnosti za vse sektorje lastništva 

Skupaj . . 
Industrija . . 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet . . . 
Trgovina . . 
Gostinstvo . . 
Obrt in komunala 

Vrednost proizvodnje Narodni dohodek 
milijoni din 

1962 1963 
ocena 

- Indeks 
1962 = 100 

milijoni din 
  *—— Indeks 

1963 1962 = 100 
1962 ocena 

1 322 465 
723 392 
183 298 

11 741 
104 769 

92 218 
77 176 
29 732 

100 139 

1 565 800 
846 400 
198 000: 

12 5'CO 
136 200 
113 400 

91 100 
38 00© 

130 200 

118 
117 
108 
106 
130 
123 
118 
128 
130 

569 762 
284 168 

91 777 
7 566 

43 881 
36 226 
55 157 
11 082 
39 905 

668 000 
329 600 

99 100 
7 700 

56 200 
43 500 
65 600 
14 400 
51.900 

117 
116 
108 
102 
128 
120 
119 
130 
130 

Podatki za leto 1963 so ocenjeni po statističnih podatkih o proizvodnji ali prometu ter 
po podatkih družbenega knjigovodstva Narodne banke. 

Vrednost proizvodnje in narodni dohodek sta prikazana po načelu zajemanja podjetij kot 
celote, t. j. po pretežni dejavnosti podjetja. 

V kmetijstvu je zajeto tudi privatno gozdarstvo. 

PORABA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA PO PODROČJIH 

Investicije v osnovna sredstva struktura po panogah 
v milijonih 

1962 1963 1962 1963 

Skupaj . . . . . ..,171 279 170 510 218 568 218 489 100 100 100 100 
Industrija  59 736 52 596 74 465 70 837 35 31 34 32 
Kmetijstvo 17 125 17 077 21 538 21 135 10 10 10 10 
-Gozdarstvo  3 362 3 076 3 340 3 089 2 2 2 1 
-Gradbeništvo .... 6 429 4 583 6 827 5 945 4 3 3 3 
Promet  17 772 17 882 27 483 26 895 10 10 13 12 
Trgovina in 

gostinstvo .11 741 11 569 16 122 15 743 7 -7 1 7 
Obrt  3 249 2 893 3 831 3 545 2 ' 2 2 1 
Gospodarstvo .... 109 636 147 189 70 64 71 67 
Štanov.-kom. 

dejavnost  19 053 39156 37 630 45 097 11 23 17 21 
Kulturno-soc. 

dejavnost  13 028 16 5»' 16 172 15 910 8 10 7 7 
Državni organi in 

ostalo ...... 19784 5 218 11 160 10 2931 11 3 5 5 
Negospodarstvo ... 60 874 71 300 30 36 29 33 

1 Zajet je celoten republiški sklad negospodarskih investicij in ni razbit na negospo- 
darske panoge. 

Po podatkih Narodne banke SFRJ, Centrale za SR Slovenijo. 
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Poraba za investicije v osnovna sredstva 
po nosilcih sredstev 

Investicije 
v osnovna sredstva 

v milijonih Indeks 
1962 = 100 _ 

Struktura 
po panogah 

1962 1963 1962 1963 

Skupaj.   . • .171 279 218 568 128 100 100 
Industrija  59 736 74 465 125 35 34 
Kmetijstvo  17 125 21 538 126 10 10 
Gozdarstvo  3 362 3 340 99 2 2 
Gradbeništvo   6 429 6 827 106 4 3 
Promet  17 772 27 483 155 10 13 
Trgovina in gostinstvo  11 741 16 122 137 7 7 
Obrt  3 249 3 831 118 2 2 
Stanovanjsko-komunalna dejav. . . . 19 053 37 630 197 11 17 
Kulturno-socialna dejavnost .... 13 028 16 172 124 8 7 
Državni organi in ostalo  19 784 11 160 56 11 5 

Po podatkih Narodne banke SFRJ, Centrale za SR Slovenijo. 

KMETIJSTVO 

Število živine po sektorjih 

1962 *\ 
Struktura 
1963 v % 

Indeks 
1962 = 100 

Konji  52 400 51 173 100 98 
družbeni    1 028 741 1,4 72 
zasebni . . .     . 51 372 50 432 98,6 98 

Goved  551 896 537 010 100 97 
družbeni  56 730 63 037 11,7 111 
zasebni  495 166 473 973 88,3 96 

Prašiči  478 284 491 448 100 103 
družbeni  35 329 45 392 9,2 128 
zasebni  442 955 446 056 90,8 101 

Ovce    . 45 491 40 798 100 90 
družbeni  175 54 0,1 31 
zasebni  45 316 40 744 99,9 90 

Perutnina   2 389 734 2 473 214 100 103 
družbeni  462 812 485 575 19,5 105 
zasebni  1 926 922 1 987 639 80,4 103 

Število živine v družbenem sektorju je iz letnega poročila o živinoreji na dan 31. 12. 1962 
in 31. 12. 1963, število živine za zasebni sektor je rezultat ankete o številu živine 15. 1. 1963 in 
15. 1. 1964. 
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INDUSTRIJA 

Storilnost v industriji SRS 1962 in 1963 

Indeksi storilnosti Indeksi 0 1962 = 100 
1962 1963 proizvodnje zaposlenih 

VSA INDUSTRIJA  105 110 115 104 
Elektroenergija  96 107 107 101 
Premog .V  110 107 107 100 
Nafta  106 144 135 94 
Črna metalurgija  102 102 102 100 
Barvasta metalurgija  104 107 109 102 
Nekovinska  112 110 117 106 
Kovinska  100 106 115 108 
Elektroindustrija ....... 112 123 136 111 
Kemična  116 114 118 104 
Gradbeni material  104 112 119 106 
Lesna  107 110 116 105 
Papirna  98 112 115 103 
Tekstilna  106 108 110 102 
Usnjarska  103 105 111 105 
Gumarska  97 113 117 103 
Živilska  102 105 109 104 
Grafična   100 121 110 91 
Tobačna   114 96 96 100 

Struktura in obseg industrijske proizvodnje 1962 in 1963 v SRS 

Struktura v % Indeks fizičnega obsega 

1962 1963 1962 i963 

1961 1962 

VSA INDUSTRIJA  100 100 107 115 
Sredstva za delo  17,2 17,6 106 116 
Reprodukcijski material .... 53,5 53,2 106 113 
Predmeti za široko potrošnjo . . 29,3 29,2 109 114 
Elektroenergija  6,4 6,1 101 107 
Premog  7,9 7,5 103 107 
Nafta  0,1 0,1 103 135 
Črna metalurgija  5,3 4,8 104 102 
Barvasta metalurgija  5,6 5,4 106 109 
Nekovinska  2,1 2,2 118 117 
Kovinska  23,5 23,9 104 115 
Elektroindustrija  4,4 5,2 115 136 
Kemična  3.1 3,2 120 118 
Gradbeni material  3,7 3,8 101 119 
Lesna  10,9 11,1 110 116 
Papirna  3,1 3,1 105 115 
Tekstilna  12,4 12,0 108 110 
Usnjarska  3,6 3,2 102 111 
Gumarska   1,1 1,1 103 117 
Živilska . .  3,7 3,5 109 109 
Grafična  1,7 1,7 107 110 
Tobačna  0,3 0,2 101 96 
Raznovrstna    1,1 1,9 129 201 
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Količinska proizvodnja v industriji SRS 

Merska Proizvodnja Indeks 
enota 1962 lg63 1962 100 

Energetski proizvodi 

Električna energija  GWh 
Rjavi premog tisoč t 
Lignit . ^ • • • tisoč t 

Reprodukcijski material 

Surovo jeklo  t 
Aluminij  t 
Živo sirebro  t 
Odlitki  t 
Kovinska embalaža  t 
Žveplena kislina 66 Be  t 
Kalcijev karbid  t 
Razne lesene plošče ...... m3 

Papir, karton, lepenka  t 
Bombažna preja  t 
Tehnično podplatno in umetno 

usnje  t 

Izdelki za kmetijstvo 

Poljedelski stroji in orodje ... t 
Umetna gnojila  t 
Sredstva za varstvo rastlin ... t 

Izdelki za gradbeništvo 

Cement  t 
Salonit  t 
Zidaki tisoč ENE 

Izdelki za osebno uporabo 

Posoda  t 
Motocikli  kos 
Dvokolesa  kos 
Električni aparati za gospodinjstvo t 
Radijski sprejemniki  kos 
Stanovanjsko pohištvo' garnitura 
Bombažne tkanine tisoč m2 

Konfekcija perila in oblačil . . . tisoč m2 

Obutev tisoč parov 
Mesne in ribje konserve t 
Predelano sadje in vrtnine ... t 

3 237 
2 536 
2 608 

447 148 
22 861 

561 
58 286 
14 226 
31 076 
34 484 
47 599 

115 763 
25 040 

7 924 

3 115 
137 377 

2 093 

302 347 
59 120 

214 169 

9 192 
27 758 
84 781 

7 321 
42 511 
.49 335 

118 109 
11 620 

3 908 
7 9181 

15 4351 

3 469 
2 569 
3 164 

441 505 
26 481 

546 
60 985 
17 092 
44 463 
39 659 
59 761 

133 228 
24 580 

8 850 

3 414 
142 709 

3 918 

372 047 
76 190 

235 079 

9 960 
35 032 

113 688 
10 107 
66 641 
65 024 

123 859 
13 296 

4 427 
7 929 

16 811 

107 
101 
121 

116 
97 

105 
120 
143 
115 
126 
115 
98 

112 

110 
104 
187 

123 
129 
110 

108 
126 
134 
138 
157 
132 
105 
114 
113 
100 
109 

Oprema 

Strojna oprema za industrijo, 
rudarstvo in deli  t 16 791 22 886 136 

Tovorni avtomobili in avtobusi ter 
drugi avtomobili ....... kos 4276 5451 127 

Pisalni stroji  kos 13 601 17 347 128 
Telefonske centrale priključki 34 139 38 166 112 

Popravek zaradi antipaste. 
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ZUNANJA TRGOVINA 

Izvoz 
1963 indeks 

tisoč din 1962 = 100 

Po strokah dejavnosti 

Skupaj  39 689 963 121 
Elektroenergija  324 161 248 
Premog  133 144 223 
Nafta  814 39 
Črna metalurgija  1 095 855 148 
Barvasta metalurgija .' 3 298 589 110 
Nekovinska  959 847 94 
Kovinska  4 416 604 114 
Ladjedelništvo  291 464 88 
Elektroindustrija  1 063 994 168 
Kemična  1 238 916 122 
Gradbeni material . . 96 510 174 
Lesna  8 520 952 114 
Papirna  1 073 592 157 
Tekstilna 3 359 958 152 
Usnjarska   2 176 872 165 
Gumarska   129 375 105 
Živilska   1 704 197 102 
Grafična  11 510 230 
Tobačna  87 311 
Filmska  6114 62 
Poljedelstvo  1 934 931 117 
Sadjarstvo  224 632 59 
Živinoreja   5 337 406 128 
Ribištvo  41 544 84 
Primarna predelava kmet. pridelkov 965 544 89 
Izraba gozdov  875 765 148 
Lov, gozdni sadeži in zelišča . . . 407 586 95 

Po namembi 

Skupaj   39 689 963 121 

Proizvodi za reprodukcijo .... 18 038 433 127 
Proizvodi za opremo  2 278 091 99 
Proizvodi za splošno porabo ... 19 373 439 120 

1963 
tisoč din 

indeks 
1962 = 100 

41 048 270 

678 343 
414 137 

5 385 476 
921 705 

1 550 066 
11 522 755 

483 
2 495 140 
6 462 708 

18 
333 015 

1 236 850 
4 539 284 

34 424 
971 021 
714 235 
187 398 
22 829 
18 812 

741 030 
731 859 

1 428 901 
400 735 

36 905 
87 606 

132 535 

41 048 270 

28 254 798 
7 842 709 
4 950 763 

116 

107 
118 
130 
192 
108 
117 

0 
118 
138 

166 
272 

82 
55 
81 

120 
196 
52 

129 
125 
222 

89 
99 

152 
218 
125 

116 

124 
99 

105 
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NOTRANJA TRGOVINA NA DROBNO 
Promet po trgovskih strokah 1963 

Milijoni din 196^ 

Skupaj    271 007 119 
Meso, mesni izdelki, ribe, perutnina  20 978 124 
Zelenjava, sadje in njihovi izdelki    2 850 112 
Živila, alkoholne pijače in gospodinjske potrebščine ... 29 667 285 
Mleko, mlečni izdelki, kruh, pecivo > . . . . 10 547 126 
Drugo živilsko blago   1 222 22 
Tobačni izdelki  4 071 114 
Tekstil, konfekcija, kratko in pleteno blago  23 916 140 
Obutev, usnje, usnjena galanterija ipd  10 995 137 
Železnina, kovinsko in električno blago, kmetijski 

stroji, barve, laki, steklo in porcelan    20 124 163 
Kurivo in gradbeni material   4162 129 
Pohištvo ....    3 848 132 
Knjige, muzikalije ter pisarniški material  6 343 110 
Drugo neživilsko blagoi . .     35 139 101 
Mešano blago  77 H9 *01 
Blagovpice    6 004 113 
Naftni derivati  8 396 99 
Komisijske trgovine    523 114 
Lekarne   5103 110 

1 V 1. 1963 so nekatera podjetja spremenila stroko. 

ODKUP 
Po skupinah predmetov v 1963' 

Milijoni din Indeks 
1962 = 100 

Delež 
družbenih 

posestev v °/ 

Skupaj   53 659 111 
2ita  ,571 81 
Živina  22 885 112 
Perutnina in jajca  2 224 143 
Mleko in mlečni izdelki    4 093 124 
Vrtnine in zelenjava  2 770 109 
Sadje  2152 119 
Alkoholne pijače2   3 040 175 
Industrijske rastline  1 436 72 
Kože, volna in perje    537 90 
Les — drva  12 508 102 
Ostalo  1 443 91 

40 
62 
32 
80 
54 
29 
32 
80 
56 

4 
35 
45 

1 Vštet odkup od zasebnih proizvajalcev in družbenih posestev. ! V vrednosti vina je upoštevan tudi prometni davek, ki ga plača proizvajalec. 
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TURIZEM 

Gostje in prenočitve1 

Gostje Prenočitve 
indeks 

1962 = 100 1963 indeks 
1962 = 100 

Skupaj - 976 689 122 3 155641 114 
Domači » . . . . 641 875 112 2 139 107 103 
Tuji , 334 814 146 1 016 534 145 

1 Vštete prenočitve v hotelih, penzionih, prenočiščih, motelih, gostilnah, turističnih taborih, 
topličnih mineralnih in klimatičnih zdraviliščih, počitniških domovih, planinskih postojankah; 
registriranih zasebnih sobah, negostinskih objektih (internatih, šolah ipd., ki so v sezoni zaradi 
pomanjkanja gostinskih zmogljivosti na voljo turistom) in camping prostorih, last gostinskih 
organizacij, turističnih društev ipd. 

CENE 

Poprečni letni indeksi cen na drobno 
0 1962 = 100 

1961 1963 

Skupni indeks  92,0 105,2 
Blagovni indeks  92,3 105,1 
Indeks industrijskih izdelkov  94,1 102^7 
Živila     87,6 111^2 

2ita in izdelki iz žit   90,5 116,3 
Vrtnine    , . 53,0 87^0 

Stalne . .     .    50,8 91,1 
Krompir  , , , . . 51,5 85,2 

Sezonske ,    74,7 58,8 
Izdelki iz vrtnin   77,8 101,3 
Surovo in predelano sadje  72,9 105,7 
Presno in prekajeno meso   94,5 119,4 
Jajca   . , ,    86,7 122,8 
Mleko in mlečni izdelki  90,8 119,0 
Maščobe :  82,2 107,3 
Ostala živila   ^  97,1 101,8 

Alkoholne pijače   88,7 101,6 
Tobačni izdelki    83,2 100,0 
Tekstilni izdelki   95,6 101,1 

Volnene tkanine   . , 95,3 101,1 
Bombažne tkanine  93,5 101,1 
Svilene tkanine   ." . 95,7 99,9 
Ostali konfekcijski tekstilni izdelki  96,5 101,1 

Obutev .    91,8 103,3 
Kurivo  94,3 102,4 
Razsvetljava   100,0 101,1 
Pohištvo   94,0 103,0 
Predmeti za gospodinjstvo    93,8 102,0 
Gospodarske potrebščine  86,9 101,4 
Gradbeni material  101,0 101,2 
Storitve  89,4 106,8 

Stanovanjske  100,0 100,0 • 
Obrtne 84,5 108,8 
Kulturne .     91,4 101,1 
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OSEBNI DOHODKI 

Poprečno število zaposlenih in čisti osebni dohodki v letu 1963 

Vsi doseženi osebni dohodki 
Poprečno 

število 
zaposlenih skupni letni 

znesek 

Povprečni osebni dohodek 
na zaposlenega 

znesek din indeks 
1962 = 100 

Skupaj  475 751 203612709 35665 119 
Gospodarstvo  407 824 167 657 187 34 259 120 
Negospodarske dejavnosti .... 67 927 35 955 522 44 110 118 
Gospodarstvo  407 824 167 657 187 34 259 120 

Industrija  209 607 87 696 969 34 866 119 
Elektroenergija  5 423 3 192 333 49 052 118 
Premog  12 938 6 458 460 41 600 117 
Nafta  885 355 965 33 522 122 
Crna metalurgija  11 376 5 574 100 40 832 114 
Barvasta metalurgija  8 780 4 306 491 40 875 118 
Nekovinska  6 082 2 274 641 31 164 111 
Kovinska  41 366 18 041 729 36 346 121 
Ladjedelništvo  515 262 049 42 430 96 
Elektroindustrija  16 296 6 954 027 35 561 122 
Kemična  7 317 3 427 950 36 991 114 
Gradbeni material  6 443 2 532 614 32 757 133 
Lesna   24 061 8 603 580 29 798 119 
Papirna  5 734 2 576 713 37 444 117 
Tekstilna  34 169 11 565 630 28 207 . 117 
Usnjarska  9 790 3 535 626 30 095 119 
Gumarska  1 209 545 774 37 614 116 
Živilska  9 947 - 3 905 141 32 716 117 
Grafična  4 445 2 394 155 44 890 135 
Tobačna    500 192 996 32 166 115 
Filmska  255 130276 42 588 121 
Druga neimenovana industrija1 . . 2 076 866 719 34 787 133 

Kmetijstvo  28 169 13 308 396 30 719 125 
Gozdarstvo  9 877 3 764 412 31 761 117 
Gradbeništvo  41 997 16 466 285 32 674 119 

Projektiranje  1432 1 300 772 75 692 122 
Gradnje in montaža  40 565 15 165 513 31 155 117 

Promet   35 967 15 513 402 35 943 120 
Železniški  17 489 7 504 584 33 615 118 
Pomorski  982 508 537 43 173 114 
Zračni    126 102421 67 515 106 
Cestni  8 390 3 815 879 37 903 119 
Mestni , 3 614 1 784 946 41 153 120 
Storitve v pristaniščih  825 466 732 47 126 112 
PTT  4 541 1 780 303 32 669 114 

1 Upoštevano tudi stroka »geološka raziskovanja«. 
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Poprečno število zaposlenih in cisti osebni dohodki v letu 1963 (nadaljevanje) 

Vsi doseženi osebni dohodki 
Poprečno Poprečni osebni dohodek 

zapSh »eXketnl ^P°Slenega 

znesek din indeks zneseK ain lg62 _ lo0 

Trgovina   30 146 13 707 717 37 893 122 
Trgovina na drobno, debelo in 

storitve .  26 464 11 556 680 36 392 121 
Zunanja trgovina  3 324 1 900 101 47 643 131 
Poslovna združenja  377 250 936 55 492 113 
Gostinstvo in turizem  10122 3 808 842 31 358 123 
Obrt  31 848 12 447 984 32 572 123 
Komunala  10 091 3 943 180 32 562 117 

Negospodarske dejavnosti .... 67 927 35 955 522 44 110 118 
Šolstvo  18 389 10 064 651 45 611 112 

osnovno  11 744 5 749 879 40 800 110 
srednje in strokovno  4 707 2 883 248 51 050 113 
višje iri visoko  1 938 1 431 524 61 552 123 

Znanost, kultura in prosveta . . . 6 764 3 747 707 46 174 118 
Zdravstvo   17800 9497382 44459 123 

lekarne \    796 479 774 50 228 113 
Socialno varstvo in posredovanje 

dela   5 051 1 819 756 30 022 103 
Politične organizacije   1 046 740 819 59 034 125 
Družbene organizacije in društva 1 014 455 991 37 490 109 
Zbornice   298 221 532 62 002 125 
Finance in krediti  5 724 2 962 875 43 138 115 
Socialno zavarovanje  1 636 901 041 45 901 119 
Državni organi  8 692 4 656 177 44 638 117 

zvezni  579 289 647 41 640 137 
republiški  1 165 780 066 55 819 117 
okrajni  717 444 969 51 735 114 
občinski   6 231 3 141 495 42 012 117 

Pravosodje  1 492 877 237 48 972 117 
Ostale pravne pisarne  21 10 354 41 919 

V poprečnem številu zaposlenih je všteto le tisto število zaposlenih, ki je dobilo od 
organizacije oziroma ustanove osebne dohodke. Vajencev ni vštetih. 

V le.tu 1963 izkazujemo v čistih osebnih dohodkih tudi dopolnilni občinski prispevek. 
Podatki po nekaterih panogah oziroma strokah niso popolnoma primerljivi z letom 1962, ker je 
bila v letu 1963 izvedena pregrupacija nekaterih enot po novi veljavni nomenklaturi dejavnosti 
(Uradni list FLRJ — 10/62). 
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Življenjski stroški 
(po stalni listi) 

0 1962 = 100 
1961 1963 

Skupni indeks  87,4 106,6 
Blagovni indeks  86,7 107,0 
Neblagovni indeks — storitve   93,2 104,2 
Mesečni  84,2 108,6 
Letni  94,7 101,6 
Večletni  95,0 102,9 
Hrana  80,7 111,9 
Pijače in tobak i    85,2 100,2 
Obleka in obutev  93,4 103,1 
Stanovanje  96,9 102,0 

najemnina, voda in drugo   98,6 100,6 
kurjava in razsvetljava   97,1 100,8 
pohištvo     94,9 104,1 

Higiena  88,8 105,2 
Kultura in razvedrilo  92,6 98,7 
Promet in PTT    . 100,2 106,4 

Šolstvo 
Sole 

Začetek šolskega leta 1963/64 Število 
Me dijakov, ki     . so opravili 

, , . učenci zaključni 
samostojne d°^fh%0^h j izP" 1962/68 

Osnovne šole  1106 — 245 446 9326 — 
Gimnazije  29 1 11 206 676 1797 
Šole za vzgojo učnega osebja 10 3 3 258 279 679 
Tehnične in njih ustrezne stro- 

kovne šole . ... L . . 52 1 13 676 1131 2358 
Srednje umetniške šole ... 4 1 650 35 90 
Vajenske šole in šole s prak- 

tičnim poukom (poklicne 
šole)  93 2 13 107 353 46111 

Šole za drug strokovni kader 6 2 986 84 391 
Šole za dopolnilno izobra- — 

ževanje  59 1 9187 535 — 

Učno osebje pri posameznih vrstah šole je prikazano samo za samostojne šole. 
1 Pri diplomskih zaključnih izpitih so upoštevani redni in izredni dijaki. Na vajenskih 

šolah je v šolskem letu 1962/63 izdelalo zaključni razred 6020 učencev, zaključni izpit pa jih je 
opravilo 4611. Ostali to je 2073 pa so ali bodo opravili zaključni izpit pred izpitno komisijo. 
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Vpis slušateljev višjih in visokih šol, umetniških akademij in fakultet 
(po letnikih študija) zimski semester 1963/64 

Skupaj I II III iv V 

Vse šole  13 889 7652 3167 1482 1474 114 
Višje šole  4 086 2871 1106 109 — — 
Visoke šole ....... 1 133 833 109 108 83 — 
Fakultete  8 350 3846 1870 1195 1325 114 
Umetniške akademije . . . 320 102 82 70 66 — 

Diplomirani slušatelji višjih in visokih šol, umetniških akademij in fakultet 
(od 1. I. do 31. XII. 1963) 

I. stopnja II. stopnja 
skupaj redni izredni skupaj redni izredni 

Vse Šole  
Višje šole .... 
Visoke šole .... 
Fakultete  
Umetniške akademije 

1658 
735 
74 

849 

1310 
500 

24 
786 

348 
235 

50 
63 

1273 

39 
1149 

85 

1221 

31 
1106 

84 

52 

8 
43 

1 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijsko-politična 

vprašanja 

POROČILO 
o obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1963 

Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 1963, ki je bilo 
Skupščini SR Slovenije predloženo v skladu z določbami 190. člena Ustave 
Socialistične republike Slovenije, so na svojih sejah obravnavali vsi odbori Re- 
publiškega zbora. Odbor za organizacijsko-politična vprašanja daje to poročilo 
v imenu omenjenih odborov in povzema bistvene ugotovitve njihovih razprav. 

Odbori ugotavljajo, da je Izvršni svet, kot organ Skupščine, ki mu je pover- 
jena politično-izvršilna funkcija v okviru z ustavo in zakoni določenih pravic 
in dolžnosti republike, v preteklem letu uspešno izpolnil svoje naloge. Izvršni 
svet, ki je odgovoren za izvajanje politike, katere osnove določa Skupščina SR 
Slovenije, je tako odrejeno politiko dosledno izvajal. 

Izvršni svet je zlasti uspešno izpolnil naloge, ki so bile posebno pomembne 
za preteklo leto: priprava nove ustave in začetek izvajanja ustavnih določil glede 
političnega in gospodarskega sistema, izvedba volitev v nova predstavniška 
telesa ter priprave za organizacijo in programiranje gradiva za družbeni plan 
1964—1970. Ob tem je Izvršni svet uspešno deloval zlasti tudi pri napredku 
dejavnosti, ki bistveno vplivajo na skladnost družbenega in gospodarskega raz- 
voja ter življenjske ravni delovnih ljudi. Taki napori Izvršnega sveta so pri- 
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spevali, da se je nadalje krepila materialna osnova samoupravljanja v delovnih 
organizacijah in družbeno-političnih skupnostih. 

Izvršni svet je v preteklem letu tudi uspešno organiziral pomoč ob potresu 
v Skopju. 

Ob pozitivni oceni dela Izvršnega sveta v preteklem letu pa odbori opo- 
zarjajo na nekatera aktualna vprašanja, ki so posebno pomembna za nadaljnji 
družbeni in gospodarski razvoj SR Slovenije in katerih reševanju je Izvršni svet 
v preteklem letu posvetil veliko pozornosti, so pa dolgoročnejšega značaja in 
jih bo zato potrebno nadalje reševati tudi v letošnjem letu: 

— Sorazmerno nizka udeležba osebne in splošne potrošnje povzroča ne- 
skladnosti, ki terjajo spremembe odnosov v osnovni delitvi narodnega dohodka. 
Za nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj ter racionalnejše gospodarjenje 
morata dobiti osebna in splošna potrošnja v delitvi narodnega dohodka večji 
delež kot doslej. 

— Zaradi nezadostne materialne osnove zaostaja razvoj komunalnega si- 
stema. Da se bodo komune lahko hitreje izoblikovale kot osnovne družbene 
skupnosti, ki bodo sposobne zadovoljiti zlasti pereče potrebe na področju druž- 
benih služb, je nujno potrebno rešiti vprašanje ustrezne delitve sredstev med 
družbeno-političnimi skupnostmi. 

— Prispevek iz dohodka gospodarskih organizacij prihaja v nasprotje s 
funkcijo dohodka v našem gospodarskem sistemu. Da bi stimulirali gospodarske 
organizacije k boljšemu gospodarjenju ter omogočili ustreznejša razmerja v 
delitvi dohodka, bi bilo treba prispevek iz dohodka gospodarskih organizacij 
odpraviti. 

— Investicijska vlaganja v letu 1963 so presegla naše gospodarske zmog- 
ljivosti, pri tem pa tudi ni bilo ustrezno razmerje med gospodarskimi in nego- 
spodarskimi vlaganji. Do prekoračitev investicij prihaja zlasti zaradi številnih 
primerov gradenj brez zagotovljenih sredstev, zaradi večjih stroškov investicij, 
kakor je z njimi računal investitor in zaradi nesmotrnega trošenja sredstev. Ob 
vsem tem pa v negospodarskih investicijah ne dosegamo planskih predvidevanj, 
kar velja še posebno za šolstvo. Zaradi tega je treba pospešeno reševati osnovna 
vprašanja investicijske politike ter doseči, da bodo investicijska sredstva čimbolj 
smotrno uporabljena. 

— Ustavna določila o 42-urnem delovnem tednu so sprožila pomemben 
proces za povečanje produktivnosti dela, ki naj omogoči prehod na skrajšani 
delovni čas in dviganje najnižjih osebnih dohodkov. Ugotavlja pa se, da ustrezne 
priprave ne potekajo v vseh organizacijah dovolj uspešno. Da bo ta odgovorna 
naloga lahko v predvidenem roku opravljena, bo treba znatnih novih naporov. 

— Za izvedbo novega ustavnega sistema bo v letošnjem letu treba pospe- 
šeno nadaljevati usklajevanje našega pravnega sistema z ustavnimi določili, 
kakor tudi usklajevanje notranjih predpisov samoupravnih organizacij z njiho- 
vimi statuti. 

Odbori predlagajo, da Republiški zbor odobri poročilo Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1963. 

Št.: 021-34 
Ljubljana, 17. 4. 1964 Predsednik: 

Niko Belopavlovič 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 
-s 

POROČILO 

o obravnavi poročila Izvršnega sveta za leto 1963 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 14. aprila 1964 obravnaval poročilo 
Izvršnega sveta za leto 1963. 

Poročilo zajema celotno obdobje leta 1963 in ga obdela enovito, čeprav je 
v tem letu zaradi sprejetja nove ustave in volitev prišlo do sprememb v sestavi, 
nalogah in delu Izvršnega sveta. Poročilo se ne spušča v delovna področja repu- 
bliških upravnih organov in označuje le poglavitne poteze in splošne probleme, 
ki jih je obravnaval Izvršni svet kot politično izvršilni organ skupščine. Zato je 
odbor hkrati s poročilom Izvršnega sveta obravnaval tudi poročila republiških 
gospodarskih sekretariatov in zavodov o njihovem delu v letu 1963. 

Odbor je razpravljal v zvezi s poročilom in obrazložitvijo o gospodarskih 
vprašanjih, predvsem o tistih, za katere sodi, da so v letu 1963 zavirala ugod- 
nejši razvoj gospodarstva in ki zaradi nedograjenega sistema še vedno neugodno 
vplivajo na gospodarjenje v letošnjem letu. Poročilo ni izčrpno in dovolj ana- 
litično glede na celotno problematiko družbenega in gospodarskega razvoja 
(npr. posledice reorganizacije občin in okrajev in perspektive, novi proračunski 
sistem itd.). Kritična obdelava problemov v gospodarstvu in družbenih službah 
je mogoča le na osnovi preciznega in sistematičnega spremljanja dogajanj 
v gospodarstvu; zato bo potrebno čimprej izdelati metodiko spremljanja druž- 
benega in gospodarskega razvoja. 

Odbor je pozitivno ocenil prizadevanje Izvršnega sveta na področju'gospo- 
darstva, ki so se pokazala pri odpravi oziroma izpopolnitvi tistih elementov ali 
instrumentov, ki so zavirali prozvodnjo, kot npr. prispevek od izrednega do- 
hodka, rudniški prispevek, spremembe v sistemu amortizacije, prizadevanja za 
zvišanje najnižjih osebnih prejemkov, uvajanje 42-urnega delovnega časa itd. 
Prizadevanja v tej smeri je treba pospešeno nadaljevati. Zlasti je pomemben 
problem prispevka od dohodka gospodarskih organizacij, ki bi ga bilo treba 
odpraviti in uvesti davek na poslovni sklad podjetij. S tem bi spodbudili 
interes gospodarskih organizacij do sredstev za razširjeno reprodukcijo. V smislu 
ustavnih določil je treba tako dopolnjevati in izgrajevati gospodarski sistem, 
da bo rasla materialna osnova samoupravljanja v delovnih organizacijah in 
družbeno-političnih skupnostih. Zato je nadaljnja decentralizacija sredstev od 
širših družbeno-političnih skupnosti — zveze in republike — na komune in 
delovne organizacije nujen pogoj nadaljnjega razvoja. V razpravi so člani 
odbora poudarjali, da gre pri tem tako za vprašanje sistema delitve družbenega 
dohodka kot za spremembo delitvenih razmerij v korist temeljnih samoupravnih 
enot in osebnih dohodkov. Zlasti so v težkem položaju gospodarsko manj razvite 
komune, ki prav zaradi obstoječe delitve dohodka ne morejo razvijati niti 
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gospodarstva niti družbenih služb. Za kritje svojih najbolj nujnih izdatkov za 
upravo in družbene službe pritiskajo na fakultativne dohodke in s tem slabšajo 
položaj zlasti na področju kmetijstva, obrti, trgovine in gostinstva, kar nega- 
tivno vpliva na preskrbo z življenjskimi potrebščinami in s tem na standard 
prebivalcev. Takšna politika je v nasprotju z našimi družbeno-političnimi pro- 
grami, ki predvsem poudarjajo pomen in vlogo človeka ter potrebo po izbolj- 
šanju življenjskega standarda. Tak sistem delitve je imel negativen vpliv tudi 
na položaj družbenih služb, ki se spričo nezadostnih sredstev niso mogle ugod- 
neje razvijati in se tudi sistem delitve dohodka po delu ni mogel pri njih uve- 
ljaviti. Ugodnejša delitvena razmerja pri delitvi narodnega dohodka bodo pove- 
čala in okrepila odgovornost teh samoupravnih organizacij pri uporabi in raz- 
polaganju z družbenimi sredstvi in njihovo skrb za razširjeno reprodukcijo. 
To bi vplivalo tudi na racionalnejša vlaganja in na ugodnejša razmerja pred 
gospodarskimi in negospodarskimi investicijami. 

Investicijska potrošnja se je v lanskem letu povečala in je presegla delež, 
ki se normalno odvaja od celotnega doseženega narodnega dohodka za inve- 
sticije. Temu nasproti se je poslabšal delež negospodarskih investicij v razmerju 
do gospodarskih, če ga primerjamo z deležem v prejšnjih letih. Tudi odnos grad- 
benih stroškov v investicijskih vlaganjih do sredstev za delo je znatno prevelik 
in dokazuje neracionalno' in gradbeno često celo nepremišljeno investiranje ter 
zanemarjanje vlaganj v tista sredstva, s katerimi dosegamo večjo proizvodnjo 
ali pa izboljšujemo strukturo potrošnje v korist življenjskega standarda. Zlasti 
je zanemarjeno prizadevanje za razširjeno reprodukcijo. 

Smotrna in ekonomična investicijska politika mora temeljiti na flanu 
gospodarskega in urbanističnega razvoja celotne republike in posameznih regij. 
Odbor je mnenja, da je pri sestavljanju regionalnih planov potrebno izhajati iz 
enotnega načrta gospodarske in urbanistične ureditve republike in da morajo 
biti vsi regionalni plani v skladu s tem enotnim načrtom. Zato naj bi ustrezni 
znanstveno raziskovalni skladi podprli delo pri izdelavi takega enotnega načrta. 
Tak načrt bi dal tudi osnove za politiko razvijanja gospodarsko zaostalih pod- 
ročij, katere nosilec bi po mnenju odbora morala biti republika prek sistema 
dolgoročnejšega kreditiranja, ne pa dotiranja. 

V preteklem letu se je struktura investicij poslabšala, prav tako pa tudi 
preskrba z življenjskimi potrebščinami in živili; spričo tega in povečevanja 
cen ter zaostajanja realnih osebnih dohodkov stagnira oziroma celo nazaduje 
življenjska raven, kar negativno1 vpliva na proizvodnjo. 

Iz poročila Izvršnega sveta izhaja, da je Izvršni svet redno spremljal izva- 
janje družbenega plana in s svojim delovanjem skušal ustvarjati čimbolj ugodne 
pogoje za izpolnjevanje njegovih nalog. 

Po mnenju odbora pa vseh vprašanj ni uspelo rešiti tako ugodno, da ta 
nerešena vprašanja ne bi ovirala proizvodnje. Zlasti je bilo pomanjkljivo rešeno 
vprašanje energetike, ki je v zimskih mesecih močno ovirala proizvodnjo, 
pomanjkljivo so bile zagotovljene surovinske osnove za proizvodnjo, zlasti s 
področja črne in barvne metalurgije. Zaradi teh pomanjkljivosti je prišlo do 
večjih motenj in zastojev tudi pri kooperantskih odnosih med proizvodnimi 
podjetji, kar je zmanjševalo proizvodni in ekonomski uspeh podjetij, zlasti 
finalistov. Ugodnejši in spodbudnejši devizni režim bi lahko te težave znatno 
ublažil in omogočil boljše pogoje za mednarodno menjavo. 

20» 
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Po izčrpni razpravi je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
poročilo sprejel. 

Za svojega poročevalca je odbor določil inž. Franca Tesovnika. 

5t.: 021-34/64 
Ljubljana, 17. 4. 1964 

Poročevalec: Predsednik: 
inž. Franc Tesovnik Milan Špolarl. r. 

PREDLOG STALIŠČ 

k politiki na področju kmetijstva v SR Sloveniji v obdobju 1964—1970 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 7. alinee 135. člena ustave Sociali- 
stične republike Slovenije na seji Republiškega in Gospodarskega zbora dne 
23. aprila 1964 obravnavala »Osnove za sedemletni razvoj kmetijstva v SR Slo- 
veniji« ter glede politike na področju kmetijstva v prihodnjem sedemletnem 
obdobju sprejela naslednja 

stališča: 
I 

1. V prihodnjem obdobju je treba usmeriti napore za hitrejši porast kme- 
tijske proizvodnje, tako da bodo krite vse večje potrebe domačega trga in da 
se bo kmetijstvo ustrezno vključilo v izvoz. Pri tem je uskladiti predvideno 
kmetijsko proizvodnjo v SR Sloveniji s proizvodnjo v jugoslovanskem merilu. 

Zato je treba z ustrezno ekonomsko politiko zagotoviti takšne pogoje gospo- 
darjenja v kmetijstvu, da bo mogoče do največje možne mere izkoristiti vsa za 
rentabilno kmetijsko obdelavo sposobna zemljišča. V ta namen je potrebno 
podpirati takšne oblike gospodarjenja v kmetijstvu, ki so glede na pogoje kme- 
tijske proizvodnje v posameznih območjih sposobne zagotoviti čimvečjo pro- 
izvodnjo. 

Tem osnovnim nalogam je prilagoditi tudi bodoči obseg in dinamiko vlaganj 
v kmetijstvo. 

2. Družbene kmetijske organizacije morajo biti. osnovni nosilec moderni- 
zacije kmetijstva. Da bodo to nalogo lahko izvršile, morajo izkoristiti vse lastne 
možnost za povečanje proizvodnje in produktivnosti, s čimer bodo dosegle 
tudi rentabilnejšo proizvodnjo. 

Družbenim kmetijskim organizacijam je zato treba zagotoviti takšne eko- 
nomske pogoje gospodarjenja, ki bodo v celoti v skladu z našim gospodarskim 
sistemom. 

3. Zasebna kmetijska gospodarstva je treba v največji možni meri vključiti 
v napore za povečanje kmetijske proizvodnje. Pri tem mora nastopati družbeni 
sektor — zlasti kmetijska posestva in zadruge — kot organizator in pobudnik 
za razvoj takih oblik proizvodnega sodelovanja, ki bodo ob obojestranskih ko- 
ristih dale največje gospodarske rezultate. 

4. Večji razvoj kmetijske proizvodnje in njeno večjo rentabilnost bo mo- 
goče zagotoviti le ob takšni organizaciji blagovnega prometa s kmetijskimi 
proizvodi, da bosta proizvajalec in potrošnik čimbolj neposredno povezana. Orga- 
nizacijskim oblikam v proizvodnji je treba prilagoditi tudi ustrezne organi- 
zacijske oblike v blagovnem prometu. Samo na tak način bo mogoče ustrezno 
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planirati proizvodnjo ter jo prilagoditi zahtevam potrošnje, hkrati pa znižati 
stroške blagovnega prometa, ki bistveno vplivajo na ceno kmetijskih proizvodov 
pri potrošniku. 

V skladu s to zahtevo je potrebno postopno odpravljati administrativne 
omejitve v blagovnem prometu s kmetijskimi proizvodi, družba pa naj z ustrez- 
nimi institucijami pripomore k zmanjševanju rizikov v tej proizvodnji. 

5. Predvideno kmetijsko proizvodnjo je treba povezovati z ustrezno pre- 
delovalno industrijo, ki naj samostojno ali v okviru sodobnim oblikam prila- 
gojene trgovske mreže vpliva na njen obseg in kakovost ter ji vnaprej zagotovi 
potrebno tržišče. 

skupščina 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 

POROČILO 

o obravnavi gradiva za sestavo sedemletnega programa razvoja kmetijstva 
v SR Sloveniji 1964/70* 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije je na seji dne 24., 25. in 27. februarja 1964 obravnaval monografija 
»Osnove za sedemletni načrt razvoja kmetijstva v SR Sloveniji«, ki jo je Skup- 
ščini dostavil Zavod za gospodarsko planiranje SR Slovenije. Za razpravo je 
odbor uporabil vzporedno tudi druge materiale, ki jih je delno pripravil sam, 
delno pa so mu poslale v uporabo razne organizacije in ustanove. 

Poleg članov odbora so seji prisostvovali tudi nekateri poslanci Gospo- 
darskega zbora Skupščine SR Slovenije, predstavnik Izvršnega sveta, pred- 
stavniki Republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo, Gospodarske 
zbornice SR Slovenije, Kmetijskega instituta Slovenije, Zavoda za gospodarsko 
planiranje SR Slovenije, Biotehnične fakultete v Ljubljani, Veterinarskega za- 
voda Slovenije in drugi. 

V razpravi o omenjenem gradivu je odbor prišel do sledečih ugotovitev in 
zaključkov: 

Kmetijska proizvodnja SR Slovenije, ki je v letu 1963 zaposlovala okoli 
32 % vsega prebivalstva, je bila udeležena v skupnem narodnem dohodku re- 
publike 15,4%. Delež kmetijstva v izvozu je v tem letu dosegel 21 %, vključno 
z živilsko industrijo pa se je udeležba kmetijstva povzpela na 25 %. 

Pomembnejši napredek v kmetijski proizvodnji je bil v SR Sloveniji dosežen 
šele po letu 1959. V tem letu je bila prvič po vojni presežena predvojna raven 
kmetijske proizvodnje. Po tem letu so investicije v kmetijstvu hitreje nara- 
ščale. Skupna kmetijska proizvodnja se je od leta 1955 do leta 1962 povečala 
za 41%, ali za 6 % letno. Tudi v bodočem razdobju naj bi se kmetijska pro- 
izvodnja v skupnem obsegu letno povečala za 6 % oziroma 5,5 %. 

^ * Temeljno gradivo: Monografija Zavoda za gospodarsko planiranje SR Slo- 
venije »Osnove za sedemletni načrt razvoja kmetijstva v SR Sloveniji« (30-13/64). 
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Odbor meni, da je taka orientacija pravilna in omogoča, da se družbeni 
proizvod kmetijstva SR Slovenije v obdobju 1964/1970 poveča, kolikor se 
zagotovi predviden obseg sredstev, za 54—59 °/o nasproti letu 1962. Takšno pove- 
čanje naj bi rezultiralo iz izredno naglega razvoja družbenega sektorja in ob- 
sežne kooperacijske proizvodnje z zasebnimi proizvajalci. Kmetijske organi- 
zacije bi naj v tem času povečale vrednost družbenega proizvoda za 160—192 %, 
zasebni sektor pa kljub zmanjšanju površin za 15 do 20 %. 

Predložene »Osnove« predstavljajo realne možnosti razvoja kmetijstva v 
SR Sloveniji v bodočih sedmih letih. Čeravno smo v zadnjih letih dosegli pre- 
cejšnje uspehe v kmetijski proizvodnji v celoti, posebno pa še v proizvodnji 
družbenega sektorja, je tempo razvoja skupne kmetijske proizvodnje prepo- 
časen in ne zagotavlja zadostnih količin tržnih proizvodov in surovin kme- 
tijskega izvora. Stopnja rasti kmetijske proizvodnje zaostaja za hitro rastjo 
potreb po kmetijskih tržnih proizvodih. Nagli premiki v socialni in ekonomski 
strukturi SR Slovenije ter s tem povezana rast potrošnje živil ter izvoz kme- 
tijskih prehrambenih proizvodov opravičujejo v osnovah predvideni porast. 
V osnovah predvideni ob^eg kmetijske proizvodnje temelji na izračunih potreb 
in zahtev potrošnje kmetijskih prehrambenih proizvodov in možnosti izvoza, 
upoštevajoč razpoložljivi potencial zemlje. V osnovah je premalo upoštevan 
celotni jugoslovanski kmetijski prostor in tržišče, kar je možno do končne 
izdelave sedemletnega plana razvoja kmetijstva, še dopolniti. Pri dokončnih 
odločitvah ni prezreti dejstva, da so prav kmetijski proizvodi važen element 
osebne potrošnje in pomemben vir čvrstih deviz. 

Glede na to, da predložene osnove načrta o obsegu pridobivanja obdelo- 
valnih zemljišč za družbeni sektor predvidevajo dve varianti, se odbor ni do- 
končno odločil za maksimalno ali minimalno, ker je to potrebno še posebej 
proučiti in uskladiti s konceptom kompleksne izgradnje družbenega sektorja. 

Obseg in dinamika vlaganj investicijskih sredstev — delno tudi možnosti 
zaposlovanja kmečkih ljudi izven kmetijstva — pogojujejo izbor v osnovah 
predvidenih variant. Pri tem je odbor opozoril na dejstvo, da je kmetijstvo že 
v startnem letu 1964 v pogledu investicij v stagnaciji, saj je za letošnje investi- 
cije doslej zajamčenih le okoli 2/s z družbenim planom 1964 predvidenih sred- 
stev, ki pa so istočasno tudi manjša od sredstev predvidenih po dinamiki 7-let- 
nega razvoja. 

V predloženih osnovah je dan osnovni poudarek živinoreji, kar je povsem 
v skladu s prirodnimi pogoji, zlasti pa glede na velike potencialne možnosti 
v lastni krmni osnovi. Taka orientacija omogoča tudi specializacijo kmetijstva 
SR Slovenije v jugoslovanskem kmetijskem prostoru. Uspešna izvršitev pro- 
grama razvoja živinoreje pa je odvisna predvsem od odprave obstoječih dispro- 
porcev v cenah na relaciji krmila — živinorejski proizvodi (meso, mleko). Se- 
danji odnosi v cenah so za živinorejsko proizvodnjo destimulativni. Poleg regu- 
liranja cen je za razvoj živinoreje pomembno še: kompleksna dograditev živi- 
norejskih obratov (zemljišča, objekti, oprema) in elastičnejša kreditna politika. 

Odbor je nadalje smatral za potrebno posebej opozoriti na vlogo živilsko- 
predelovalne industrije v sklopu naporov za povečanje kmetijske proizvodnje. 
Tovrstna industrija je pri nas še razmeroma slabo razvita, predvsem pa so 
obstoječi obrati zastareli, ker onemogoča porabo sodobnejših tehnoloških 
postopkov. 

V razpravi je bilo osvojeno stališče, da je treba v bodoče odpravljati ne- 
skladja v proizvodnji in reprodukciji, proučiti možnosti večjih integracijskih 
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premikov v smeri poslovnega in strokovnega sodelovanja v okviru poslovnih 
in strokovnih združenj, ki naj vključujoč predelovalno industrijo in znanstveno- 
raziskovalno službo, načrtneje razvijajo proizvodnjo, predelavo in blagovni 
promet. 

V obdobju zadnjih nekaj let predstavlja neurejeno tržišče s kmetijskimi 
proizvodi občutno zavoro uspešnejšemu razvoju kmetijske proizvodnje. Vzroki 
so v slabi tehnični opremljenosti, nepovezanosti proizvodnje in trgovine ter 
pomanjkanju ustreznih strokovnih kadrov v trgovini. Zato bo treba tovrstno 
trgovino tehnično in organizacijsko usposobiti. Odpraviti je škodljivo zapiranje 
tržišč in odstraniti umetne disproporce v cenah. Ob udeležbi skladov rizika je 
treba omogočiti, da se kmetijska proizvodnja vnaprej organizira (naroči) za 
potrebe tržišča. Nujno je pristopiti tudi k usklajevanju tržišča kmetijskih pro- 
izvodov na področju potreb notranjega trga in izvoza. 

Glede kreditne politike je odbor mnenja, da so dosedanji kreditni pogoji 
za kmetijstvo neugodni. Nizka akumulativnost iri prepočasna rast kmetijske 
proizvodnje neugodno vpliva na nadaljnji tempo gospodarskega razvoja in pred- 
vsem na realne osebne dohodke ljudi. Zato je na mestu zahteva, da se v našem 
gospodarskem sistemu omogoči kmetijstvu ustrezne pogoje za gospodarjenje. 
Pri tem ima važno vlogo sistem kreditiranja, predvsem pogoji za najemanje 
kreditov, roki vračanj in kreditna sposobnost gospodarskih organizacij. Skoraj 
vsi družbeni obrati so prezadolženi. K temu pripomorejo še nestabilni odnosi 
v cenah. Karakteristični je podatek, da so se v obdobju zadnjih treh let v "živi- 
noreji šestkrat menjale garantirane cene in premije ter štirikrat stopnje ude- 
ležbe pri najemanju kreditov in kreditni pogoji sami. Zapadle anuitete znašajo 
že sedaj v SR Sloveniji skoraj 4 milijarde dinarjev letno, kar je več kot pa je 
sredstev,iz naslova amortizacije. To pomeni, da so zaradi izredno nizkih lastnih 
skladov in pogostih izgub kmetijske organizacije praviloma kreditno nespo- 
sobne, ker: 

a) jim primanjkuje ali pa sploh nimajo sredstev za udeležbo pri najemanju 
posojil; 

b) zaradi nezadostne akumulacije ne morejo odplačevati anuitet. 
Ponekod gre za nujno sanacijo obstoječega stanja s hitrimi naložbami, za 

kompletiranje kmetijskih organizacij. V bodoče bo treba uskladiti kreditne 
pogoje z možnostmi kmetijskih organizacij ter izvršiti korekture v pogledu cen, 
premij in regresov za živinorejo. Kljub potrebnemu izboljšanju pogojev gospo- 
darjenja in povečanja akumulativnosti kmetijskih organizacij pa bo v celotnem 
prihodnjem obdobju potrebno za izvedbo investicij zagotoviti največji del sred- 
stev iz družbenih virov. Brez močnega sodelovanja družbeno-političnih skup- 
nosti, zlasti občin in mest, predvidene izgradnje ne bo možno doseči. 

Pri obravnavi vloge in pomena družbenega sektorja kmetijstva v sedem- 
letnem razvoju je odbor še posebej poudaril sledeče: 

— Orientacija na obseg in proizvodnjo družbenega sektorja kmetijstva je 
v »Osnovah« ne samo v celoti opravičena, temveč tudi nujen pogoj za celotno 
rekonstrukcijo kmetijstva. 

— Družbeni sektor je že sedaj, še bolj pa mora biti v bodoče, nosilec celot- 
nega napredka in razširjene reprodukcije v kmetijstvu. 

Da bo lahko izvedel pomembne naloge, ki se pred njega postavljajo, se 
bo moral notranje organizacijsko še bolj okrepiti, povečati število strokovnjakov 
in izboljšati upravljanje. 
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— Pod nosilce proizvodnje družbenega sektorja je razumeti vse kmetijske 
organizacije — agrokombinate, kmetijska posestva in kmetijske zadruge, ker 
so vsi organizatorji kmetijske proizvodnje. 

Pridobivanje zemljišč mora biti usklajeno z možnostmi njihove istočasne 
usposobitve za moderno proizvodnjo. Zato bo treba dati še večji poudarek agro- 
in hidrotehničnim melioracijam, nabavi opreme, zgraditvi gospodarskih ob- 
jektov, usposobitvi kadrov in izgradnji družbenega standarda. Dinamika prido- 
bivanja zemljišč naj bi bila enakomerna v vsem obdobju, nosilci pridobi- 
vanja pa vse kmetijske organizacije. Pridobivanje naj bi bilo osredotočeno 
na ravninska in blago valovita območja, ki so primerna za organizacijo mo- 
derne, ekonomične in specializirane proizvodnje. Pospešiti bo potrebno koncen- 
tracijo zemlje v cilju formiranja večjih kompleksov, upoštevajoč uporabo so- 
dobnih agrotehničnih ukrepov, vključno- namakanje zemlje. 

Poseben problem predstavljajo investicije za pridobivanje in proizvodno 
usposobitev zemljišč. Ker se z nakupom in hidromelioracijami ustvarijo šele 
osnovni pogoji za nadaljnjo izgradnjo kmetijskih organizacij, bi bilo potrebno 
proučiti, v kolikšnem obsegu bi pri tem prevzela obveznosti širša družbena 
skupnost. 

Razširitev družbene kmetijske proizvodnje — zlasti pridobivanje zemljišč — 
je med drugimi povezana tudi z ureditvijo socialno-ekonomskih problemov za- 
sebnih kmetov, katerih zemljišča bodo zajela družbene kmetijske organizacije. 
Zaradi večje tehnične opremljenosti in bodoče modernizacije proizvodnje na 
družbenih kmetijskih obratih bo možno v družbeni kmetijski proizvodnji zapo- 
sliti le manjši del dosedanjih za delo zmožnih zasebnih kmetov. Določeno šte- 
vilo aktivnih kmečkih proizvajalcev, ki bodo oddali zemljo v družbeni sektor, 
bo zato treba usmeriti v druge gospodarske dejavnosti. 

Zato bo treba reševati probleme nadaljnje migracije kmečkega prebivalstva 
predvsem s stališča čim večjega zaposlovanja v kooperaciji, v delu na domu, 
da bi tako lažje reševali socialne probleme na ekonomski način, t. j. s čimvečjo 
vključitvijo- kmečkih ljudi v delo, s čimer bi se lahko hkrati aktivirali tudi 
obstoječi proizvodni objekti. Obstoja vrsta možnosti kooperacijskega sodelo- 
vanja v novo nastalih pogojih, predvsem v živinoreji (pitanje goveda, reja svinj, 
perutnina ipd.). 

Spričo velikih potreb po kmetijskih proizvodih in možnosti za povečanje 
proizvodnje tudi na zasebnih gospodarstvih je predvideno, da "se zajame v druž- 
beno organizirano proizvodnjo preko kooperacije približno Va predelovalnih 
zemljišč zasebnega sektorja. Odbor meni, da je smotrno, da se v kooperacijo 
zajamejo po možnosti vse proizvodne kapacitete zasebnega sektorja. V bistvu 
gre za to, da se družbeno organizira čimvečji del zasebnega kmetijskega sek- 
torja, upoštevajoč proizvodne kapacitete, delovno silo itd. V zasebnem sektorju 
so namreč velike možnosti v zemljiškem potencialu, v rezervah krme, kar daje 
ugodne možnosti za kooperacijsko proizvodnjo v živinoreji, poljedelstvu in 
v določenem obsegu tudi v sadjarstvu. Zato naj bi se kooperacijska proizvodnja 
posluževala različnih oblik, vse pa naj bi temeljile na trajnejših poslovnih 
odnosih. 

Kooperacijsko organizirana proizvodnja naj bi zasledovala tudi elemente 
intenzifikacije in specializacije kmečke proizvodnje za večjo blagovnost. Ta 
blagovnost je lahko finalna ali pa služi kot reprodukcijski material za finalno 
proizvodnjo v kmetijskih organizacijah. 
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Glede na sedanjo stagnacijo v kooperacijski proizvodnji in potencialne mož- 
nosti njenega razvoja bi bilo potrebno kooperacijo podvreči ustrezni reviziji in 
podvzeti ukrepe na področju organizacije in ekonomskih raziskav. 

Verjetno bi kazalo kooperacijsko proizvodnjo ob določenih pogojih podpreti 
s kratkoročnimi krediti (reprodukcijski material, avansi za opravljeno delo), 
drobno mehanizacijo (predvsem za hribovite predele) in strokovno službo. Prav 
tako je kooperacijsko proizvodnjo izpopolniti z ustreznimi organizacijskimi obli- 
kami (strokovni odbori kooperantov, tehnična služba ipd.). V razpravi je bilo 
prav tako omenjeno, da je treba v kmetijskih organizacijah posebej proučiti 
sistem nagrajevanja strokovnjakov, ki delajo v kooperaciji. Osebni dohodki 
le-teh naj bi imeli osnovo v ustvarjeni blagovni proizvodnji organiziranega za- 
sebnega sektorja. 

Proizvodnja po panogah 
a) Poljedelstvo 

V osnovah so pravilno upoštevani prirodni pogoji za razvoj poljedelstva 
v pogledu strukture poljščin in intenzifikacije proizvodnje. Poudarek je dan 
specifičnim kulturam, kot so: krmne rastline, krompir, hmelj, oljnice in kot 
nova kultura severovzhodnega področja SR Slovenije tudi sladkorna pesa. 

Največji del poljedelske proizvodnje je namenjen živinoreji. Poleg njivskih 
kultur je potrebno izkoristiti velike potencialne rezerve prirodnih travišč, naj- 
izdatnejšega vira voluminozne in beljakovinaste krme. Z izboljšanimi tehno- 
loškimi postopki (racionalnejša košnja, intenzivna paša, siliranje, pridobivanje 
deteljnotravne moke itd.) in višjimi pridelki bo možno zagotoviti osnovno 
krmno bazo in reducirati uvoz in porabo koncentratov, kot dopolnilne krme na 
najnujnejši obseg. 

Krompir ohranja tudi v prihodnje pomembno mesto kot prehrambena kul- 
tura in krmna surovina. 

Zmerno povečanje hmeljišč je v skladu z možnostmi plasmaja na sve- 
tovnem tržišču. Predvidena je obsežna modernizacija proizvodnje in sušenja 
hmelja, prav tako pa tudi pridobivanje ekstrakta. Ker gre v hmeljarski pro- 
izvodnji za kompletno rekonstrukcijo, v kateri naj bi imel močno prevladujoče 
mesto družbeni sektor in ker ne smemo pri upadanju zasebne proizvodnje zgu- 
biti zunanjega tržišča, je treba v prvih štirih letih sedemletnega programa 
omenjeno rekonstrukcijo v okviru družbenega sektorja v glavnem zaključiti. 

Proizvodnja zelenjave naj bi skupno z nabavami iz ostalih republik zago- 
tovila potrošnjo okoli 80 kg po prebivalcu. Ob pristopanju k izgradnji speciali- 
ziranih vrtnarskih obratov in kooperacijski proizvodnji je potrebno analizirati 
potrebe in potrošnjo tržišča v pogledu asortimenta in dobavnih rokov, poslovno 
povezati proizvajalne in distribucijske organizacije ter predelovalno industrijo, 
s strani komun pa zagotoviti neobhodno potrebne sklade rizika. 

Vrtnarske obrate bi bilo treba opremiti s specialno mehanizacijo, proizvod- 
nimi napravami, dopolniti z objekti za uskladiščenje in pripravo blaga za trg 
ter usposobiti potrebne kadre za proizvodnjo zimske in zgodnje zelenjave ter 
cvetličarstva. Predvsem bi bilo v ta namen potrebno usposobiti ustrezne obrate 
na obalnem območju in na Goriškem. 

Predvidena intenziteta proizvodnje se oslanja ne le na uporabo kvalitetnega 
semenskega materiala, temveč v polni meri na uporabo gnojil. Odbor meni, 
da je realno povečati uporabo na 420 000 ton v letu 1970, proučiti pa bo treba, 
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ali je orientacija na ureo kot glavno vrsto dušičnega gnojila v redu in če je 
to gnojilo zadostno preizkušeno. Znanstvena raziskovalna in strokovna služba 
morata zagotoviti, da bodo gnojila racionalno uporabljena. Prav tako bo treba 
rešiti vprašanje transporta in skladiščenje gnojil, ki sedaj vedno povzročata 
občutne motnje. 

Zaradi zelo intenzivnega porasta (trikratno povečanje) uporabe umetnih 
gnojil in možnosti znižanja prevoznih stroškov je nujno proučiti smotrnost 
povečanja proizvodnje dušičnih in fosfatnih gnojil v SR Sloveniji. 

V osnovah je pravilno prikazana potreba po preusmeritvi kmetijske meha- 
nizacije na stroje večje zmogljivosti, ki ustrezajo specializirani proizvodnji — 
zlasti za spravilo krme z njiv in travnikov, ker pomanjkanje iste sedaj povzroča 
kmetijskim organizacijam velike težave. Končno bo treba zagotoviti boljšo 
preskrbljenost z rezervnimi deli. 

b) Živinoreja 

V osnovah je vodilno mesto v živinorejski proizvodnji odmerjeno govedoreji. 
Proizvodnja klavne govedi bi se povečala za okoli 60 %, glede na povprečje 
1959—1961. Glavna količina klavnih živali naj bi odpadla na mlado pitano 
govedo. To pa je pogojeno z močnim povečanjem lastne krmne osnove in nakupa 
koncentratov. V kakšni meri lahko koncentrati v obroku prehrane nadome- 
ščajo osnovno krmo, je potrebno še proučiti. Kalkulacije namreč kažejo, da je 
prehrano živali potrebno v Večji meri nasloniti na lastne krmne vire. V tej 
zvezi je treba zagotoviti proizvodnjo krmilnega kvasa, deteljno-travne moke, 
mesne moke, razširiti uporabo posnetega mleka, pridobiti stranske produkte 
industrije sladkorja, uporabljati odpadke bodoče predvidene pivovarniške indu- 
strije itd. 

Podrobno bi bilo potrebno proučiti razmerje v stroških proizvodnje na 
relaciji cen koncentratov in lastne krme s stališča bodoče orientacije v pro- 
izvodnji, upoštevajoč jugoslovansko tržišče kot celoto. 

Po mnenju odbora je bila v preteklosti storjena napaka, ko se je v škodo 
proizvodnje skoro likvidirala selekcijska služba v govedoreji. Zato bi jo bilo 
treba ponovno uvesti na modernejših osnovah. 

Celotna prikazana govedorejska proizvodnja bazira na tesni strokovni in 
poslovni povezavi vseh družbenih kmetijskih organizacij in zasebnih proizva- 
jalcev. Odbor meni, da je taka orientacija pravilna in nujna, saj je kooperacija 
v živinoreji lahko najuspešnejša, ker nudi več zaposlitve zasebnemu proizva- 
jalcu. Po predvidevanjih bodo zasebni proizvajalci tudi v zadnjem letu sedem- 
letnega obdobja posedovali okoli 80 °/o vseh krav, vzrejali plemensko živino 
in teleta za potrebe družbene proizvodnje, tudi sami pitali govedo za klanje itd. 
Družbena pitališča bodo krila približno 2/s potreb po teletih iz kooperacij ske 
proizvodnje. Zato bo treba tudi zasebnega proizvajalca preko kooperacije spe- 
cializirati bodisi za proizvodnjo klavne živine ali plemenskih živali, oziroma za 
proizvodnjo mleka. Zato je predvideno, da se z določenimi agrotehničnimi 
ukrepi poveča krmna osnova tudi v zasebnem sektorju, kar bi doprineslo k večji 
proizvodnji živali. Prehrano živine bo dopolnjevati tudi z ustreznimi koncen- 
trati. V ta namen bo potrebno zagotoviti oskrbo z reprodukcijskim materialom 
in strokovno službo. 

Znanstveno-raziskovalna služba mora dati še preciznejše odgovore glede 
urejevanja in tehnologije mlečnih farm. Medtem ko je farmska reja klavne 
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govedi v glavnem že rešena, pa so v proizvodnji mleka na večjih ali manjših 
koncentracijah še nerešena tehnološka vprašanja. 

Priporoča se, da se uvedejo ustrezne premije tudi za mlado plemensko 
živino, saj je produkcija te najdražja, sedanje cene pa nestimulativne, zaradi 
česar se kmetijske organizacije nezadostno orientirajo v večjo vzrejo plemenske 
govedi. Zaradi tega je marsikje prevladal interes po pitanju sicer plemenskih 
živali za izvoz, kar povzroča gospodarsko škodo. Zagotovitev stimulativnejših 
cen za mleko, klavno in plemensko goved je predpogoj za realizacijo celotnega 
sedemletnega načrta. 

Kolikor bo možno zagotoviti potrebna finančna sredstva in vzpostaviti 
ustrezne pogoje gospodarjenja v govedoreji, odbor priporoča realizacijo maksi- 
malnega programa. 

Pri obravnavanju programa prašičjerejske proizvodnje je odbor osvojil 
stališče, da bi verjetno kazalo z ozirom na deficit v krmilih, dati prednost tako 
zvani minimalni varianti v proizvodnji družbenega sektorja (na velikih farmah), 
ki predvideva 250 000 svinj. Za ta obseg so proizvodni obrati večinoma že 
v gradnji ali vsaj projektno pripravljeni. V nekaterih primerih gre samo za 
dopolnjevanje že obstoječih kapacitet. 

Poleg družbenih pitališč bo za proizvodnjo velikega pomena tudi koope- 
racija, tako v pogledu količine pitancev (10 500 ton blagovne proizvodnje), 
kakor tudi vzreja pujskov za družbeni sektor. Poleg blagovne proizvodnje naj 
bi se ohranil tudi sedanji obseg prašičereje za domačo potrošnjo (naturalna 
proizvodnja). 

Zaradi visokih produkcijskih stroškov bo treba tehnologije krmljenja 
dopolnjevati v smeri večje porabe krme domačega izvora (krompir, zelena 
krma, krmna žita, odpadki predelave mleka itd.). Za takšno krmo so najpri- 
mernejše težje pasme mesnatega prašiča, ki so hkrati najbolj iskane na do- 
mačem tržišču, kot tudi zaradi predelave "(suho mesnati izdelki, konserve). 

V perutninarstvu je predvideno, da bi se proizvodnja mesa povečala štiri- 
krat, v primerjavi s produkcijo v letu 1962. Od te proizvodnje bi odpadla skoraj 
polovica na farmske obrate. Za tako veliko povečanje proizvodnje perutnine 
je treba organizacijsko in tehnološko pripraviti ustrezne rešitve za celoten 
proizvodni proces. Ta naj bi obsegal vzrejo matičnih živali, kjer smo začasno 
še primorani na uvoz, nadalje izgradnjo valilnic in farm za rejo pohancev, 
ter izgradnjo sodobne klavnice za perutnino. Vsi ti obrati, razen farm za po- 
hance, naj bi bili dimenzionirani v takem obsegu, da bi pokrivali tudi koope- 
racijsko proizvodnjo. 

Zaradi znatnega obsega proizvodnje na farmah in v kooperaciji bo treba 
lastno krmno bazo proizvajalcev dopolnjevati s koncentrati. Nosilci proizvodnje 
v perutninarstvu naj bi bili specializirani družbeni obrati s svojo klavnico. 
Le-ti bi morali biti na poslovni osnovi ob ustrezni ekonomski stimulaciji traj- 
neje povezani s kmetijskimi organizacijami, ki bodo za njih (predvsem za 
klavnico) proizvajali sami ali v kooperaciji perutnino. 

c) Sadjarstvo 

Zaradi velikih potreb po svežem sadju in sadnih izdelkih bi bilo treba 
pristopiti k obnovi nasadov v predvidenem maksimalnem obsegu (10 000 ha). 
Težišče obnove naj bi bilo v prvih letih planskega obdobja. Obnova naj bo 
koncentrirana na velike specializirane obrate, ki so se v zadnjih letih že začeli 

/ 
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oblikovati. Proizvodnja določenih sadnih vrst (jagodičevja, lešniki, orehi, češnje), 
ki je vezana na ročno delo in gričevnat teren, bi bila v večji meri zaupana 
kooperantom v posameznih proizvodnih okoliših. Da ne bi bilo motenj pri 
obnovi kot doslej, je potrebno proizvodnjo sadik prilagoditi potrebam obnove. 
Proizvodnja sadik, naj bi upoštevala celotne potrebe sadjarstva. Prav je, da 
prispevajo k oskrbi trga in pridelovalni industriji tudi najboljši nasadi zaseb- 
nikov, ki bi se v okviru kooperacije sanirali, kakor je predvideno v načrtu. 

Podobno kot pri vrtninah bo treba tudi pri sadju tesneje poslovno vezati 
proizvajalce z distribucijskimi in predelovalnimi organizacijami, urediti tržišče, 
na katerem bi moral odigrati svojo vlogo zlasti sklad rizika. 

Investicije v nasade in opremo je treba dopolniti z izgradnjo sadnih sor- 
tirnic, skladišč in predelovalnih obratov. 

Zaradi večjega in kvalitetnejšega sadnega pridelka, kakor tudi proizvodnje 
medu, je potrebno podpirati razvoj čebelarstva, tako na družbenem, kakor tudi 
na zasebnem sektorju. 

č) Vinogradništvo 

Proizvodnja vina v SR Sloveniji naj bi se v prihodnjem sedemletnem ob- 
dobju več ali manj obdržala na sedanjem nivoju. Namesto dotrajanih nasadov, 
ki se bodo tudi še nadalje krčili, bodo stopali v rodnost v zadnjih letih obnov- 
ljeni nasadi, katerim se bo priključilo do leta 1970 še okoli 2200 ha novih 
sodobnih vinogradov, kar ustreza predvidevanjem po minimalnem programu. 
Ti nasadi bodo usposobljeni za cenejšo mehanično' obdelavo; sortni izbor pa 
bo upošteval potrebe po večjem obsegu, kvalitetnih, konsumnih in deloma tudi 
kakovostnih sortnih vin. 

Ponovno je treba proučiti gradnjo vinskih kleti in jo uskladiti s potrebami 
proizvodnje, upoštevajoč tipizacijo in zaščito provenience vin posameznih vino- 
gradniških okolišev. Umestna je tendenca, da se odpravijo preživele trgovske 
in gostilniške kleti ter, da se preide na distribucijo vina v steklenicah. 

Vodno gospodarstvo 

Za zagotovitev obdelovalnih površin za kmetijske organizacije predvide- 
vajo »Osnove«, da se meliorira največji del melioracijskih območij v skupni 
površini okoli 40 000 ha. Nekatere melioracije zahtevajo, da se predhodno regu- 
lirajo glavni vodotoki, na čemer so zainteresirane tudi druge gospodarske panoge 
in dejavnosti kot npr. promet, komunala in drugi. 

Širši narodno-gospodarski značaj ima tudi ureditev hudournikov. 
Odbor ugotavlja skoraj popolno odsotnost konkretnih ukrepov na področju 

varstva kakovosti voda. Industrijska in komunalna podjetja ne vlagajo potreb- 
nih sredstev za izgradnjo čistilnih naprav, čeravno obstoje za to predpisi, po 
katerih bi morale do leta 1970 take naprave zaradi zaščite voda instalirati. 
Čistoča tekočih površinskih in podtalnih voda se zaradi tega naglo slabša tako, 
da predstavlja čedalje večjo nevarnost v gospodarskem, biološkem in zdrav- 
stvenem oziru. 

Financiranje voda je doslej slabo urejeno. Sredstva, ki se lahko stekajo 
v republiški vodni sklad, so daleč prenizka za zagotovitev ukrepov in izvedbo 
nalog na področju voda, zlasti glede urejanja voda. Tudi sedanja zakonodaja 
je pomanjkljiva, zato odbor priporoča pospešitev izdaje zveznih predpisov 
o vodah. 
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Zaradi tega je potrebno ponovno proučiti- v osnovah predvideno višino sred- 
stev za vodno gospodarstvo. Smatra se namreč, da tako velikih sredstev za 
vodno gospodarstvo ne bo moč izločiti. 

Znanstveno-raziskovalna in strokovna služba ter vzgoja kadrov 

Pravilno je poudarjena vloga znanstveno-raziskovalne in pospeševalne 
službe kot pomembnega činitelja pri realizaciji predvidenega porasta proiz- 
vodnje. Uvajanje moderne tehnologije na velikih specializiranih obratih zahteva 
temeljite predhodne proučitve cele vrste strokovnih vprašanj. V dosedanje 
delo je uspelo vnesti že več načrtnosti in vsestranske povezanosti v obliki sku- 
pinskega reševanja problemov. Zato je treba sistem znanstveno-raziskovalnega 
dela v kmetijstvu še nadalje izpopolnjevati. Treba je zagotoviti večjo trajnost 
in doslednost pri programiranju in izvajanju raziskovalnih del, upoštevajoč 
pri tem potrebne kadre in materialna sredstva. 

V okviru znanstvenoraziskovalnega dela je opaziti nezadostno razvitost 
propagandno-posvetovalne službe. Zaradi tega se izsledki raziskovalnega dela 
ne posredujejo v zadostnem obsegu. Najšibkejša točka pa je vsekakor pomanj- 
kljiva in neustrezna ekonomsko-analitična služba v kmetijstvu. 

Izobraževanje kadra potom kmetijskih šol je sicer po obsegu zadovoljivo, 
v pogledu kvalitete pa pomanjkljivo. Kmetijske šole od fakultete do kmetijskih 
poklicnih šol so namreč nezadostno opremljene, zaradi česar niso v stanju, 
da bi teoretičen pouk dopolnile in utrdile s praktičnimi vajami. 

Izobraževanje odraslih na delovnem mestu je šele v povojih. Potrebe pred- 
videne proizvodnje narekujejo, da se usposobijo vsi centri za izobraževanje 
odraslih, ki so v osnovah nakazani. 

Nagel razvoj moderne kmetijske proizvodnje zahteva, da moramo že izšolane 
kadre sproti seznanjati z najnovejšimi dosežki. V ta namen bo treba orga- 
nizirati vrsto krajših dopolnilnih tečajev za posamezne dejavnosti in vrste 
strokovnjakov. 

Št.: 30-13/64 
Ljubljana, 15. 4. 1964 Predsednik: 

Franc Lubej 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Začasni odbor za kmetijstvo 

in gozdarstvo 

POROČILO 

o obravnavi gradiva za sestavo 7-letnega programa razvoja kmetijstva 
v SR Sloveniji v obdobju 1964—1970 

Začasni odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije je na sejah od 26. februarja do 2. marca, 30. marca in 20. aprila 
1964 obravnaval gradivo »Osnove sedemletnega razvoja kmetijstva v SR Slo- 
veniji«, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zavod za gospodarsko plani- 
ranje SR Slovenije. 

V razpravi so člani odbora ugotovili, da je kmetijstvo v obdobju 1955/63 
doseglo pomembne uspehe, saj je znašala stopnja porasta proizvodnje letno 
povprečno ca. 6 %>. Kmetijstvo kot panoga gospodarstva ima še vedno po- 
membno mesto v slovenskem gospodarstvu, saj zaposluje 32 % vsega prebi- 
valstvaKnjen delež v narodnem dohodku pa se giblje okoli 15,4 %. Pomembnost 
kmetijstva je zlasti tudi v tem, da neposredno' vpliva na realno življenjsko 
raven prebivalstva, zaradi splošne deficitarnosti kmetijskih pridelkov pa je 
pomembna panoga tudi v izvozu. Na teh ugotovitvah temeljijo tudi osnove 
sedemletnega programa razvoja. 

Osnove sedemletnega programa razvoja kmetijstva predvidevajo enako 
dinamiko porasta stopnje rasti tj. od 5,5 do 6 %, kot smo jo dosegli v zadnjem 
obdobju. Program predvideva povečanje družbenega sektorja kmetijstva glede 
površin od približno 70 000 na 160 000 do 200 000 ha, kar bi pomenilo povečanje 
od dosedanjih 11% na 25% oziroma 32% skupnih obdelovalnih površin; ude- 
ležba v blagovni proizvodnji pa bi porastla od dosedanjih 38% na 60%. 

V družbenem sektorju bi takšno stanje dosegli: 
— s pridobivanjem in urejanjem novih zemljišč; 
— s kompletiranjem obstoječih proizvodnih kapacitet in kompleksno iz- 

gradnjo novih objektov; 
—- z uvajanjem primerne tehnologije in organizacije v proizvodnjo, kar 

bi dosegli z boljšo povezavo znanstveno-raziskovalnih institucij s proizvodnjo; 
— z modernizacijo, novogradnjo in tesnejšo povezanostjo predelovalne in- 

dustrije s kmetijstvom; 
— z modernizacijo prometa s kmetijskimi proizvodi; 
— s krepitvijo samoupravnih organov v kmetijskih organizacijah, vzpo- 

redno s povečanjem materialne osnove kmetijskih organizacij. 
Odbor je bil mnenja, naj družbeni sektor pridobiva zemljišča tam, kjer so 

dani vsi pogoji za ureditev rentabilnih družbenih obratov. 
Ker zasebna kmetijska proizvodnja predstavlja še pomemben delež kme- 

tijske proizvodnje, pa je treba po mnenju odbora proučti ustrezne oblike koope- 
racijske proizvodnje povsod tam, kjer ni pogojev za družbeno obdelavo kme- 
tijskih zemljišč in na ta način tudi zasebne proizvajalce in njihove proizvodne 
kapacitete vključiti v družbeno organizirano proizvodnjo. Le na ta način bomo 
dosegli trajno vključevanje individualnih proizvajalcev v blagovno proizvodnjo. 
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V rajonih, kjer pa se bo uveljavil družbeni sektor, bo potrebno ostanek za 
družbeno proizvodnjo neprimernih proizvodnih kapacitet prav tako vključiti 
v kooperacijsko proizvodnjo. Poudarek na kooperacijski proizvodnji naj bo 
zlasti pri živinoreji, kjer so še znatne možnosti za povečanje proizvodnje mesa. 
Odbor je mnenja, naj bi se zasebnim kooperantom omogočila tudi nabava drobne 
mehanizacije in reprodukcijskega materiala, s čimer bi omogočili intenzivnejšo 
obdelavo zemlje spričo migracijskih procesov. Jasno pa je, da bo kooperacijska 
proizvodnja ekonomsko uspešna samo, če bo specializirana. Le na teh osnovah 
bomo v sedemletnem obdobju dosegli organizirano proizvodnjo na vseh zem- 
ljiščih, ki so' primerna za ekonomsko proizvodnjo. 

V razpravi je odbor ugotovil: 
1. Nujno je pristopiti k izdelavi regionalnih ureditvenih programov kme- 

tijskega prostora, s čimer bomo zagotovili skladnejši razvoj kmetijstva glede 
na ekološke pogoje. S tem bomo omogočili smotrnejša vlaganja v kmetijstvo 
v prihodnje. 

2. Glede na dejstvo, da moramo zagotoviti vsaj planirani 6 %> porast 
skupne kmetijske proizvodnje — upoštevajoč, da je od tega neposredno odvisen 
življenjski standard prebivalstva — je potrebno do sprejema 7-letnega pro- 
grama ugotoviti realne možnosti obsega in dinamike investiranja v družbene 
kmetijske obrate v 7-letnem obdobju; od tega je odvisna usmeritev na pospe- 
šeno vključevanje zemljišč v družbeni sektor, oziroma po drugi strani, večja 
usmeritev na pospeševanje kooperacijskih odnosov. Pri tem odbor opozarja na 
zaostajanje izgradnje družbenih obratov v letu 1964, ki je startno leto izvajanja 
7-letnega plana. Vsako nadaljnje zaostajanje pa bo močno zavrlo izpolnitev 
zastavljenih nalog. 

Pri investicijah je treba tudi dokončno rešiti vprašanje kreditnih pogojev 
za kmetijstvo, upoštevajoč pri tem dolgoročnost naložb v tej panogi. 

3. Ekonomski položaj kmetijskih organizacij je treba izenačiti z ostalimi 
gospodarskimi organizacijami. Z ustreznimi instrumenti delitve dohodka in 
sistema cen naj se zagotovi potrebno akumulacijo, ki bo omogočila razširjeno 
reprodukcijo in zboljšanje standarda zaposlenih v kmetijstvu. 

4. Področje kooperacijske proizvodnje naj bi ureditveni programi jasno 
začrtali, s čimer bi zasebnemu kooperantu bil jasno odrejen njegov položaj 
v družbi. 

5. Da bomo zagotovili kontinuirano rast kmetijske proizvodnje in s tem 
stabilizirali razmere na trgu z živili, se morajo tudi industrijska podjetja vklju- 
čiti v prizadevanja za modernizacijo kmetijstva s širšim asortimentom sodobne 
opreme in boljšo oskrbo z reprodukcijskim materialom. Prav tako je kmetijsko 
proizvodnjo dopolniti z živilsko-predelovalno industrijo in z dobro organizirano 
in tehnično izpopolnjeno trgovino. 

Glede na navedene ugotovitve je začasni odbor soglasno sprejel predloge 
stališč, ki so predložena Republiškemu in Gospodarskemu zboru Skupščine 
SR Slovenije. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca inž. Milovana Zidarja. 

Št.: 30-13/64 
Ljubljana, 20. 4. 1964 Predsednik: 

inž. Milovan Zidar 1. r. 
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PREDLOG STALIŠČ 

k politiki na področju gozdarstva v SR Sloveniji v obdobju 1964—1970 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na podlagi 7. alinee 135. člena 
ustave Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega Gospodarskega 
zbora dne 24. aprila 1964 obravnavala »Osnove za sedemletni razvoj gozdarstva 
v SR Sloveniji« ter glede politike na področju gozdarstva sprejela tale 

stališča: 

1. Osnovna naloga v gozdarstvu v prihodnjem obdobju je povečanje do- 
nosnosti gozdov, da se odpravi nesorazmerje med proizvodnjo gozdov ter se- 
danjimi, zlasti pa bodočimi potrebami po lesu. 

Zato je treba povečati proizvodnost obstoječih gozdov, v večjem obsegu 
obnavljati degradirane gozdove ter povečati gozdne nasade. 

Izvršitev takih nalog pa zahteva večje in sistematično vlaganje v gozdove, 
za kar je treba zagotoviti trajne vire za stalno in dolgoročno financiranje 
pogozdovalnih del. 

2. V napore za povečanje donosnosti gozdov je treba, vključiti vse gozdne 
površine ne glede ng, lastništvo. Treba je ustvariti take pogoje gospodarjenja, 
ki dajejo optimalne možnosti za uvedbo sodobnega gospodarjenja tudi v zaseb- 
nih gozdovih. Preiti je na gospodarjenje na gozdnih površinah na podlagi gozdno 
ureditvenih načrtov in pospešiti prehod od parcelnega na kompleksno gospo- 
darjenje. 

3. Odpravljanje nesorazmerja med proizvodnjo in potrošnjo lesa zahteva 
tudi čimbolj smotrno in učinkovito izkoriščanje razpoložljivih gozdnih zalog. 
Zato je treba ustvariti takšne pogoje v gozdnem gospodarstvu in v potrošnji 
lesa, da bodo gozdno-gospodarske organizacije ekonomsko zainteresirane z go- 
zdovi čimbolj smotrno gospodariti, organizacije, ki trošijo les, pa zainteresirane, 
da lesne surovine čimbolj smotrno izkoriščajo. 

Zato je treba v prihodnjem obdobju stremeti za tem, da dobijo gozdno- 
gospodarske organizacije tak položaj v našem gospodarskem sistemu, da bodo 
v pogojih gospodarjenja izenačene z drugimi gospodarskimi organizacijami. To 
bo hkrati omogočilo polno uveljavljanje delavskega samoupravljanja v teE 
organizacijah. 

4. Razvoj industrije, ki temelji na predelavi lesa domačega izvora, je treba 
uskladiti z zmogljivostmi gozdnega gospodarstva. 

V ta namen je treba zagotoviti, da se bo taka industrija gradila le v skladu 
z načrtom razvoja gozdarstva, veliki potrošniki lesa pji naj bi s posameznimi 
proizvajalci lesne surovine stopali v dolgoročnejše poslovno sodelovanje. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 

POROČILO 

o obravnavi gradiva za sestavo sedemletnega programa razvoja gozdarstva 
v SR Sloveniji 1964/70* 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora Skupščine SR Slo-, 
venije je na sejah, ki so bile od 28. februarja do 2. marca 1964, obravnaval 
»Gradivo za 7-letni perspektivni program razvoja gozdarstva SR Slovenije 
1964—1970«. Sejam so poleg članov odbora prisostvovali še nekateri poslanci 
Republiškega in Gospodarskega zbora ter: republiški sekretar za kmetijstvo 
in gozdarstvo inž. Janez Perovšek, pomočnik republiškega sekretarja za kme- 
tijstvo in gozdarstvo inž. Milan Cigler, pomočnik direktorja Zavoda za gospo- 
darsko planiranje SR Slovenije inž. Lojze Funkl, dekan Biotehnične fakultete 
v Ljubljani prof. inž. Zdravko Turk in tajnik Sveta za gozdarstvo in lesno 
industrijo pri Gospodarski zbornici SR Slovenije inž. Tugomir Cajnko. 

Pri razpravi o"lovstvu pa so sodelovali: zastopnik republiške Lovske zveze 
Ivo Majcen in predstavnik Sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo inž. Jože 
Kolar. 

Odbor se v teh razpi'avah ni omejil le na probleme, ki jih vsebuje ali naka- 
zuje omenjeno gradivo, temveč je bodoči razvoj gozdarstva skušal presojati 
tudi s širšega vidika tako naših gospodarskih možnosti kot potreb po hitrem 
napredku te gospodarske panoge, organsko vključene v naša splošno družbena 
in gospodarska gibanja. 

Gozdarstvo samo doslej ni izkoristilo vseh možnosti, ki jih daje sodobna 
tehnika in znanost v pogledu modernizacije gospodarjenja z gozdovi. Vse preveč 
se vztraja na klasičnih metodah gojenja in izkoriščanja gozdov, medtem ko 
so v zunanjem svetu že prevladali modernejši principi (krajša obhodnja, oplodna 
sečnja, plantaže itd.). Odbor je zato smatral, da morajo strokovni krogi dati 
v planu jasnejše rešitve in odgovore glede teh vprašanj. 

Ob upoštevanju takšnega stanja smatra odbor, da je potrebno poudariti 
še sledeče: 

1. Predloženo gradivo predstavlja sicer obširno in skrbno obdelano doku- 
mentacijo, ki pa še ne nakazuje dovolj jasno začrtanih razvojnih smernic, za 
katero je 7-letno obdobje zaradi dolgoročnosti gozdne proizvodnje vsekakor 
prekratko. Pogreša se prepričljivejša ekonomska dokumentacija o sicer večkrat 
poudarjeni neskladnosti med premočnim izkoriščanjem gozdov in potrebami 
vlaganja v gozdove, ki bi temu pojavu morala slediti. 

2. V gradivu se sicer prizadeva uskladiti proizvodnjo in potrošnjo lesa, 
vendar je program premalo smelo oprt na maksimalno mobilizacijo sredstev, 
ki so za dosego tega cilja, brez škode za ohranitev in postopno krepitev gozdov, 
potrebna. Pri tem gre v prvi vrsti vsekakor za uporabo sredstev iz lastnih 
virov gozdarstva ob soudeležbi zainteresiranih koristnikov lesa, po potrebi pa 

* Temeljno gradivo: Monografija Zavoda za gospodarsko planiranje SR Slove- 
nije »Gradivo za 7-letni perspektivni program razvoja gozdarstva v SR Sloveniji 
1964—1970«. 

21 
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tudi za angažiranje družbenih sredstev, če povečane proizvodne naloge go- 
zdarstva izhajajo iz splošnih gospodarskih potreb. 

3. Iz gradiva izhaja, da v sedanjih pogojih gozdarstvo ne ustvarja dovolj 
sredstev za potrebna vlaganja, zlasti na področju razširjene reprodukcije (sno- 
vanje plantaž in intenzivnih nasadov ter melioracije degradiranih gozdov). Ta 
problematika se še zaostruje, ker so iz znanih razlogov (različni prirodni pogoji) 
ustvarjena sredstva posameznih gozdnogospodarskih organizacij praviloma v 
obratnem razmerju s potrebami za vlaganje v tamošnje gozdove. 

4. Odbor smatra, da bi se ekonomska sposobnost gozdarstva za vlaganja 
iz lastnih virov lahko občutno okrepila, če bi se našla ustrezna rešitev za pre- 
livanje sredstev iz gozdarsko močnejših območij, kjer so zaradi boljših prirodnih 
pogojev potrebe po bioloških vlaganjih praviloma manjše, v območja, kjer so 
pogoji in potrebe za razširjeno reprodukcijo največje, sredstev v ta namen pa 
primanjkuje. 

5. V zvezi s prizadevanji za postopno zmanjševanje sedanjih neskladnosti 
med proizvodnjo in potrošnjo lesa se ta prizadevanja ne bi smela odraziti v 
povečanem obsegu sečenj na škodo bodočega stanja gozdov, pač pa da morajo 
sloneti na pospešenem uvajanju najsodobnejših metod gospodarjenja z gozdovi, 
ki ob ustreznih vlaganjih vodijo k postopni rasti proizvodnega potenciala 
gozdov. S tega vidika se odbor strinja s predlogom za melioracijo degradiranih 
gozdov, ker ta ukrep že v sedanjosti daje znatne količine manjkajoče lesne 
mase, v perspektivi pa je orientiran celo na krepitev proizvodnega potenciala. 

6. Bodoči razvoj gozdarstva je treba v začrtani smeri podkrepiti z neka- 
terimi organizacijskimi, ekonomskimi in strokovnimi ukrepi, ki v gradivu niso' 
dovolj poudarjeni. 

Med organizacijske ukrepe sodi predvsem učvrstitev režima gospodarjenja 
z gozdovi, ki pri sedanjem odstopanju od nekaterih z zakonom fiksiranih načel 

. (prekoračevanje etatov po gozdnoureditvenih načrtih) ne predstavlja dovolj 
stabilne osnove za izkoriščanje gozdov brez škode za ohranitev trajnosti gozdne 
proizvodnje. V ta namen naj bi se z zakonom o gozdovih v izjemnih pogojih 
dovolila tudi sečnja preko določil ureditvenih načrtov, vendar bi obseg preko- 
račitve moral biti z vsakoletnim družbenim planom količinsko omejen in zava- 
rovan z ukrepi, ki naj bi preprečili eventualne posledice višjih sečenj. 

Med najnujnejše ekonomske ukrepe odbor uvršča postopno odstranjevanje 
številnih administrativnih spon, ki so dosedaj v veliki meri zavirale uspešnejši 
ekonomski razvoj gozdarstva. Sem sodi predvsem sprostitev cen ključnih gozd- 
nih sortimentov, ki bi ekonomsko vplivale na takšen asortiment gozdne proiz- 
vodnje, ki se najbolj približuje potrebam predelave in potrošnje lesa. Ker pa 
v doglednem času popolne sprostitve cen verjetno še ni mogoče pričakovati, 
naj bi se v predhodnem obdobju k temu cilju težilo s sistemom dogovorjenih 
(kontroliranih) cen, ki prav tako omogočajo ekonomsko usmerjanje proizvodnje: 

V materialu je premalo obdelana potreba po hitrejši modernizaciji v gozdni 
proizvodnji. Sem sodi predvsem cela vrsta nerazčiščenih strokovnih vprašanj. 
Kljub naraščajočim potrebam po lesu bo potrebno v najkrajšem času proučiti 
in v sedemletnem planu upoštevati strokovne ukrepe, ki naj pripomorejo k 
boljšemu gospodarskemu stanju gozdov. Proučiti bi bilo treba proizvodne cikluse, 
ustrezne vrste sečenj in načine pomlajevanja itd. 
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Gozdni fondi in potrošnja lesa 

V gradivu je nakazano tudi gibanje gozdnih fondov v predstojećem 7-letnem 
obdobju ter približna projekcija njihovega stanja v 1. 1980, pod predpostavko, 
da se bodo gozdovi izkoriščali v obsegu kot ga plan prikazuje. 

Zato je potrebno, da bi se v končni redakciji gradiva ločeno nakazale pro- 
izvodne možnosti gozdarstva, ki izhajajo iz sedanjega stanja in pogojev gozdno- 
gospodarskih organizacij in ki so več ali manj zapopadene v obstoječih uredit- 
venih elaboratih, posebej pa maksimalne proizvodne možnosti, ki so pod pogojem 
razširjene reprodukcije in modernizacije gozdne proizvodnje orientirane na 
kritje realnih potreb lesnopredelovalne industrije in drugih koristnikov lesa. 

V zvezi s potrošnjo lesa je v gradivu nakazan asortiment proizvodnje gozd- 
nih sortimentov, ki naj bi pri predvidenem obsegu sečenj v 1. 1970 zagotovil 
potrebno lesno surovino domači lesnopredelovalni industriji. Pri tem je poudar- 
jeno, da gozdarstvo vseh želja lesnopredelovalne, zlasti celulozne industrije, ne 
more kriti in da se bo razvoj predelave lesa v bodoče moral v večji meri prila- 
gojevati realnim možnostinT~gozdnosurovinskega zaledja, predvsem pa prirod- 
nemu asortimentu napadlega lesa. 

Odbor je tudi ugotovil potrebo po tesnejšem usklajevanju proizvodnje in 
potrošnje lesa. V težnji za prioritetno kritje potreb lesnopredelovalne industrije 
so zelo pičlo ocenjene potrebe po drugem tehničnem lesu. 

Predvideva se tudi močno znižanje izvoza žaganega lesa iglavcev, kar je 
po mnenju odbora pravilno ter v skladu s strukturnimi spremembami v pro- 
izvodnji lesne industrije. 

V zvezi s perečo problematiko potrošnje lesa odbor nadalje ugotavlja, da 
ekonomsko še vedno ni dovolj osvetljen odnos med hlodovino in celuloznim 
lesom, čeravno gre pri tem za ključno vprašanje s področja usmerjanja lesne 
surovine. Brez zanesljivih ekonomskih analiz o optimalnem ovrednotenju lesa 
na enem ali drugem področju, tako v proizvodnji kot v mednarodni menjavi,, 
ne bo mogoče začrtati dolgoročnega razvoja niti lesne niti celulozne industrije, 
oziroma kot dosedanja praksa kaže, bosta obe panogi še nadalje tekmovali 
v razvijanju svojih kapacitet na isti surovinski osnovi. 

Gozdno gojitvena, pospeševalna dela in investicije 

Jasneje bi se morala v razporedu gradiva poudariti razlika med redno 
reprodukcijo pri gojitvenih delih (vzdrževanje sedanjih gozdov) in med raz- 
širjeno reprodukcijo pri gojitvenih delih (pogozdovanje novih površin, plantaže 
in intenzivni nasadi). 

Pri obsegu rednega pogozdovanja ni poudarjen problem, da bomo v pfer- 
spektivi morali menjati svoje principe glede obnove gozdov. Zadnjih 50 let je 
pri obnovi naših gozdov prevladovalo načelo prirodne pomladitve gozdov, načelo 
tako zvane oplodne sečnje gozdov. 

^ Pri današnji mrzlični potrebi lesne in celulozne industrije za surovino si 
namreč ne bomo mogli več privoščiti, da bo tlo tudi po 20 let ostalo brez prave 
produkcije. Četudi je umetno pogozdovanje s smreko dražje, bo treba v bodoč- 
nosti preiti na veliko večji obseg umetnega pogozdovanja pri obnovi gozdov, 
upoštevajoč ustrezne gojitvene principe. 

21* 
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Problem snovanja topolovih plantaž je skromno obdelan. Po pomenu, obsegu 
in dinamiki je pravilno obdelan problem snovanja kultur hitrorastočih iglavcev 
na tleh degeneriranih listavcev. 

V zvezi z meliorativnimi deli bo pri golosečnji listavcev na teh površinah 
napadlo letno nekaj sto tisoč m3 drobnega lesa listavcev, ki ga bo morala porabiti 
naša kemična industrija. Zaradi tega je potrebno, da se vzporedno s to akcijo 
celulozna industrija opremi z ustreznimi napravami za mehanično maklanje 
drobnega lesa listavcev. 

Dinamika financiranja gojitvenih in pospeševalnih del je v gradivu prika- 
zana časovno in po obsegu v redu. Dopolniti jo je treba le s stroški za povečano 
umetno pogozdovanje pri obnovi gozdov in za stroške novih pogozdovanj ne- 
gozdnih hribovskih površin. 

Gradivo ne obravnava problema virov financiranja. Smatramo, da je to> eno 
od najvažnejših vprašanj, ki ga je treba v 7-letnem perspektivnem planu čim 
bolj jasno postaviti. 

Pri obravnavi investicijske problematike v gozdarstvu bi morali upoštevati 
sledeče: 

a) investicije za redno reprodukcijo in sicer: za redno pogozdovanje in 
varstvo gozdov, za urejanje gozdov, delno drevesničarstvo in semenarstvo. Vse 
te naj bi se financirale iz lastnih sredstev gospodarskih organizacij kot v dose- 
danji praksi; 

b) investicije za gradnjo gozdnih komunikacij, stavb ter za tehnično opremo. 
V načelu se financirajo iz sredstev gospodarskih organizacij, občasno pa naj se 
dodeljujejo tudi posojila iz bančnih virov. Te investicije imajo takojšen vpliv 
na ekonomiko gozdarstva; 

c) investicije za topolove plantaže: načeloma naj se financirajo s posojili 
iz bančnih sredstev, za delež participacije pa bi morala združevati sredstva 
gozdna gospodarstva, lesna industrija in celulozna industrija; 

č) investicije za ostalo biološko razširjeno reprodukcijo: pogozdovanje 
Krasa, pogozdovanje negozdnih hribovskih površin, predvsem pa snovanje hitro- 
rastočih kultur iglavcev naj bi se v celoti kreditirale iz »Sklada za biološke 
investicije v gozdarstvu«. 

Ta sklad bi bilo treba ustanoviti v republiškem obsegu. Vse investicije, 
navedene v tej točki, prineso svoje sadove v daljšem razdobju od 40—80 let. Zato 
sedanji kolektivi gozdno-gospodarskih organizacij za ta investiranja niso zain- 
teresirani. Te investicije pa so za družbo nujno potrebne. 

V intenzivnejši gozdni proizvodnji hitrorastočih iglavcev ob njeni moder- 
nizaciji lahko računamo s prirastkom 10—16 m3 po ha. Do leta 2000 bi lahko 
meliorirah 150 000 ha bolj ali manj degradiranih gozdov, kar bi pomenilo letno 
približno 1 milijon m3 lesne mase, upoštevajoč že sedanji prirastek na teh 
rastiščih. To pa predstavlja več kot 50!0/o sedanje sečnje iglavcev. 

Potrebno bi bilo proučiti sledeče možne vire sredstev sklada: iz gozdarstva, 
od lesfie industrije, od celulozne industrije ter iz republiškega proračuna (po- 
gozdovanje Krasa). 

Zbiranje sredstev iz gozdarstva bi imelo karakter združevanja sredstev 
biološke amortizacije in občinskih skladov za regeneracijo gozdov za skupna 
biološka investiranja ob primernem ključu, izračunanem po gozdno gospodarskih 
območjih. 
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Usklajenost proizvodnih naporov v proizvodnji in predelavi lesa 

Sedanja struktura potrošnje lesa je odraz določene usmeritve obstoječih 
predelovalnih kapacitet in njihove tehnologije ter premale prilagojenosti obsto- 
ječi gozdno surovinski bazi. 

V tem okviru so ostala odprta zlasti naslednja vprašanja: 
1. Kako v bodoče najbolj pravilno razdeljevati nezadostne mase gozdnih 

proizvodov oziroma kako najbolj pravilno razmejiti deficitno surovino iglavcev 
med mehanično in kemično predelavo? 

2. Kako zastaviti aplikacijo tehnologije predelave listavcev v celulozni 
industriji v naših razmerah? 

3. V 7-letnem planu razvoja gozdarstva bi bilo potrebno ugotoviti čim 
točneje potencial manj kvalitetnih listavcev, ki bi jih kazalo čimprej izko- 
ristiti in vzporedno s tem nakazati tehnološke in finančne rešitve melioracije 
degradiranih gozdov in njih premene v produktivnejšo gospodarsko obliko. 

4. Napredek gospodarjenja z gozdovi ni odvisen samo od napredka gozdne 
proizvodnje, temveč tudi od razvoja primarne in finalne predelave lesa ter od 
njunih sposobnosti, da zajemata čim večje količine kvalitetne in tudi manj- 
kvalitetne lesne mase ter da jo čim popolneje, čim racionalneje izkoristita. 

Izraženo je bilo mnenje, da se v zvezi z razdeljevanjem gozdnih sorti- 
mentov posameznim potrošnikom v pogojih deficitarnosti te surovine tudi v 
bodoče ne bo možno popolnoma izogniti administrativnim metodam, čeprav te 
vsebujejo vrsto negativnih elementov za večjo proizvodno mobilizacijo delovnih 
kolektivov tako v proizvodnji kot v predelavi lesa in za racionalnejšo izrabo 
surovine. 

Z ekonomskimi izračuni bi bilo potrebno utemeljiti postopen prehod na 
ekonomsko selekcijo med interesenti za les ter njen vpliv na boljšo tehnologijo 
in ekonomiko v vseh panogah. 

Integracijska gibanja v gozdarstvu in lesni industriji so nezadostna. Zato 
bi bilo treba proučiti možnosti tesnejšega strokovnega in poslovnega sodelo- 
vanja med proizvajalci gozdnih sortimentov ter delovnimi kolektivi, ki se 
ukvarjajo z mehanično oziroma kemično predelavo lesa. 

Takšna povezovanja bi se najbolj organsko vezala na obstoječa gozdno- 
gospodarska območja, ki jih je v naši republiki 14. Ta se običajno raztezajo 
preko teritorija večjega števila komun, kar zahteva tudi njih usklajenega sode- 
lovanja pri reševanju teh vprašanj. To še zlasti zaradi tega, ker se bodo morale 
nekatere odreči drobnim razvojnim smerem — zlasti v žagarstvu in podrediti 
razvoj gozdne in lesne proizvodnje na svojem teritoriju potrebam modernejše, 
racionalnejše in zato ekonomičnejše proizvodnje. 

Odbor je smatral, da bi bilo potrebno v interesu takšnim pozitivnim priza- 
devanjem in pravilnim odločitvam izdelati tudi ustrezajoče regionalne načrte 
razvoja v 7-letnem obdobju ob istočasni analizi ustreznosti dosedaj formiranih 
gozdno-gospodarskih območij. 

Podružbljanje proizvodnje v zasebnih gozdovih 

Glede na izredno družbeno-gospodarsko zapletenost podružbljanja zasebne 
gozdne proizvodnje je odbor v svoji razpravi o bodočem razvoju gozdarstva 
tej problematiki posvetil posebno pozornost. 
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Kot je v gradivu podčrtano, da se bomo zaradi zelo različne strukture 
zasebne gozdne posesti tudi v bodoče morali posluževati obeh načinov podružb- 
ljanja, ki jih zakon nakazuje in loči v pogodbena razmerja med gozdnimi 
lastniki in gozdnogospodarsko organizacijo ter prevzemanje gospodarjenja na 
podlagi občinskih odločb. 

Odbor se strinja tudi z oceno družbeno-gospodarske vsebine podružbljanja 
na podlagi pogodbenih razmerij, ki v dosedanji praksi predstavlja skoraj edino 
obliko podružbljanja. Če se dejansko tudi vx praksi izvajajo določila, ki" jih 
dolgoročne pogodbe vsebujejo, je po mnenju odbora tudi s to obliko podružblja- 
nja blagovna proizvodnja v celoti obvladana in gozdni lastnik nima več mož- 
nosti prostega razpolaganja in špekuliranja z lesom. V praksi pa dejansko v tem 
oziru še ni čutiti povsod bistvenega napredka, tako' zaradi nedovoljne organi- 
zacijske pripravljenosti gozdno-gospodarskih organizacij za obvladanje tega 
procesa, kot zaradi anarhičnih pojavov v prometu z lesom. Tako so si neka- 
tere KZ kljub prenosu gospodarjenja z gozdovi na gozdno gospodarske orga- 
nizacije ob sedanjih neusklajenih predpisih še obdržale in vršijo odkup lesa, 
ustvarjajo zmedo med kooperanti in destimulativno vplivajo na nadaljnje skle- 
panje pogodb. 

Smatra se, da v takšnih primerih z ničemer ni mogoče opravičiti pasivnosti 
gozdno-gospodarskih organizacij in občin, ki bi takšne pojave vsekakor lahko 
odpravile z uporabo 37. člena zakona o gozdovih, čeravno je znano, da indivi-^- 
dualni postopek pri izdajanju odločb po določilih sedanjega zakona ne ustreza. 

Podpira se predlog o spremembah in dopolnitvah sedanjega zakona o 
gozdovih, ki naj omogoči učinkovitejšo uporabo pooblastil iz 5. člena temeljnega 
zakona o gozdovih in obveznem dodeljevanju zasebnih gozdov v gospodarjenje 
gozdnogospodarskim organizacijam. V primerjavi z drugimi republikami (razen 
SR Srbije) se je tega pooblastila Slovenija poslužila v najmilejši in najmanj 
ustrezni obliki, čeravno je problematika zasebnih gozdov prav v naši republiki 
najbolj pereča. 

S predlagano dopolnitvijo zakona bodo končno ustvarjeni boljši pogoji za 
prehod k višji obliki družbenega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, k tako 
imenovanemu kompleksnemu gospodarjenju. Pri uvajanju tega načina gospo- 
darjenja gre v bistvu za prehod od dosedanjega parcelnega gospodarjenja na 
gospodarjenje po oddelkih in odsekih, ki ne upošteva parcelnih in lastniških 
mej, kjer se torej vsa zasebna lastnina gozdov zreducira na čisto denarno rento 
in preskrbo lesa za lastno porabo. 

Prav pri tem pa se srečujemo z nekaterimi ekonomskimi in družbeno- 
političnimi problemi, ki v sedanjih pogojih uporabo tega načina gospodarjenja 
močno zožujejo. 

Iz primerjav, ki so jih nekatere gozdnogospodarske organizacije izvedle 
med finančnim efektom gospodarjenja z zasebnimi gozdovi na podlagi koope- 
racijskih odnosov ali pa pod pogojem kompleksnega gospodarjenja, izhaja, da 
bi gozdnogospodarske organizacije v Sloveniji, če bi celotno blagovno proiz- 
vodnjo iz zasebnih gozdov izvajale v lastni režiji, izkazale za okoli 2 milijardi 
manjši dohodek, kot pa če bi to proizvodnjo izvajale v kooperaciji z lastniki. 
Na skokovitem prehodu h kompleksnemu gospodarjenju gospodarske organi- 
zacije torej ekonomsko niso zainteresirane, pač pa prihaja ta oblika v poštev 
le tam, kjer je ipožno z boljšo organizacijo in višjo produktivnostjo dela (meha- 
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nizacija) individualne stroške proizvodnje toliko znižati, da se s tem nado- 
mestijo višji startni stroški podružbljene proizvodnje. 

Nadalje je pri uvajanju kompleksnega gospodarjenja treba upoštevati tudi 
socialno-politične probleme, ki se s tem odpirajo zlasti v področjih, ki so pod- 
vržena migraciji kmečkega prebivalstva. 

Strokovni kadri in delovna sila v gozdarstvu 

Pri strokovnem izobraževanju gozdarskih kadyov je prvenstveno treba dati 
poudarka na kvaliteto in da je s tega vidika treba presojati študijske programe 
ter oblike šolanja. 

Pri razpravi o delovni sili v gozdarstvu je odbor ugotovil, da je poleg 
potreb po strokovnem kadru in povečanju mehaniziranja gozdnih del potrebno 
več skrbi tudi izobraževanju delovne sile v gozdarstvu. 

Kvalifikacijska struktura stalnih gozdnih delavcev namreč le delno ustreza 
strukturi del v gozdarstvu. Odbor meni, da je potrebno vzporedno z izobra- 
ževanjem kvalificirane delovne sile skrbeti tudi za strokovno izpopolnjevanje 
nekvalificiranih delavcev v smeri praktičnega usposabljanja na delovnem mestu. 
V ta namen bo treba še bolj razširiti in učvrstiti centre za izobraževanje delavcev 
pri gozdno-gospodarskih organizacijah. 

Odbor je mnenja, da bo potrebno poleg izboljševanja kvalifikacijske struk- 
ture z ustreznim izobraževanjem pospešiti tudi dotok mlade delovne sile v 
gozdarstvo z nuđenjem ustreznih življenjskih in materialnih pogojev. 

Znanstveno-raziskovalno delo v gozdnem in lesnem gospodarstvu 

Načeloma je uspešen razvoj znastveno-raziskovalnega dela v gozdnem in 
lesnem gospodarstvu pogojen s tesnim sodelovanjem obeh dejavnosti, tj. pro- 
izvodnje in predelave lesa, ker sta druga od druge odvisni. Prav tako pa bo 
k temu prispevalo tesnejše sodelovanje raziskovalnih organizacij vseh stopenj 
in oblik, od fakultete prek inštitutov pa do posameznih razvojnih oddelkov pri 
gospodarskih organizacijah. Prav na tem področju pa gradivo preveč eno- 
stransko, premalo kompleksno obravnava to problematiko, preveč s stališča 
ene same raziskovalne institucije. 

Eden od vzrokov določenega zaostajanja znanstveno-raziskovalne dejav- 
nosti gozdnega in lesnega gospodarstva je neurejen sistem financiranja. Do 
izraza prihaja predvsem nezainteresiranost gospodarskih organizacij za sofi- 

' nanciranje znanstveno-raziskovalnega dela, zlasti pa za naročanje neposrednih 
nalog s področja gozdne proizvodnje. 

Lovstvo 

Odbor meni, da je treba v bodočem razvoju lovstva v SR Sloveniji trajneje 
izoblikovati realne principe upravljanja in organizacije v lovu. Poleg pomemb- 
nih gojitvenih lovišč, ki naj bi predvsem skrbela za zarod, razplod, oskrbo in 
zdravje divjadi v določenih območjih, naj bi še nadalje razvijali prostovoljne 
lovske organizacije, ki so doslej dosegle dobre rezultate v razvoju lovstva. 
Občine bi morale imeti v bodočem obdobju večjo nadzorstveno pravico glede 
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odločanja o zadevah lovstva, predvsem s stališča skladnih interesov lovstva, 
turizma, kmetijstva in gozdarstva. Spričo naglega spreminjanja strukture kme- 
tijskih površin bi bilo potrebno uvajati kvalitetno nove oblike lovstva zaradi 
zaščite teh površin. Poleg naporov za povečanje števila divjadi bi bilo treba 
omogočiti udeležbo v lovu večjemu številu ljudi, predvsem s stališča potrebne 
rekreacije. 

Odbor podpira tendence, da bi na določenih področjih prevzele lov gozdne 
in kmetijske delovne organizacije in ga močneje intenzivirale za razširitev 
lovnega turizma, če so podani ekonomski pogoji,. V tem se odpirajo vidiki 
podružbljanja lova. Pri tem pa ne bi smeli onemogočiti lovne pravice obstoječim 
lovskim organizacijam, kolikor le to dopuščajo lovski ureditveni načrti. 

Št.: 30-13/64 
Ljubljana, 15. 4. 1964 Predsednik: 

Franc L u b e j 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Začasni odbor za kmetijstvo 

in gozdarstvo 

POROČILO 

o obravnavi gradiva za seslavo 7-letnega programa razvoja gozdarstva 
v SR Sloveniji v obdobju 1964—1970 

Začasni odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Gospodarskega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije je na sejah od 26. februarja do 2. marca, 30. marca in 
20. aprila obravnaval gradivo »Osnove sedemletnega razvoja gozdarstva v SR 
Sloveniji v obdobju 1964—1970«, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Zavod za gospodarsko planiranje SR Slovenije.'' 

V razpravi je začasni odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Gospodarskega 
zbora ugotovil, da dosedanji razvoj gozdarstva ni bil usklajen z rastjo ostalega 
gospodarstva. To zaostajanje je nastalo zaradi neenakih pogojev gospodarjenja, 
kar je povzročilo odtekanje akumulacije iz gozdarstva na druga področja. 
Gozdarstvo pa tudi organizacijsko ni bilo dokončno izoblikovano. 

Zaradi teh neskladnosti nastajajo stalne težave pri oskrbovanju predelo- 
valne industrije s surovinami, kar je po drugi strani zopet povzročilo, da je bil 
administrativni vpliv na gospodarjenje v gozdarstvu stalno izredno močan. 

V naslednem sedemletnem obdobju bo potrebno vprašanje gozdarstva reše- 
vati z vidika večjih potreb po lesni^masi. Zato se mora gozdarstvo orientirati 
na intenziviranje gozdne proizvodnje v obstoječih gozdovih, na melioracijo 
degradiranih gozdov in na vlaganja v intenzivne nasade. S tem bi dosegli 
aktivizacijo vseh površin, primernih za gozdno proizvodnjo. Takšna orientacija 
pa ne pomeni le organizacijsko-tehničnih nalog v gozdarstvu. Potrebno bo 
namreč ta problem reševati tudi s finančnega vidika, zlasti kolikor zadeva 
melioracijo degradiranih gozdov in vlaganja v intenzivne nasade,. Za financi- 
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ranje te naloge pa ne bo zadoščalo le centraliziranje določenih sredstev iz 
gozdarstva, temveč bo potrebno zainteresirati širšo družbeno skupnost, prav' 
tako pa tudi glavne koristnike gozdnih asortimentov. 

Kompleksno gospodarjenje z gozdovi ne glede na lastništvo predstavlja 
vsekakor bistveni element za sodobno gospodarjenje z vsemi gozdovi in hkrati 
daje možnosti za večjo proizvodnjo gozdnih asortimentov. Četudi so bile z 
raznimi predpisi že podružbljene razne vrste faz gozdne proizvodnje (primarna 
proizvodnja) le-to ni dalo pričakovanih rezultatov povsod tam, kjer enotna 
organizacija gozdarstva ni bila dosledno izvedena. Vsekakor pa bo potrebno ob 
prehajanju na kompleksno gospodarjenje z gozdovi proučiti tudi oblike po- 
družbljanja, ki so najbolj primerne za posamezna območja. Prav tako bo treba 
ugotoviti ekonomski položaj gozdnogospodarskih kolektivov pri podružbljeni 
gozdni proizvodnji, da le-ti zaradi neprimernega položaja gozdarstva ne bi sami 
zavirali to akcijo. 

Tudi na področju izkoriščanja obstoječe lesne mase ni bilo storjeno vse, 
saj so administrativni posegi, predvsem neustrezne cene, destimulativno vplivali 
na večje izkoristke tako v gozdarstvu kot v predelovalni industriji. Pri tem bi 
bilo potrebno tudi dokončno odgovoriti na vprašanje, katero od predelovalnih 
industrij naj razvijamo, ali mehansko ali kemično predelovalno. 

Odpravo motenj na tržišču z lesom bomo dosegli le z ureditvijo ekonomskih 
odnosov v blagovnem prometu z lesom. Takšni odnosi bodo nedvomno uskladili 
kapacitete predelovalne industrije z zmogljivostmi gozdarstva. Na takšne prede- 
lovalne obrate pa naj se gozdarstvo veže z dolgoročnejšimi dogovori. 

Začasni odbor je soglasno sprejel predloge stališč, ki so predložena Repu- 
bliškemu in Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Daneta Melavca. 

Št.: 30-13/64 
Ljubljana, 20. 4. 1964 

Poročevalec: Predsednik: 
Dane Melavec inž. Milovan Zidar 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o začetku poslovanja občinskih upravnih organov za notranje zadeve 
z razširjeno pristojnostjo 

1. člen 

Občinski upravni organi za notranje zadeve začnejo opravljati zadeve, ki 
so bile prenesene z zakonom o prenosu zadev iz pristojnosti okrajnih upravnih 
organov za notranje zadeve na občinske upravne organe za notranje zadeve 
(Uradni list SFRJ, št. 45-630/63) v občinsko pristojnost, s 1. majem 1964. 

2. člen 

Za opravljanje notranjih zadev iz občinske pristojnosti je v občini temeljni 
upravni organ za notranje zadeve. 
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3. člen 

Občine, ki nimajo za opravljanje notranjih zadev temeljnega upravnega 
organa, morajo ustanoviti tak organ najpozneje do konca 1964. leta. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po pooblastilu v 6. členu zveznega zakona o prenosu zadev iz pristojnosti - 
okrajnih upravnih organov za notranje zadeve na občinske upravne organe za 
notranje zadeve (Uradni list SFRJ, št. 45-630/63) je treba z republiškim pred- 
pisom določiti rok, v katerem morajo občine organizirati pri svojih organih za 
notranje zadeve ustrezne službe za opravljanje zadev, ki so s tem zakonom 
prenesene v občinsko pristojnost. Prav tako je treba določiti dan, od katerega 
začnejo občinski upravni organi za notranje zadeve opravljati prenesene zadeve. 

Po zveznem zakonu morajo občinski upravni organi za notranje zadeve 
začeti opravljati prenesene zadeve najpozneje do 21. maja 1964. 

Zvezni zakon prenaša iz okrajne v občinsko pristojnost odločanje na prvi 
stopnji po tehle zveznih predpisih: Zakonu o tisku in o drugih oblikah infor- 
macij (izdajanje odločb o odvzemu tujega tiska); Zakonu o društvih, zborovanjih 
in drugih javnih shodih (odločanje o dovolitvi ali nedovolitvi ustanovitve 
društva, katerega delovanje se razteza na območje občine; odločanje o prepovedi 
ustanovitve in delovanja društva, ki ne izpolnjuje zakonitih pogojev, pa naj 
bi delovalo na območju občine; odločanje o prepovedi prijavljenega javnega 
shoda); Uredbi o prometu s strelnim orožjem, strelivom in razstrelilnimi sredstvi 
(izdajanje dovoljenja osebam, ustanovam in podjetjem za nabavo streliva, smod- 
nika, razstreliva in vžigal); Zakon o izvršitvi kazenskih sankcij (izdajanje dovo- 
ljenj obsojencem na pogojnem odpustu, da lahko zapustijo določeno prebiva- 
lišče za dobo enega meseca); Temeljni uredbi o prometu z vnetljivimi tekočinami 
(potrjevanje načrtov za gradnjo skladišč in tankov za spravljanje in shrambo 
vnetljivih tekočin; določanje krajev za gradnjo skladišč ali podzemnih tankov); 
Odredbi o gradnji skladišč za hrambo vnetljivih tekočin (potrjevanje načrtov za 
gradnjo skladišč in tankov vnetljivih tekočin v naseljenih krajih in zunaj 
naseljenih krajev); Pravilniku o tehničnih predpisih za predelovanje amonije- 
vega nitrata, za ravnanje in shrambo amonijevega nitrata in njegovih zmesi 
(dovoljevanje lokacije za prostore za predelovanje amonijevega nitrata in za 
njegova skladišča); Pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil (odlo- 
čanje o registraciji vozila oziroma o zavrnitvi prošnje za registracijo) in po 
Pravilniku o voznikih motornih vozil (odločanje o prošnjah za pripustitev k 
vozniškemu izpitu oziroma izdajanje1 odločb, s katerimi se zavrne prošnja za 
vozniško dovoljenje; odločanje o upravnem odvzemu vozniškega dovoljenja; 
izdajanje odločb, s katerimi se razveljavi vozniški izpit, in dajanje dovoljenj 
za praktično poučevanje kandidatov za voznike motornih vozil). 

y vseh teh zadevah bo občinski upravni organ za notranje zadeve lahko 
pravno veljavno odločal šele od dneva, ki ga bo določil republiški predpis. 
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Tudi z republiškim zakonom o pristojnosti okrajnih organov v upravnih 
zadevah (Uradni list SRS, št. 39-308/63) so bile prenesene na občinske upravne 
organe za notranje zadeve upravne pristojnosti za odločanje po zakonu o orožju, 
pravilniku za izvajanje zakona o orožju, uredbi o prepovedi snemanja in skici- 
ranja nekaterih objektov, zakonu o gasilskih društvih in po zakonu o prekrških 
zoper javni red in mir. 

Razširjena stvarna pristojnost občinskega upravnega organa za notranje 
zadeve nujno zahteva, da ima ta organ v sestavi občinske uprave organizacijsko 
obliko samostojnega oziroma temeljnega občinskega upravnega organa. V po- 
gojih današnje decentralizacije notranjih zadev na občino za notranje zadeve 
pristojni občinski upravni organi ne morejo obstajati kot odseki za notranje 
zadeve ali celo referati v sestavi drugega temeljnega občinskega upravnega 
organa, ker kot taki ne morejo biti vključeni v sistem organov za notranje 
zadeve. 

Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je danes že 52 občin organiziralo 
izvrševanje notranjih zadev v obliki občinskega temeljnega upravnega organa, 
medtem ko taka organizacija v 10 občinah še ni izpeljana. 

Republiški zakon naj predpiše na podlagi drugega odstavka 131. člena 
ustave SR Slovenije, da so občine dolžne organizirati za opravljanje notranjih 
zadev temeljne občinske upravne organe. Razen tega je potrebno z zakonom 
določiti začetek poslovanja za notranje zadeve pristojnih občinskih upravnih 
organov v njihovi razširjeni pristojnosti. 

Nakazana vprašanja so rešena v predlogu zakona o začetku poslovanja 
občinskih upravnih organov za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacij sko-politična 

vprašanja 

POROČILO 

k predlogu zakona o začetku poslovanja občinskih upravnih organov 
za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo 

Odbor za organizacij sko-politična vprašanja je na 13. seji dne 20. aprila 
1964 obravnaval predlog zakona" o začetku poslovanja občinskih upravnih or- 
ganov za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi je bil izražen pomislek glede primernosti zakonskega 
predpisovanja enotne organizacijske oblike upravnih organov za opravljanje 
notranjih zadev in občinske pristojnosti, glede na to, da so občine pri določanju 
organizacije svoje uprave samostojne in niso vse v enakem položaju, mimo 
tega pa so občine medtem že uredile organizacijo uprave v lastnih statutih 
svojim razmeram primerno. 

Po vsestranski obravnavi tega vprašanja, v kateri so bile obrazložene spe- 
cifične potrebe" glede funkcionalne enotnosti, samostojnosti in vertikalne pove- 
zanosti ter zagotovitve uspešnega opravljanja notranjih zadev, ki so splošnega 
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pomena in upoštevaje določbo 2. odstavka 131. člena ustave SR Slovenije, je bil 
zakonski predlog nato v načelu sprejet. 

V podrobni obravnavi besedila posameznih členov zakonskega predloga ni 
bilo predlogov za spremembe ali dopolnitve. 

Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da predlog zakona o začetku poslovanja občinskih upravnih organov za notranje 
zadeve z razširjeno pristojnostjo sprejme v predlaganem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil predsednika Nika Belopavloviča. 

Št.: 020-12 
Ljubljana, 20. 4. 1964 Predsednik: 

Niko Belopavlovič 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu zakona o začetku poslovanja občinskih upravnih organov 

za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije je na 17. seji, ki je bila. dne 23. aprila 1964, 
obravnaval in sklepal o predlogu zakona o začetku poslovanja občinskih uprav- 
nih organov za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo. 

Odbor je prišel v načelni razpravi o zakonskem predlogu do zaključka, da 
je zakon potreben, ker je treba republiškim predpisom določiti rok, v katerem 
morajo občine organizirati pri svojih organih za notranje zadeve ustrezne 
službe za opravljanje zadev, ki so bile z zveznim zakonom o prenosu zadev iz 
pristojnosti okrajnih upravnih organov za notranje zadeve prenesene v občin- 
sko pristojnost. 

Odbor je ugotovil, da razširjena stvarna pristojnost občinskega upravnega 
organa za notranje zadeve zahteva, da ima ta organ v sestavi občinske uprave 
organizacijsko obliko samostojnega oziroma temeljnega občinskega upravnega 
organa. 

Glede na pomisleke ali taka organizacija ne bo ovirala morebitnega med- 
občinskega sodelovanja na tem področju, pa je prišel odbor po vsestranski 
obravnavi do ugotovitve, da predlagani zakonski osnutek v ničemer ne ovira 
ustanavljanja in formiranja službe notranjih zadev kot organa, ki bo lahko 
služil večim občinam tam, kjer so za to dani pogoji. 

V razpravi o podrobnostih je odbor sprejel zakonski predlog brez pripomb. 
Odbor predlaga Organizacij sko-političnemu zboru, da predlog zakona v 

celoti sprejme. 
Za svojega poročevalca je odbor določil predsednika odbora Vlada Černeta. 

St.: 020-12/64 
Ljubljana, 24. 4. 1964 Predsednik: 

Vlado Č e r n e 1. r. 
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' SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodaj no-pr a vna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o začetku poslovanja občinskih upravnih organov 
za notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 20. aprila 1964 obrav- 
navala predlog zakona o začetku poslovanja občinskih upravnih organov za 
notranje zadeve z razširjeno pristojnostjo, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Izvršni svet. 

Pri obravnavi v načelu in podrobnostih ni bilo spreminjevalnih predlogov. 
Zakonodajno-upravna komisija meni, da je zakonski predlog v skladu z 

ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga oba pristojna zbora Skupščine 
SR Slovenije sprejmeta. 

St.: 020-12 Predsednik: 
Ljubljana, 20. 4. 1964 ^ Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o voznih olajšavah, za katere se daje regres iz republiškega proračuna 

1. člen 

Poslanci Skupščine SR Slovenije imajo pravico do brezplačne vožnje z 
javnimi prevoznimi sredstvi na območju SR Slovenije. 

Brezplačne vožnje iz prejšnjega odstavka se regresirajo prometnim gospo- 
darskim organizacijam iz proračuna SR Slovenije. 

2. člen 

Republiški sekretar za proračun in občo upravo predpiše način uveljav- 
ljanja pravice do regresa iz 1. člena tega zakona. 

3. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati odlok o voznih olajšavah 
na avtobusih, za katere se daje regres iz republiškega proračuna (Uradni list 
LRS, št. 35-212/60). 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Odlok Izvršnega sveta, o voznih olajšavah, za katere se daje regres iz 
republiškega proračuna (Uradni list LRS, št. 35-212/60), priznava vozne olajšave 
republiškim ljudskim poslancem na podlagi poslovnikov obeh zborov Ljudske 
skupščine LRS ter slepim na p5dlagi republiške odredbe o voznih olajšavah 
za slepe na avtobusih (Uradni list LRS, št. 12-46/53). 

Regresi za popuste slepim se od leta 1961 ne plačujejo več iz sredstev 
republiškega proračuna. Popusti slepih so namreč sedaj urejeni z odlokom 
Zveznega izvršnega sveta o popustih v potniškem prometu (Uradni list, FLRJ 
št. 13-220/61) ter se ti popusti po 5. točki zveznega odloka regresirajo iz poseb- 
nega računa pri banki. 

Republiški poslanci imajo sedaj pravico do brezplačne vožnje z vsemi jav- 
nimi prevoznimi sredstvi po 80. členu začasnega poslovnika Skupščine LR Slo- 
venije, nadomestilo za te vožnje pa gre po isti določbi v breme predračuna 
Skupščine. Zato se to nadomestilo ne krije iz sredstev, ki jih morajo za vse 
druge vozne olajšave preskrbeti izplačevalci osebnih dohodkov po zveznih 
odlokih o sredstvih, iz katerih se bo dajalo nadomestilo prometnim gospo- 
darskim organizacijam v potniškem prometu v letih 1962, 1963 in 1964 (Uradni 
list FLRJ, št. 52/61 in 53/62 ter Uradni list SFRJ, št. 52/63). 

Uvodoma navedeni odlok je treba uskladiti z ustavo po 12. členu zakona 
o izvedbi ustave SR Slovenije. Odlok vsebuje materialne določbe (pravica po- 
slancev do brezplačne vožnje in regresiranje voznih olajšav iz republiškega pro- 
računa), ki jih je treba urediti z zakonom, zaradi česar je potrebna izdaja pred- 
laganega zakona. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za proračun 9 I 

POROČILO 
k predlogu zakona o voznih olajšavah, za katere se daje regres 

iz republiškega proračuna 

Odbor je o predlogu zakona o voznih olajšavah, za katere se daje regres 
iz republiškega proračuna razpravljal na svoji 7. redni seji dne 10. 4. 1964 ter 
ga sprejel s tem, da se 1. odstavek 1. člena dopolni: 

».. .7. javnimi prometnimi sredstvi na rednih progah na. območju 
SR Slovenije.« 

Z dopolnitvijo se je predstavnik Izvršnega sveta strinjal. 

Št.: 010-10/63 
Ljubljana, 15. 4. 1964 Predsednik: 

Tone Fajfar 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

organizacijsko-politiCni ZBOR 
Začasni odbor za proračunski sistem 

POROČILO 

k predlogu zakona o voznih olajšavah, za katere se daje regres 
iz republiškega proračuna 

Začasni odbor za proračunski sistem Organizacij sko-političnega zbora SR 
Slovenije je na 1. seji, ki je bila dne 10. 4. 1964, obravnaval in sklepal o pred- 
logu zakona o voznih olajšavah, za katere se daje regres iz republiškega pro- 
računa. 

Odbor je predlog zakona o voznih olajšavah, za katere se daje regres iz 
republiškega proračuna, v načelu sprejel. Odbor je ugotovil, da je sprejem tega 
zakona potreben, ker je treba odlok Izvršnega sveta o voznih olajšavah, za 
katere se daje regres iz republiškega proračuna iz leta 1960, uskladiti z ustavo 
v smislu 12. člena zakona o izvedbi ustave SR Slovenije. Izdajo predlaganega 
zakona narekuje vsebina materialnih določb omenjenega odloka, ki daje pravico 
poslancem do brezplačne vožnje in določa regresiranje voznih olajšav iz repu- 
bliškega proračuna. 

V razpravi o podrobnostih predloga pa je bil odbor mnenja, da je besedilo 
prvega odstavka 1. člena pomanjkljivo v toliko, ker daje pravico poslancem 
Skupščine SR Slovenije do brezplačne vožnje z vsemi javnimi prevoznimi 
sredstvi, kar bi utegnilo zavesti do napačnega tolmačenja, po katerem bi mogli 
poslanci uveljavljati pravico do brezplačne vožnje tudi na tistih sredstvih jav- 
nega prometa, ki so namenjena posebnim nalogam ali namenom, česar pa za- 
konski predlog verjetno ni imel v mislih (avtotaksiji, športne vzpenjače,. izlet- 
niški avtobusi ipd.). Zaradi jasnosti je odbor predlagal dopolnitev besedila 
prvega odstavka 1. člena zakonskega predloga tako, da se vstavi za besedo 
»sredstvi« besede »na rednih progah«. 

Predstavnik predlagatelja zakonskega predloga je dopolnitev sprejel in je 
tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga Organizacij sko-političnemu zboru, da predlog zakona v 
celoti sprejme. 

Za svojo poročevalko je odbor določil predsednico odbora Silvo Cerjak. 

St.: 010-10 
Ljubljana, 15. 4. 1964 Predsednik: 

Silva C e r j ak 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o voznih olajšavah, za katere se daje regres 

iz republiškega proračuna 

Zakonodajno-pravna komisija je na skupni seji s Komisijo za usklajevanje 
republiških predpisov z ustavo dne 2. 4. 1964 obravnavala predlog zakona 
o voznih olajšavah, za katere se daje regres iz republiškega proračuna, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Komisija je ugotovila, da je izdaja predlaganega zakona potrebna, ker 
je treba uskladiti z ustavo prejšnji odlok Izvršnega sveta o voznih olajšavah, 
za katere se daje regres iz republiškega proračuna. Ker odlok vsebuje mate- 
rialne določbe, je treba to materijo urediti v obliki zakona. 

Pri obravnavi v načelu in podrobnosti ni bilo pripomb niti spreminjevalnih 
predlogov. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je zakonski predlog v skladu z 
ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga oba pristojna zbora Skupščine 
SR Slovenije sprejmeta. 
St.: 010-10/64 
Ljubljana, 2. 4. 1964 Predsednik: 

dr. Josip G 1 o b e v n i k 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo 

POROČILO 
k predlogu zakona o voznih olajšavah, za katere se daje regres 

iz republiškega proračuna 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov 
•l ustavo je na skupni seji z Zakonodajno-pravno komisijo dne 2. 4. 1964 obrav- 
navala predlog zakona o voznih olajšavah, za katere se daje regres iz repu- 
bliškega proračuna, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Komisija je ugotovila, da je izdaja predlaganega zakona potrebna, ker je 
treba uskladiti z ustavo prejšnji odlok Izvršnega sveta o voznih olajšavah, za 
katere se daje regres iz republiškega proračuna. Ker odlok vsebuje materialne 
določbe, je treba to materijo urediti v obliki zakona. 

Pri obravnavi v načelu in podrobnosti ni bilo pripomb niti spreminjevalnih 
predlogov. 

Komisija za usklajevanje republiških predpisov z ustavo meni, da je zakon- 
ski predlog v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga oba 
pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 
St.: 010-10/64 
Ljubljana, 2. 4. 1964 Predsednik: 

Mitja Ribičič 1. r. 
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PREDLOG ODLOKA 

o dopolnitvi odloka o plačevanju prispevka za socialno zavarovanje za določene 
kategorije zavarovancev 

Na podlagi 150. člena ustave Socialistične republike Slovenijfe v zvezi s 
prvim in drugim odstavkom 149. člena zakona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (Uradni list FLRJ, št. 22-296/62) je Skupščina Socia- 
listične republike Slovenije na seji Republiškega zbora dne 24. aprila 1964 
in na seji Socialno-zdravstvenega zbora dne 27. aprila 1964 sprejela 

odlok 

o dopolnitvi odloka o plačevanju prispevka za socialno zavarovanje za določene 
kategorije zavarovancev 

I 

Za tretjo alineo v točki I/l odloka o plačevanju prispevka za socialno 
zavarovanje za določene kategorije zavarovancev (Uradni list LRS, št. 5-40/63) 
se doda nova četrta alinea, ki se glasi: 

»Za osebe, ki so pri njih v začasnem delovnem razmerju po 160. in 165. 
členu zakona o delovnih razmerjih.« 

II 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Za osebe v začasnem delovnem razmeruj je bil prispevek za socialno zava- 
rovanje za nesrečo pri delu in poklicno bolezen določen po enotni stopnji 10 °/o 
za celotno območje SFRJ v tretjem odstavku 23. člena takrat veljavnega pra- 
vilnika o obračunavanju in plačevanju prispevkov iz osebnega dohodka iz delov- 
hega razmerja iz leta 1961 (Uradni list FLRJ, št. 25/61). 

Po 25. členu novega pravilnika o obračunavanju'in plačevanju prispevkov 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 32/63) pa je 
določeno, da na čiste prejemke iz začasnega delovnega razmerja obračunava 
in plačuje izplačevalec osebnega dohodka prispevek za socialno zavarovanje za 
nesrečo pri delu in poklicno bolezen — po stopnji, ki jo po 149. členu zakona 
o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja predpišejo socialistične 
republike. Organ, ki to stopnjo predpiše, v citiranem pravilniku ni določen. 

Glede na to je potreben republiški predpis, ki naj določi, kateri organ 
določa stopnjo tega prispevka. Zato naj se dopolni odlok o plačevanju pri- 
spevkov za socialno zavarovanje za določene kategorije zavarovancev (Uradni 
list LRS, št. 5/63), s katerim je bivša Ljudska skupščina LRS določila, kateri 
zavezanci plačujejo prispevke za posamezne kategorije zavarovanih oseb (npr. 
za vajence, za osebe redno priglašene pri zavodu za zaposlovanje delavcev, za 
osebe, ki se udeležujejo mladinskih delovnih akcij itd.). 

22 
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S predlagano dopolnitvijo točke I/l cit. odloka dobi po določbi iz točke III. 
istega odloka skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja SR Slo- 
venije pooblastilo, da določi stopnjo prispevka za socialno zavarovanje za ne- 
srečo pri delu in za poklicno bolezen za osebe v začasnem delovnem razmerju. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za delo in socialno zavarovanje 

POROČILO 

k predlogu odloka o dopolnitvi odloka o plačevanju prispevka za socialno 
zavarovanje za določene kategorije zavarovancev 

Odbor za delo in socialno zavarovanje je kot pristojni odbor obravnaval na 
seji dne 13. 4. 1964 predlog odloka o dopolnitvi odloka o plačevanju prispevka 
za socialno zavarovanje za določene kategorije zavarovancev. 

Odbor je v načelni obravnavi sprejel predlog odloka. 
V podrobni obravnavi pa je odbor sprejel naslednji dopolnitvi: 
1. da se začetek besedila v uvodu predloga spremeni tako, da se glasi: »Na 

podlagi četrte alinee 135. člena in 150. člena ustave . . 
2. da se v tekstu predlagane nove četrte alinee izpusti besedilo »160. do 

165. člena zakona« ter da se tako celotno besedilo' četrte alinee glasi: »za osebe, 
ki so pri njih v začasnem delovnem razmerju po zakonu o delovnih razmerjih.« 

S prvo dopolnitvijo je označen pravni naslov ustave, na podlagi katerega 
Skupščina SR Slovenije sprejema zakone. 

Z drugo dopolnitvijo oziroma opustitvijo navajanja členov je dosežena 
večja elastičnost v tekstu in ne bodo potrebne ponovne spremembe pri even- 
tualnem kasnejšem spreminjanju oštevilčenja členov zakona o delovnih raz- 
merjih. Hkrati pa je ohranjena preciznost določila že s samim navajanjem 
termina — začasno delovno razmerje —, ker je celotna zadevna materija urejena 
v poglavju zakona o delovnih razmerjih, ki nosi enak naslov. 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je s predlaganima 
spremembama strinjal. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da odlok 
s temi dopolnitvami sprejme. 

Odbor je za svojega poročevalca določil tovariša Andreja Jermola. 

5t.: 420-6/64 
Ljubljana, 14. 4. 1964 Predsednik: r 

Janez Japelj 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu odloka o dopolnitvi odloka o plačevanju prispevka za socialno 

zavarovanje za določene kategorije zavarovancev 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega 
zbora Skupščine SR Slovenije je na svojih sejah dne 27. marca in 17. aprila 1964 
obravnaval predlog odloka o dopolnitvi odloka o plačevanju prispevka za so- 
cialno zavarovanje za določene kategorije zavarovancev (z dne 6. marca 1964). 

Odbor je sprejel predlog Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slo- 
venije, da se v začetku besedila v uvodu predloga vnese za besedo »Na podlagi« 
»četrte alinee 13,5. člena«, tako da ta uvod glasi: »Na podlagi četrte alinee 
135. člena in 150. člena Ustave . . .«. 

Prav tako se strinja odbor s predlogom odbora za delo in socialno zava- 
rovanje Republiškega zbora, da se v drugem odstavku I. točke predloga odloka 
izpusti besedilo »160. do 165. člena«, tako da se ta odstavek glasi: »za osebe, 
ki so pri njih v začasnem delovnem razmerju po zakonu o delovnih razmerjih«. 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je z obema predla- 
ganima spremembama strinjal in sta tako postali sestavni del predloga odloka. 

Odbor je določil za poročevalca na seji zbora poslanca dr. Poldeta Hladnika. 

St.: 420-6/64 
Ljubljana, 17. 4. 1964 Predsednik: 

dr. Adolf Drolc 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu odloka o dopolnitvi odloka o plačevanju prispevka za socialno 

zavarovanje za določene kategorije zavarovancev 

Zakonodajno-pravna komisija je obravnavala predlog odloka o dopolnitvi 
odloka o plačevanju prispevkov za socialno zavarovanje za določene kategorije 
zavarovancev (z dne 6. marca 1964) na svoji seji dne 23. 3. 1964. 

Zakonodajno-pravna komisija je sprejela predlog, da se pričetek besedila 
v uvodu predloga odloka spremeni tako, da se glasi: »Na podlagi četrte alinee 
135. člena in 150. člena ustave...« 

S to dopolnitvijo je označen pravni naslov iz ustave, na podlagi katerega 
Skupščina SR Slovenije sprejema zakone. V konkretnem primeru gre za za- 
konsko materijo, čeprav je sam predpis formalno označen kot »odlok«. Takšna 
označba predpisa je bila potrebna zato, ker se z njim samo dopolnjuje obstoječi 
predpis, ki pa ni bil izdan kot zakon, ampak v obliki odloka. 

22» 
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Predstavnik Izvršnega sveta je predlagano spremembo v predlogu odloka 
sprejel in je tako postala njegov sestavni del. 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, ali pooblastilo republikam v 25. 
členu novega pravilnika o obračunavanju in plačevanju prispevkov iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja (Ur. 1. SFRJ št. 32/63) obsega pravico urejanja 
režima plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje glede oseb v začasnem 
delovnem razmerju. Omenjena določba govori namreč le o stopnji prispevka, 
ki jo predpišejo socialistične republike. Zakonodajno-pravna komisija .je bila 
mnenja, da je takšno pooblastilo dano, ker se citirana določba zveznega pra- 
vilnika hkrati sklicuje na 149. člen zakona o organizaciji in financiranju social- 
nega zavarovanja, po katerem pa je področje republiškega normativnega ure- 
janja širše. Na podlagi 149. člena navedenega zakona je bil izdan republiški 
odlok o plačevanju prispevkov za socialno zavarovanje za določeno- kategorijo 
zavezancev (Ur. 1. LRS, št. 5/63), ki se sedaj s predlogom utemeljeno dopolnjuje. 

Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, da je predlog odloka z navedeno 
spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga oba 
pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 420-6/64 
Ljubljana, 23. 3. 1964 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o preživninah babicam 

Na podlagi 4. alinee 135. člena in 150. člena ustave Socialistične republike 
Slovenije je Skupščina SR Slovenije na seji Republiškega zbora dne 24. aprila 
1964 in na seji Socialno-zdravstvenega zbora dne 27. aprila 1964 sprejela 

ZAKON 

o preživninah babicam 

1. člen 

Babicam, ki zaradi bolezni, starosti ali onemoglosti niso bile zaposlene po 
15. majju 1945 oziroma niso bile zaposlene toliko časa, da bi si pridobile pravico 
do osebne pokojnine, se izplačuje preživnina po določbah tega zakona. 

Do preživnine po tem zakonu so upravičene samo tiste babice iz prejšnjega 
odstavka, ki so končale babiško šolo in so najmanj 15 let dejansko opravljale 
babiški poklic ter jim je bil babiški poklic glavni vir za preživljanje. 

2. člen 

Preživnina, ki se izplačuje babicam iz 1. člena tega zakona, je enaka najnižji 
polni osebni pokojnini po zakonu o pokojninskem zavarovanju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko določi drugačno višino preživ- 
nine, ki je določena v prejšnjem odstavku. 
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3. člen 

Babicam, ki se jim izplačuje preživnina po tem zakonu, se izplačujejo na 
preživnino tudi vsi dodatki, in sicer ob enakih pogojih in v enaki višini kot 
osebnim upokojencem po predpisih o pokojninskem zavarovanju. 

4. člen 
V 

Preživnino prizna in izplačuje Republiški zavod za socialno zavarovanje po 
predlogu za zadeve zdravstva pristojnega upravnega organa občinske skupščine, 
na katerem območju ima babica svoje stalno prebivališče. 

Zoper odločbo Republiškega zavoda za socialno zavarovanje ima prizadeta 
babica pravico pritožbe na Republiški sekretariat za zdravstvo. Pritožba se 
vloži pri Republiškem zavodu za socialno zavarovanje v 15 dneh po prejemu 
odločbe. 

5. člen 

Preživnine in dodatki babicam po tem zakonu se izplačujejo iz sredstev 
proračuna SR Slovenije, ki jih da Republiškemu zavodu za socialno zavarovanje 
na razpolago Republiški sekretariat za proračun in občo upravo. 

6. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
— odlok o dodelitvi preživnin babicam (Uradni list LRS, št. 20-113/58, 

št. 4-12/59, št. 16-94/60 in št. 18-169/61); 
— odlok o uvedbi posebnega dodatka na preživnine babicam v letu 1962 

(Uradni list LRS, št. 20-112/62); 
—■ odlok o posebnem dodatku na preživnine babicam (Uradni list LRS. 

št. 7-57/63). 
7. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, up"o- 
rablja pa se od 1. aprila 1964. 

OBRAZLOŽITEV 

Babicam, ki zaradi bolezni, starosti ali onemoglosti niso bile zaposlene p» 
15. 5. 1945 ali niso bile zaposlene toliko časa, da bi pridobile pravico do pokoj— 
nine, se že od leta 1953 izplačujejo preživnine. Do teh preživnin, ki se izplačujejo 
iz republiškega proračuna, so upravičene le babice z babiško šolo in z najmanj 
15 let babiške službe, ki jim je bil babiški poklic glavni vir za preživljanje. 

Babiške preživnine so po svojem bistvu osebne pokojnine za babice in 
odloča o njih Republiški zavod za socialno zavarovanje na predlog občinskega 
sveta za zdravstvo. 

Spričo. samega značaja babiških preživnin kot posebne oblike pokojnin so 
bile babice deležne tudi vseh ugodnosti osebnih upokojencev z nepopolno pokoj- 
nino (»varstveni dodatek«), pavšalnih povečanj osebnih pokojnin (»posebni do- 
datek«), povečanja pokojnin kot nadomestilo za povečanje stanarin itd. Zaradi 
izenačevanja babiških preživnin z omenjenimi pravicami osebnih upokojencev 
je treba izdajati in spreminjati skoro vsako leto odloke Izvršnega sveta o pre- 
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živninah babicam, o začasnem dodatku na preživnine in o posebnem dodatku 
na preživnino babicam. 

Predlog zakona ima namen v enem samem predpisu urediti pravice babic, 
ki prejemajo preživnino, na ta način, da se predpisi o osebnih pokojninah avto- 
matično in brez posebnega republiškega predpisa uporabijo tudi za babice. 

Uveljavitev predloženega zakona ne pomeni kakega posebnega bremena 
za republiški proračun. Sredstva za namene po tem zakonu se spričo vedno 
manjšega števila babic, ki so upravičene do preživnin, iz leta v leto zmanjšujejo. 
Skupna finančna sredstva za babiške preživnine z vsemi dodatki znašajo za 
leto 1963 po podatkih Republiškega zavoda za socialno zavarovanje skupno 
7 547 447 din. 

Znesek mesečne preživnine babic je znašal doslej 7700 din in je bil doltočen 
z odlokom o dodelitvi preživnin babicam (Uradni list LRS, št. 18/61). Glede na 
povišanje življenjskih stroškov v zadnjih dveh letih pa je primerno, da se ta 
znesek zviša na najnižji znesek polne osebne pokojnine, odmerjene po zakonu 
o pokojninskem zavarovanju. Najnižja pokojnina, odmerjena na podlagi po- 
vprečne pokojninske osnove XX. zavarovalnega razreda, znaša sedaj 8950 din. 

V začetku leta 1963 je prejemalo preživnino še 64 babic, konec leta pa se 
je njih število znižalo na 60. V celoti je bilo izplačano v letu 1963 iz naslova 
preživnin, varstvenega dodatka, posebnega dodatka in povečanja za 400 din 
skupaj 7 547 447 din. Ce se upošteva povišanje preživnin na najnižji znesek 
sedanje polne osebne pokojnine in enkratni dodatek v višini 90 °/» preživnin, 
bi bil letni finančni efekt vseh preživnin 10 340 000 din. Ta sredstva so že 
zagotovljena v republiškem proračunu za leto 1964. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za delo in socialno zavarovanje 

POROČILO 

k predlogu zakona o preživninah babicam 

Odbor za delo in socialno zavarovanje je kot pristojni odbor obravnaval 
na seji dne 13. 4. 1964 predlog zakona o preživninah babicam. 

Odbor je v načelni obravnavi sprejel predlog zakona. 
V podrobni obravnavi pa je odbor sprejel naslednje dopolnitve: 
1. da se besedilo prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se v drugi 

vrsti med besedi »enaka« in »najnižji« vstavi beseda »vsakokratni«; 
2. da se v drugem odstavku 2. člena besedilo »drugačno višino preživnine« 

nadomesti z besedama »višjo preživnino«. 
Prva dopolnitev je potrebna zato, da se zagotovi avtomatično prilagajanje 

preživnine vsakokratnim spremembam najnižje polne osebne pokojnine. Čeprav 
je predlagatelj zakona imel v mislih tako rešitev, pa bi se predloženo besedilo 
lahko tolmačilo ožje, namreč, da gre za trenutno, enkratno prilagoditev, ki 
se nato ne spreminja, razen po pooblastilu iz drugega odstavka 2. člena. 

/ 
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Druga dopolnitev je potrebna zato, ker Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ne more določiti nižje preživnine, kakor določa zakon in da ne bi prišlo do 
napačnega tolmačenja tega odstavka. 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je s predlaganima 
spremembama strinjal. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da zakon 
s temi dopolnitvami sprejme: 

Odbor je za svojo poročevalko določil poslanko Marjo Cerkovnik. 

Št.: 404-1/64 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije je na svojih sejah dne 27. marca in 17. aprila 
1964 obravnaval predlog zakona o preživninah babicam (z dne 6. marca 1964). 

Odbor je po načelni in podrobni obravnavi sprejel predlog zakona o pre- 
živninah babicam, dopolnjen s predlogi odbora za zdravstvo in socialno politiko 
Republiškega zbora, odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora 
in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in sicer: 

— da se besedilo prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se v drugi 
vrsti med besedami »enaka« in »najnižji« vstavi beseda »vsakokratni«; 

— da se v drugem odstavku 2. člena besedilo »drugačno višino preživnine« 
nadomesti z besedami »višjo preživnino«. 

Z navedenima spremembama se je predstavnik IS Skupščine SR Slovenije 
strinjal. Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanca dr. Poldeta 
Hladnika. 

Ljubljana, 14. 4. 1964 \ Predsednik: 

Janez Japelj 1. r. 

POROČILO 

k predlogu zakona o preživninah babicam 

Št.: 404-1/64 
Ljubljana, 17. 4. 1964 Predsednik: 

dr. Adolf Drolc 1. r. 

\ 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o preživninah babicam 

Zakonodajno-pravna komisija je na skupni seji s komisijo za usklajevanje 
republiških predpisov z ustavo dne 2. 4. 1964 obravnavala predlog zakona o pre- 
živninah babicam, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Komisija je bila seznanjena s poročilom odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije, iz 
katerega izhaja, da je ta na svoji seji dne 27. marca 1964 predlagal spremembo 
besedila 2. odstavka 2. člena, v katerem naj bi se besede »drugačno višino 
preživnine« nadomestile z besedama »višjo preživnino«. Ker se je predstavnik 
Izvršnega sveta na seji odbora s predlagano spremembo strinjal, je tako postala 
sestavni del besedila zakonskega predloga. 

Po tej ugotovitvi komisija ni imela načelnih pripomb. Pri podrobnem obrav- 
navanju besedila zakonskega predloga pa je predlagala, da se besedilo prvega 
odstavka 2. člena spremeni tako, da se v drugi vrsti med besedi »enaka« in 
»najnižji« vstavi beseda »vsakokratni«. 

Ta dopolnitev je potrebna zato, da se zagotovi avtomatično prilagajanje 
preživnine vsakokratnim spremembah najnižje polne osebne pokojnine. Čeprav 
je predlagatelj zakona imel v mislih tako rešitev, pa bi se predloženo besedilo 
lahko tolmačilo ožje, namreč, da gre za trenutno, enkratno prilagoditev, ki se 
nato ne spreminja, razen po pooblastilu iz drugega odstavka 2. člena. 

Predstavnik Izvršnega sveta je ta predlog za dopolnitev besedila sprejel 
in je tako postal sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je zakonski predlog z navedeno 
dopolnitvijo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga 
oba pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 404-1/64 
Ljubljana, 2. 4. 1964 Predsednik: • 

dr. Josip G1 o b e v n i k 1. r, 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov za ustavo 

POROČILO 

k predlogu zakona o preživninah babicam 

Komisija za usklajevanje republiških predpisov z ustavo je na skupni seji 
z zakonodajno-pravno komisijo dne 2. 4. 1964 obravnavala predlog zakona o 
preživninah babicam, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Komisija je bila seznanjena s poročilom odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije, iz 
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katerega izhaja, da je ta na svoji seji dne 27. marca 1964 predlagal sprememba 
besedila 2. odstavka 2. člena, v katerem naj bi se besede »drugačno višino 
preživnine« nadomestile z besedama »višjo preživnino«. Ker se je predstavnik 
Izvršnega sveta na seji odbora s predlagano spremembo strinjal, je tako postala 
sestavni del besedila zakonskega predloga. 

Po tej ugotovitvi komisija ni imela načelnih pripomb. Pri podrobnem obrav- 
navanju besedila zakonskega predloga pa je predlagala, da se besedilo prvega 
odstavka 2. člena spremeni tako, da se v drugi vrsti med besedi »enaka« in 
»najnižji« vstavi beseda »vsakokratni«. 

Ta dopolnitev je potrebna zato, da zagotovi avtomatično prilagajanje pre- 
živnine vsakokratnim spremembam najnižje polne osebne pokojnine. Čeprav 
je predlagatelj zakona imel v mislih tako rešitev,,pa bi se predloženo besedila 
lahko tolmačilo ožje, namreč, da gre za trenutno, enkratno prilagoditev, ki se 
nato ne spreminja, razen po pooblastilu iz drugega odstavka 2. člena. 

Predstavnik Izvršnega sveta je ta predlog za dopolnitev besedila sprejel in 
je tako postal sestavni del zakonskega predloga. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo meni, da je zakonski predlog z navedeno dopolnitvijo v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga oba pristojna zbora Skupščine SR 
Slovenije sprejmeta. 

St.: 404-1/64 
Ljubljana, 2. 4. 1964 Predsednik: 

Mitja Ribičič 1. r_ 

PREDLOG STALIŠČ 

k problematiki na področju strokovnega izobraževanja v SR Sloveniji 

Poročilo republiškega sekretariata za šolstvo o preobrazbi šol s praktičnim 
poukom in vajenskih šol v poklicne šole ter poročilo o javni razpravi o tehni- 
ških in njim ustreznih strokovnih šolah ter o šolskih centrih in drugih oblikah 
združevanja šol -so obravnavali odbori Republiškega zbora, Prosvetno-kultur- 
nega zbora in Gospodarskega zbora, na seji dne 14. aprila 1964 pa tudi Pro- 
svetno-kulturni zbor. 

Prosvetno-kulturni zbor je ugotovil, da je s priporočilom o nalogah na pod- 
ročju strokovnega izobraževanja v SR Sloveniji, ki ga je sprejela Ljudska skup- 
ščina LR Slovenije v letu 1961 (Uradni list LRS št. 30/61), začrtani sistem 
izobraževanja strokovnih kadrov v praksi že pokazal določene pozitivne rezul- 
tate. Njegovo nadaljnje uresničevanje naj postopoma zajame vse vrste strokov- 
nih šol. 

Naglo preobražanje družbenega življenja in razvoj gospodarstva terjata 
uskladitev strokovnega izobraževanja s čedalje hitrejšim razvojem proizvajalnih 
sil. Nadaljnji razvoj strokovnega izobraževanja mora biti usklajen s perspek- 
tivnimi potrebami na področju gospodarstva in družbenih služb. 

Zato je Prosvetno-kulturni zbor na seji dne 14. aprila 1964 pri obravna- 
vanju problematike poklicnih in tehniških ter njim ustreznih strokovnih šol 
sprejel tale 



346 Priloge 

stališča 

k problematiki na področju strokovnega izobraževanja v SR Sloveniji. 

I. 

— Dosedanje dosežke, pogojene z uresničevanjem priporočila o nalogah na 
področju strokovnega izobraževanja v SR Sloveniji, je treba v nadaljnjem raz- 
voju strokovnega izobraževanja uporabiti v povezavi s sedanjimi in perspektiv- 
nimi potrebami po strokovnih kadrih v gospodarstvu in družbenih službah. 

— Strokovne šole so le del celotnega izobraževalnega sistema in je zato 
treba razen prizadevanj na področjy strokovnega šolstva spodbuditi tudi druge 
oblike strokovnega izobraževanja, predvsem pa razviti in usposobiti centre za 
izobraževanje v delovnih organizacijah; pogoj za to sta perspektivna kadrovska 
politika v delovnih organizacijah in dobro organizirana kadrovska služba. 

— Sistemu izobraževanja učnih kadrov je treba posvetiti večjo pozornost 
in ga nenehno' proučevati s tistimi institucijami, ki te kadre vzgajajo; za stro- 
kovnjake iz proizvodnje, ki se'vključujejo v sistem strokovnega izobraževanja, 
je treba organizirati dopolnilno pedagoško izobraževanje. 

— Proučiti je treba organizacijo in sistem prosvetno-pedagoške službe za 
strokovno izobraževanje; doseči je treba glede metod izobraževanja tesno pove- 
zanost delovnih organizacij in strokovnih šol z zavodi za prosvetno-pedagoško 
službo in Zavodom SR Slovenije za strokovno' izobraževanje. 

— Pospešiti je treba izdajanje učnih knjig, skript in ponazoril ter pri tem 
posebej obdelati njihovo kvaliteto in zagotoviti sredstva za njihovo izdajanje. 
Pri izdajanju učnih knjig in skript je treba posebno skrbeti za pravilno stro- 
kovno izrazoslovje; pri tem je treba upoštevati izsledke strokovnih društev in 
njihovih prizadevanj za slovensko strokovno terminologijo. 

— Za učinkovitejši razvoj proučevalnega dela je treba kadrovsko in mate- 
rialno okrepiti Zavod SR Slovenije za strokovno izobraževanje. 

— Službo poklicnega usmerjanja je treba intenzivneje razvijati v osnovnih 
šolah, v delovnih organizacijah in v družbeno-političnih skupnostih v skladu z 
znanstvenimi izsledki na tem področju. Zato je treba dati vso pomoč zavodom 
za.zaposlovanje delavcev, ki skrbe za poklicno usmerjanje. 

— Zaradi uskladitve vseh prizadevanj pri uvajanju začrtanega sistema izo- 
braževanja strokovnih kadrov naj republiški sekretariat za šolstvo čimprej iz- 
dela in predloži Skupščini SR Slovenije teze za predlog zakona o strokovnem 
izobraževanju. 

II. 

— S priporočilom o nalogah na področju strokovnega izobraževanja so bile 
uvedene v sistem strokovno-izobraževalnih zavodov poklicne šole. Dosedanja 
praksa in izkušnje, zlasti z eksperimentalnimi poklicnimi šolami so dokazale 
uresničljivost osnovne zamisli poklicnih šol in s tem utrdile pot za preobrazbo 
industrijskih in drugih šol s praktičnim poukom ter vajenskih šol v poklicne 
šole. 

—■ Zato, da se zagotovijo ustrezni profili poklicev za potrebe gospodarstva 
in družbenih služb, morajo> Gospodarska zbornica SR Slovenije in njeni stro- 
kovni sveti prevzeti vlogo organizatorja in koordinatorja med vzgojno-izobra- 
ževalnimi ustanovami in delovnimi organizacijami s področja gospodarstva s 
tem, da organizirajo posvete, naročajo raziskovalnim ustanovam analize in po- 

* 
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dobno. Na področju družbenih služb naj to vlogo prevzamejo predvsem stro- 
kovna društva. S tem bo zagotovljen nujno potreben vpliv delovnih organizacij 
in strokovnih društev s področja gospodarstva in družbenih služb pri določanju 
vzgojno-izobraževalne vsebine poklicnih šol. 

Profile poklicev, za katere naj vzgajajo kadre poklicne šole, določi za po- 
trebe gospodarstva pristojni republiški sekretariat po> sporazumu z Gospodar- 
sko zbornico SR Slovenije, za potrebe družbenih služb pa pristojni republiški 
sekretariat po sporazumu z ustreznim strokovnim društvom. 

— Za iste poklice je treba zagotoviti enotne minimalne učne načrte. 
■—• Posebej je treba proučiti status vajencev ter proučiti in uskladiti status 

učencev poklicnih šol. 
— Pogoj za vpis v poklicno šolo je dovršena osnovna šola; zaradi pomanj- 

kljivega priliva kadrov v nekatere poklice naj se morebitno odstopanje od tega 
pravila posebej prouči. 

— Zato, da usmeri in pospeši preobrazbo šol s praktičnim po-ukom in va- 
jenskih šol v poklicne šole, naj Republiški sekretariat za šolstvo že pred izidom 
zakona o strokovnem izobraževanju izda ustrezna navodila. 

III. 

— Tehniški in tem ustrezni strokovni kadri so pomemben činitelj napredka 
posameznih delovnih organizacij in s tem celotnega gospodarstva. V skladu s 
priporočilom o nalogah na področju strokovnega izobraževanja v SR Sloveniji 
naj ta kader izobražujejo tehniške in njim ustrezne strokovne šole za gospo- 
darstvo in družbene službe. 

— Kot izhodišče za posamezne profile tehnikov je treba upoštevati vlogo 
tehnika, ki zaradi svoje širše tehniške kulture in poglobljenega teoretičnega 
znanja sodeluje na eni strani z delavci v obratu, na drugi strani pa z inženirji 
pri obdelavi konstrukcijskih detajlov in novih delovnih metod. 

— Profili tehnikov in njim ustreznih kadrov morejo ustrezati sedanjim in 
perspektivnim potrebam in zahtevam delovnih organizacij na področju gospo- 
darstva in družbenih služb. 

— Zaradi potrebe po sposobnih tehnikih s prilagodljivim znanjem je treba 
zasnovati širok profil tehnika, tako v pogledu strokovne kot v pogledu splošne 
izobrazbe. S tem bo tehnikom omogočeno, da se bodo laže prilagodili širšemu 
krogu problemov. Profile tehnikov in njim ustreznih kadrov naj potrjujejo pri- 
stojni republiški sekretariati po predhodnem sporazumu z Gospodarsko zbor- 
nico SR Slovenije oziroma s strokovnimi društvi. 

— Strokovna izobrazbena vsebina tehniških in njim ustreznih šol naj bo 
izvedena iz ustreznih potrjenih profilov. Splošno izobraževalni program mora 
obsegati znanja, ki učenca usposobijo kot delavca in občana, ki upravlja druž- 
bene zadeve in mu hkrati omogočijo nadaljnje strokovno izpopolnjevanje. 
Ustrezati mora pogojem študija in določiti najmanjše število ur za posamezne 
predmete, hkrati pa tudi največjo dopustno obremenitev učencev. Splošno-izo- 
braževalni program naj določi republiški sekretariat za šolstvo. 

— Vpisni pogoj v tehniške in njim ustrezne šole naj bo osnovna šola ali 
znanja, ki jih daje poklic. Pogoje vpisa je treba ustrezno prilagoditi zahtevam 
strok in panog. 

— Trajanje šolanja je treba prilagoditi zahtevam izobraževalne vsebine; 
pri tem je treba izboljšati pouk v didaktično-metodičnem pogledu. 
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— Izobraževanje na tehniških in njim ustreznih šolah naj ima značaj za- 
ključenega tipa šolanja in ne pripravljanja za naslednjo stopnjo šolanja. 

-—Vprašanju praktičnega znanja tehnikov je treba posvetiti večjo pozor- 
nost in organizirano praktično delo v gospodarskih organizacijah v večjem ob- 
segu vključiti v strokovno' šolanje kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega 
programa. Zato je treba posvetiti posebno skrb počitniški praksi. 

— Proučiti je treba uvajanje prakse pred zaključkom šolanja; to naj bi 
služilo kot priprava za diplomsko delo, hkrati pa uvajalo absolvente v njihovo 
bodočo zaposlitev. 

— Zato, da se zagotovi vzgojno-izobraževalnemu smotru ustrezna raven 
šole, je potrebna verifikacija. S predpisi o verifikaciji je treba določiti tiste po- 
goje, zahteve in normative, ki jih mora izpolniti vsaka šola, če hoče dobiti druž- 
beno priznano veljavnost. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE - 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR , 
Začasni odbor za stroko-vno izobraževanje 

POROČILO 

k »Poročilu o preobrazbi šol s praktičnim poukom in vajenskih šol 
v poklicne šole«* 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za strokovno izobraževanje je 
na seji dne 11. marca 1964 in na skupnem sestanku z odborom Republiškega 
zbora za prosveto in kulturo dne 25. marca 1964 razpravljal o »Poročilu o pre- 
obrazbi šol s praktičnim poukom in vajenskih šol v poklicne šole«, ki ga je 
predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Začasni odbor je ugotovil, da poročilo zajema predvsem preizkus, ki so ga 
opravili na nekaterih šolah z namenom, da prikažejo uresničljivost koncepcije 
Sveta LR Slovenije za strokovno izobraževanje glede preobrazbe šol s praktič- 
nim poukom in vajenskih šol v poklicne šole. Zato se je začasni odbor omejil na 
problematiko, zajeto v poročilu. 

Na osnovi Resolucije o izobraževanju strokovnih kadrov je Skupščina LR 
Slovenije v letu 1961 sprejela Priporočilo o nalogah na področju strokovnega 
izobraževanja. To je služilo Svetu LR Slovenije za strokovno izobraževanje za 
postavitev sistema izobrazbe strokovnih kadrov in v tem okviru za preobrazbo 
nižjih strokovnih šol v poklicne. V sistem izobraževanja strokovnih kadrov sodi 
strokovno šolstvo (od nižjih do najvišjih šol), izobraževanje v delovnih organi- 
zacijah in v ostalih institucijah, ki "tudi prispevajo k izpopolnitvi izobrazbe in 
usposobljenosti strokovnih kadrov. (Zavodi, delavske univerze in drugi.) Pred- 
loženo poročilo Izvršnega sveta o preobrazbi omenjenih šol v poklicne se- na- 
naša samo na del te celote, to je na poklicne šole, in je prikaz prvih ukrepov v 
tej smeri. . 

* Temeljno gradivo: »Poročilo o preobrazbi šol s praktičnim poukom in vajen- 
skih šol v poklicne šole« —• Republiški sekretariat za šolstvo (61-8/64). 
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Glavne misli, ki naj bi jih v tej preobrazbi uresničili, so po mnenju začas- 
nega odbora v naslednjem: 

Izobraževanje strokovnih kadrov naj poteka po potrebah in zahtevah go- 
spodarstva in družbenih služb ter zahtevah, ki izhajajo iz položaja proizvajalca 
v naši družbenoekonomski ureditvi. Ta zahteva, ki je izražena, tako v zvezni 
resoluciji o izobraževanju strokovnih kadrov kakor tudi v priporočilu Ljudske 
skupščine LR Slovenije, terja nekatere bistveno nove posege pri formiranju 
učnih programov, pa tudi sodobnejšo organizacijo izobraževalnih procesov. 

Realizacija zamisli o preobrazbi šol s praktičnim poukom in vajenskih v 
poklicne šole je terjala proučitev, katere poklice gospodarstvo potrebuje. Za 
nekatere teh poklicev naj se kadri izobražujejo v strokovnih šolah, za ostale pa 
naj skrbijo delovne organizacije same. Prvi, so danes poklici širokih profilov, 
drugi pa poklici ozkih profilov. 

Da bi ugotovili, kateri profili so široki, so bile potrebne ustrezne analize v 
delovnih organizacijah. Analizo je Zavod SR Slovenije za strokovno izobraže- 
vanje izdelal v nekaterih najbolj razvitih podjetjih in ugotovil, kakšna delovna 
področja sodijo v profil posameznih poklicev. Na analizi 7000 delovnih mest v 
20 podjetjih je izdelana začasna nomenklatura, to je seznam poklicev v določeni 
gospodarski panogi, za metalurško, rudarsko,, kovinsko in papirniško panogo. 

Zagotovitev načela, da naj se izobraževalna vsebina gradi na osnovi zahtev 
gospodarstva, se začenja z navedeno analizo. Temu sledi izdelovanje profila, v 
katerem so torej zajete zahteve gospodarstva, strokovno-teoretična, strokovno- 
praktična ter splošna in družbena znanja. Profile naj potrjuje gospodarstvo 
samo, na njihovi osnovi pa lahko prosvetni organi sestavljajo učne načrte. S tem 
je nadalje zagotovljeno, da se učni načrti obdelujejo po zahtevah gospodarstva. 

Ob tem je potrebno omeniti še dva bistvena elementa. Prvi je ta, da splošno 
izobraževalnih predmetov ni mogoče dobiti iz analize proizvodnega dela, zato 
je te predpisal Republiški sekretariat za šolstvo, začasno za vse poklicne šole. 
Drugi element pa se nanaša na tista znanja, ki zadevajo perspektivni razvoj 
gospodarske panoge. Tega je težko določiti, je pa izredno pomemben in ga mora 
že pri postavljanju profila določiti gospodarstvo samo. 

Poskus, ki ga obravnava poročilo O' preobrazbi šol s praktičnim poukom in 
vajenskih šol v poklicne šole, zajema tudi pripravo in organizacijo izobraževal- 
nega procesa. Ta je po mnenju začasnega odbora pri strokovnem izobraževanju 
zelo zapletena, saj obsega pouk v učilnici, laboratorijih, šolski delavnici, na de- 
lovnem prostoru (kmetijstvo, zdravstvo itd.) ter na delovnem mestu v redni 
proizvodnji. V proučevanje izobraževalnega proceša je bilo vloženih mnogo na- 
porov, ker je didaktična stran praktičnega dela pri sedanjih šolah s praktičnim 
poukom na delovnih mestih v proizvodnji precej nesistematična in zanemarjena. 
Odbor sodi, da je to mogoče popraviti le tako, da bi tudi za ta del učnega pro- 
grama pouk potekal na delovnih mestih organizirano, pod vodstvom usposob- 
ljenih inštruktorjev. 

Preizkus je pokazal, da so prav v tem delu pouka velike rezerve in da jih 
je mogoče s prizadevanjem vseh učiteljev v učilnici, šolski delavnici in na de- 
lovnem mestu bolje izkoristiti. Zavod SR Slovenije za strokovno izobraževanje 
je po naročilu Republiškega sekretariata za šolstvo vse rezultate poskusa tudi 
meril in jih primerjal z rezultati šol, kjer poskusa ni bilo. Ugotovil je, da je 
koncepcija Sveta LR Slovenije za strokovno izobraževanje ne le realna in izved- 
ljiva, pač pa je mogoče na tej osnovi uvesti bolj ^istematičen in ekonomičen 
način dela tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah za poklice. Pri tem 
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je 'prav, če se posebej poudari tudi dejstvo, da so učni kadri v izobraževalnih 
institucijah sprejeli rezultate poskusa pozitivno in da se ta način izobraževal- 
nega procesa uvaja že tudi na drugih, šolah. Zato se že za letošnjo jesen pri- 
pravlja zelo široka akcija za prehod na poklicne šole v sledečih panogah: gostin- 
stvu, trgovini, elektroindustriji, kmetijstvu, grafični in za nekatere poklice 
v obrti. 

Dalje je potrebno ugotoviti tudi drugo zelo pomembno dejstvo: omenjene 
poskuse in dobljene rezultate, ki so rjapisani v poročilu, danes že koristijo ne- 
katere šole pri preobrazbi vajenskih šol. Tako je v poročilu omenjeno, da je 
preizkus razširjen na nekatere šole in vključuje 200 vajencev kovinske stroke. 
Izboljšana organizacija izobraževalnega procesa za te vajence spreminja stari 
način izobraževanja teh kadrov. Te vajence so podjetja takoj po sklenitvi učne 
pogodbe poslala za pol leta na sistematično' izobraževanje v šolske delavnice 
sedanjih šol s praktičnim poukom. Po tem času so šele odšli v svoja podjetja, 
kjer na delovnih mestih nadaljujejo izobraževanje. Tu pa jih poučujejo1 posebej 
usposobljeni inštruktorji, ki so v delovnem odnosu s podjetjem. 

Posebna komisija, ki jo je formiral Zavod SR Slovenije za strokovno izo- 
braževanje, obiskuje po podjetjih te vajence in pomaga premostiti začetne 
težave. Povsod tam, kjer ima podjetje organizirano kadrovsko službo, se izo- 
braževanje teh vajencev sistematično nadaljuje po učnem programu. 

Pri poskusu in ob poročilu pa ostaja odprtih še zelo veliko vprašanj, ki jih 
bo moral rešiti zakon. Ker pa ta verjetno ne bo še tako kmalu izdelan in spre- 
jet, smatra odbor, naj se v okviru sedanjih predpisov izda navodilo za uvelja- 
vitev tistih določil, ki bi pripomogla k solidnejši orientaciji vseh šol, ki bodo že 
v jeseni prešle na poklicne. Taka določila bi lahko uveljavila vse strokovne iz- 
kušnje in dobre rezultate, ki so jih dali dosedanji poskusi. 

Za svojega poročevalca je začasni odbor določil poslanca Ivana Bertonclja. 

5t.: 61-8/64 
Ljubljana, 9. 4. 1964 Predsednik: 

inž. Ferdo G o r j a n c 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za strokovno izobraževanje 

POROČILO 
k »Poročilu o javni razpravi o tehniških in njim ustreznih strokovnih šolah ter 

o šolskih centrih in drugih oblikah združevanja šol«* 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za strokovno izobraževanje je 
na sestanku dne 30. marca 1964 skupno z odborom Republiškega zbora za pro- 
sveto in kulturo ter odborom Izvršnega sveta za prosveto, kulturo in znanost 
razpravljal o »Poročilu o javni razpravi o tehniških in njim ustreznih strokov- 

Temeljno gradivo: »Poročilo o javni razpravi o tehniških in njim ustreznih 
strokovnih šolah ter o šolskih centrih in drugih oblikah združevanja šol«. —• Re- 
publiški sekretariat za šolstvo (61-4/64). 
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nih šolah ter o šolskih Centrih in drugih oblikah združevanja šol«, ki ga je pri- 
pravil republiški sekretariat za šolstvo. 

Javna razprava o tehniških in njim ustreznih šolah je vsestransko osvetlila 
problematiko tehniških in njim ustreznih šol. 

Fiziognomijo tehniških in njim ustreznih šol je treba delno spremeniti. 
Preobrazba sistema izobraževanja strokovnih kadrov za gospodarstvo in druž- 
bene službe bo učinkovito podprla napore za nadaljnji gospodarski in družbeni 
napredek. Zahteve po vsebinski in organizacijski prilagoditvi tehniških in njim 
ustreznih šol potrebam gospodarstva in družbenih služb so sestavni del širših 
prizadevanj za reformo celotnega sistema izobraževanja strokovnih kadrov. 
Sodobne zahteve gospodarstva in družbenih služb terjajo strokovne kadre z 
izobrazbo, ki se razlikuje od tiste, ki jo danes strokovna šola daje_ Zaradi tega 
moramo najti način ugotavljanja splošno-izobraževalne in strokovno-učne vse- 
bine, ki naj jo te šole posredujejo svojim učencem. Stalno bo treba spremljati 
razvoj gospodarstva in zahtevam gospodarstva prilagajati šolanje strokovnih 
kadrov. 

Izobraževanje strokovnih kadrov mora temeljiti na izdelanih profilih. Ker 
' pa potrebujemo tehnike s prožnim in prilagodljivim znanjem, je treba zasnovati 

širok profil tehnika. S tem bo omogočeno absolviranemu tehniku prilagoditi se 
najrazličnejšim zahtevam in problemom v gospodarstvu in družbenih službah. 
Izdelane profile pa naj potrjujejo pristojni republiški sekretariati po sporazumu 
z Gospodarsko zbornico SR Slovenije in strokovnimi društvi. 

Za iste poklice morajo' biti zagotovljeni enotni minimalni učni načrti za 
splošno-izobraževalne predmete, ki naj zajamejo slovenščino, tuj jezik, zdrav- 
stveno-telesno vzgojo in družbenoekonomsko vzgojo. 

V.pisni pogoj naj bo praviloma končana osemletka. Če pa to zahteva profil, 
je treba pri vpisu razen osnovne šole, zahtevati še izobrazbo določenega poklica. 

Vpisnih pogojev ne smemo širiti in razvijati formalno brez utemeljenih 
potreb. Po obeh poteh — preko osnovne šole ali preko poklica —■ morata biti 
končni obseg in kvaliteta znanja popolnoma enaka, kar mora kandidat po po- 
trebi tudi dokazati s preizkušnjo ali izpitom. S tem bomo dosegli tudi to, da 
bodo odšli iz poklicnih šol v tehniške in njim ustrezne le najbolj sposobni in 
marljivi učenci. Pri trditvi, da ni nujno, da mora biti vpisni pogoj popolnoma 
zaključena poklicna šola, pa moramo biti še bolj previdni, ker so predmeti in 
obseg znanja v poklicni šoli zelo različna glede na zahteve tehniške šole. 

Ce želimo, da bodo absolventi strokovnih šol kar najbolj pripravljeni za 
delo, je potrebno, da se že med šolanjem čimbolj spoznajo s proizvodnjo in 
organizacijsko problematiko delovnih organizacij. Zaradi tega je treba učencem 
strokovnih šol dati čim več praktičnega pouka. 

Trajanje šolanja je treba prilagoditi zahtevam profila. Izboljšati je treba 
pouk v didaktično-metodičnem pogledu. Danes je učenec v strokovnih šolah 
močno obremenjen, saj mora biti v učilnici dnevno 6—7 ur. Velika časovna 
obremenitev* gre predvsem na račun pomanjkljivih programov, neopremljenosti 
strokovnih šol, pomanjkanja učnih pripomočkov in neustreznega učnega kadra. 

Tehniške in njim ustrezne šole morajo biti šole zaključenega tipa in ne pri- 
pravljalnice za nadaljnje šolanje. S tem seveda ni onemogočeno nadaljevanje 
šolanja sposobnim absolventom strokovnih šol. 

Učenci bi morali po končanem zadnjem šolskem letu opravljati prakso do- 
ločen čas v delovni organizaciji. S tem bi dobili učenci več delovnih izkušenj in 
tudi voljo do dela. Po opravljeni praksi pa bi se vrnili v šolo in opravili diplomo. 
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Ustrezna raven šole bo zagotovljena z verifikacijo šole. Zaradi tega je treba 
predpisati vse pogoje, zahteve in normative, ki jih mora vsaka šola izpolniti, da 
t>o lahko dobila družbeno priznano veljavnost. 

Šolanje v tehniških in njim ustreznih šolah je treba povezati s šolanjem v 
poklicnih šolah, kot tudi z višjimi in visokimi šolami. Tako bo možno določiti 
mesto tehnika, ki sodeluje z neposrednimi proizvajalci in z drugimi delavci v 
delovni organizaciji. 

Za svojega poročevalca na seji Prosvetno-kulturnega zbora je začasni odbor 
določil poslanca inž. Ferda Gorjanca. 

St.: 61-4/64 
Ljubljana, 10. 4. 1964 Predsednik: 

Inž. Ferdo Gorjanc 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k problematiki na področju strokovnega izobraževanja v SR Sloveniji 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine. SR Slovenije je na sejah dne 27. marca in 14. aprila 1964 obravnaval 
poročilo o preobrazbi šol s praktičnim poukom in vajenskih šol v poklicne šole 
ter poročilo o javni razpravi o< tehniških in njim ustreznih strokovnih šolah ter 
o šolskih centrih in drugih oblikah združevanja šol. 

Navedeni poročili se nanašata na del celotnega sklopa vprašanj v zvezi s 
strokovnim izobraževanjem, procesa, ki ga je sprožila resolucija o izobraževanju 
strokovnih kadrov Zvezne skupščine in pa priporočilo o nalogah na področju 
strokovnega izobraževanja, ki ga je sprejela Skupščina LR Slovenije v letu 
1961. V teh aktih začrtani sistem izobraževanja je že pokazal v praksi določene 
pozitivne rezultate. 

V razpravi je odbor opozorii na problem financiranja strokovnega šolstva, 
ki je izredno pereč in ga bo treba rešiti. Ker pa poročili tega problema ne 
obravnavata, ampak se omejujeta na vsebino vzgojno-izobraževalnega procesa 
in na naloge vseh faktorjev, ki morajo pri njem sodelovati, tudi odbor o tem 
vprašanju ni razpravljal, mnenja pa je, da bo taka razprava potrebna, da se 
določijo skupna stališča in smernice glede financiranja strokovnega šolstva. 

Smoter izobraževanja je, usposobiti mladega človeka za upravljalca in pro- 
izvajalca. Zato mora biti nadaljnji razvoj strokovnega izobraževanja usklajen 

's potrebami gospodarstva; pri tem mora upoštevati tako sedanje stanje in po- 
trebe, kakor tudi perspektivne potrebe po vrstah poklicev in njihovih profilih. 
Delovne organizacije morajo imeti odločilni vpliv pri sestavi programov za 
poklicne in strokovne šole, izobraževanje strokovnih kadrov mora zato potekati 
po potrebah in zahtevah gospodarstva in družbenih služb, hkrati pa tudi po 
zahtevah, ki izhajajo iz položaja proizvajalca v naši družbenoekonomski ure- 
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ditvi. Na področju gospodarstva lahko odločilen vpliv zagotovi gospodarska 
zbornica s svojimi strokovnimi sveti, ki mora prevzeti vlogo organizatorja in 
koordinatorja med šolstvom in gospodarstvom; organizira naj posvete, naroča 
raziskovalnim in pedagoškim inštitutom analize in daje raziskovalne naloge in 
podobno. Na področju družbenih služb naj to nalogo prevzamejo strokovna 
društva. 

V sedanjem vajenskem sistemu sta predvsem dva problema: status vajen- 
cev in učni sistem, tj. način izobraževanja. Člani odbora so bili mnenja, da bi 
bilo treba proučiti status vajencev. Doseči bi bilo treba trdnejšo povezavo med 
šolo in podjetjem, v katerem vajenec dela. Spreminjanje načina izobraževanja 
v vajenskih šolah in njihova preobrazba v poklicne šole, ki je vedno bolj nujna, 
bo terjala daljšo dobo. Odbor je dalje razpravljal o vrstah raznih tehniških in 
njim ustreznih strokovnih šolah in o tem, da so sicer vse te šole načeloma šole 
druge stopnje, v praksi pa prihaja do nekakšne gradacije med njimi. Tako sta- 
nje po nepotrebnem ustvarja zaplete. 

Kljub temu, da je sistem izobraževanja strokovnih kadrov, ki smo ga začeli 
uvajati, v praksi že pokazal določene pozitivne rezultate, bo vendar treba na 
tem področju še intenzivno delati in težiti k njegovemu izpopolnjevanju. V 
mnogih primerih namreč prihaja do pomislekov zaradi nesorazmerja med stro- 
ški za te šole in doseženo kvaliteto. Ker ni dvoma, da je začrtana smer pravilna 
in da moramo težiti k čimboljšemu in čimbolj smotrnemu izobraževanju in 
usposabljanju strokovnih kadrov, bo treba intenzivno pristopati k odpravljanju 
pomanjkljivosti povsod, kjer jih ugotovijo. 

Odbor je bil mnenja, da naj industrijske in poklicne šole omogočijo s svo- 
jim načinom izobraževanja neposreden vstop v delovno organizacijo. Vse pre- 
več je namreč primerov, da zlasti industrijske šole po svoji fiziognomiji služijo 
kot vmesna stopnja za prehod na šole višje stopnje. Zaostriti bi bilo treba kri- 
terije in doseči večjo selekcijo kadrov, ki se naj eventualno izobražujejo še 
naprej. Pomemben sestavni del izobraževalnega procesa pa mora biti praktično 
delo v delovni organizaciji. Praktično delo v delovni organizaciji razvija v mla- 
dem človeku tehnično-ekonomski občutek in ga v največji meri seznanja z 
vsemi problemi proizvodnje, pa tudi upravljanja. Pred zaključkom šolanja naj 
se zato uvede praksa kot priprava za diplomsko delo. 

V zvezi s poročilom o javni razpravi o tehniških in njim ustreznih strokov- 
nih šolah je odbor obširno razpravljal o delovnih mestih in o kadrih, ki so za 
ta mesta potrebni. Pri tem je poudaril potrebo po res temeljiti analitski oceni 
delovnih mest. Ponovno je bilo poudarjeno, da je potrebno, če hočemo pospešiti 
naš družbeni in gospodarski razvoj, res temeljito ugotoviti, kakšen kader nam 
je potreben in koliko za posamezne poklice. Zato je potrebno sistematično delo 
in dolgoročno planiranje. Izobraževanje strokovnih kadrov mora temeljiti na 
izdelanih profilih. Pri tem je zlasti pomemben profil tehnika za posamezna 
področja gospodarstva. 

Po mnenju članov odbora je treba tudi čimprej proučiti sistem izobraže- 
vanja učnih kadrov za strokovne šole. Za strokovnjake iz proizvodnje, ki se 
vključujejo v sistem strokovnega izobraževanja, bi bilo potrebno organizirati 
dopolnilno pedagoško izobraževanje. 

Tudi za ustrezno strokovno literaturo bo treba v prihodnje bolje skrbeti, 
s tem v zvezi pa tudi za strokovno izrazoslovje. Učne knjige je treba oskrbeti v 
zadostni nakladi in pravočasno. Zelo neenotna je strokovna terminologija, ki je 
tudi prepletena z mnogimi nepotrebnimi tujkami. Posamezne šole in knjige 
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uporabljajo za iste pojme različne oznake. Zato je treba doseči uspešnejšo pove- 
zavo prosvetno-pedagoške službe in izobraževalnih ustanov s strokovnimi dru- 
štvi in njihovimi prizadevanji za slovensko strokovno terminologijo. 

Za nadaljnji napredek na področju strokovnega izobraževanja pa je tudi 
nujno potrebno doseči spremembo miselnosti v delovnih organizacijah. Skrb za 
strokovno izobraževanje mora postati ena njihovih temeljnih nalog, da bo pre- 
obrazba sistema izobraževanja strokovnih kadrov za gospodarstvo in družbene 
službe učinkovito podprla prizadevanja za nadaljnji gospodarski in družbeni 
napredek. V ta namen je potrebno razviti in utrditi v delovnih organizacijah 
dobro kadrovsko službo. Vrsta podjetij doslej tudi še nima razvitega sistema 
uvajanja na delo. Delo v podjetjih mora biti podlaga za prizadevanja pri re- 
formi dosedanjega sistema izobraževanja. Delovne organizacije naj" bi v svojih 
statutih uredile način opravljanja prakse in druge načine povezovanja šole s 
podjetjem. V sklop faktorjev za uspešno izobraževanje spadajo tudi centri za 
izobraževanje, katerih delo je treba vsestransko podpreti. Vsa ta prizadevanja 
in izkušnje delovnih organizacij pa naj povezuje gospodarska zbornica oz. 
ustrezno strokovno društvo in jih posreduje šolskim organom. 

V zvezi- s tem so člani odbora poudarili tudi potrebo po hitrejšem in bolj 
poglobljenem razvoju službe poklicnega usmerjanja. Ta služba bi morala de- 
lovati v delovni organizaciji, šoli in komuni kot temeljni družbeno-politični 
skupnosti. Sedanje stanje nas ne more zadovoljiti. 

Vprašanja izbire poklica in usmerjanja v poklice so vedno bolj pereča in 
terjajo ustreznejših rešitev. Tudi na tem področju bodo morale delovne, orga- 
nizacije v prihodnje bolj sodelovati. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je sestavil ob za- 
ključku razprave predlog stališč k problematiki na področju strokovnega izo- 
braževanja v SR Sloveniji in ta predlog uskladil s stališči Prosvetno-kulturnega 
zbora. Zato predlaga Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da o tem 
predlogu razpravlja in ga po razpravi sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Tomaža Tomažiča. 

Št.: 61-4 
Ljubljana, dne 14. 4. 1964 

Poročevalec: 

Tomaž Tomažič 1. r. 
Predsednik 

Milan Špolar 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Začasni odbor za proučevanje varstva 

starostnikov in geriatrije 

POROČILO 
k Informaciji o problemih starejših ljudi in programu razvoja 

gerontološko-geriatričnih dejavnosti* 

V novembru 1963 je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije formiral posebno komi- 
sijo, ki naj bi pripravila potrebno gradivo o varstvu starejših ljudi. Komisija je 
zbrala že obstoječe gradivo, ki ga je pripravil Republiški sekretariat za soci- 
alno varstvo, ga pregledala ter nakazala nekatere bistvene probleme s tega 
področja. Iz obsežnega gradiva je bil nato izdelan izvleček. 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je nato na seji 14. febru- 
arja 1964 sprejel sklep, da se ustanovi začasni odbor za proučevanje varstva 
starostnikov in geriatrije. Odbor je imel dve seji, ki sta jim prisostvovala stro- 
kovnjaka s tega področja Olga Kraigher in dr. Bojan Accetto, v razpravi pa so 
sodelovali še predstavniki organizacije Rdečega križa, Društva upokojencev,. 
Zveze borcev Slovenije, Republiškega zavoda za socialno zavarovanje ter pred- 
sednik odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora in predstavnik 
odbora za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora. 

Tako daje ta začasni odbor zboru v razpravo Informacijo o problemih sta- 
rejših ljudi ter program razvoja gerontološko-geriatričnih dejavnosti. 

Odbor je smatral, da je ob različnih pogledih na dejavnost gerontološke in 
geriatrične službe bistveno, da si ustvarimo tak koncept te dejavnosti, ki bi 
kar najbolj ustrezal naši stvarnosti in našim možnostim. Osnovni princip 
varstva starostnikov je neločljivost zdravstvenega in socialnega dela v skrbi za 
stare ljudi. Stari ljudje, četudi so relativno zdravi, večkrat bolehajo in SO' poleg 
splošne nege potrebni bolj ali manj redne zdravstvene pomoči, bodisi, da žive 
na svojih domovih ali v zavodih za ostarele. Zato mora biti vsak zavod za osta- 
rele ljudi tesno povezan z zdravstveno službo in imeti tudi možnost, da sam 
nudi zdravstvene storitve. 

Za učinkovito izvajanje zdravstvenega in socialnega varstva ostarelih ljudi 
je potrebno, da določene institucije v komunah prevzamejo vlogo nosilca te de- 
javnosti. Kjer so domovi za ostarele, naj bi bil nosilec gerontološko-geriatrične 
dejavnosti tak dom, sicer pa dispanzer pri zdravstvenem domu. Nosilci dejav- 
nosti morajo razširiti svoje strokovno delo tudi izven institucije in se povezati 
z organizacijo Rdečega križa in Društva upokojencev za usmerjanje prosto- 
voljne nestrokovne pomoči, ki je slej ko prej utemeljena in dobrodošla. Dispan- 
zerska oblika gerontološko-geriatrične dejavnosti je sprejemljiva tako v eko- 
nomskem kot v zdravstvenem pogledu, kajti njena učinkovitost temelji ria 
preventivnem delu, medtem ko naj bodo zavodskega varstva deležni le bolniki 
oziroma oskrbovanci, pri katerih kakšen drug način ne bi mogel biti učinkovit. 

* Temeljno gradivo: Informacija o problemih starejših ljudi in programu raz- 
voja gerontološko-geriatričnih dejavnosti. (191-2/64) 
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Gerontološko-geriatrični centri naj bi imeli za osnovno nalogo vzgajanje 
specializiranih kadrov, tako medicinskih kot socialnih, usmerjenih ne le v ku- 
rativo, marveč k reševanju vseh zdravstvenih in socialnih problemov ostarelih 
ljudi. Za delo na področju varstva starostnikov bo poleg že obstoječih profilov 
zdravstvenih in socialnih delavcev potreben še poseben profil delavcev — nego- 
valcev, ki bodo opravljali strokovno nego v zavodih, dispanzerjih in na do- 
movih in ki bodo usmerjali ter spremljali pomoč prostovoljcev pri negi na 
domovih, da bo čimbolj učinkovita. 

Za uspešno izvajanje zavodskega varstva starostnikov bo nujno razširiti 
kapacitete zavodov, izvesti njihovo diferenciacijo glede na strukturo oskrbo- 
vancev in jih tudi primerno locirati. Poleg zavodov za telesno in duševno osla- 
bele starostnike, ki so predvsem potrebni zavodske oskrbe, je treba ustanavljati 
tudi domove za upokojence, ki nimajo pogojev za lastna gospodinjstva, niso pa 
še potrebni posebne oskrbe in nege. V ta namen bo uporabljati sredstva iz sta- 
novanjskega sklada, v katerega upokojenci tudi prispevajo. Ta sredstva bi bilo 
uporabljati tudi za ustanavljanje klubov upokojencev. 

Pri ostarelih kmetih, ki so ostali osamljeni, niso pa še potrebni zavodske 
nege in oskrbe, bo kot pri drugih kategorijah starostnikov izvajati socialno- 
zdravstveno varstvo z različnimi oblikami strokovne in prostovoljne pomoči na 
njihovih domovih, za materialno vzdrževanje pa jim omogočiti take načine ko- 
operacije s kmetijskimi organizacijami, ki ne zahtevajo posebno težkih fizič- 
nih del. 

Odbor je sprejel v »informaciji« in »programu« zajete ugotovitve in sta- 
lišča, smatra pa za potrebno, da se v razpravi o družbeni skrbi za stare ljudi 
poudari tudi moralna in materialna dolžnost otrok, da skrbe za ostarele starše, 
saj bo tako tudi družbena skrb učinkovitejša. 

Za poročevalca na zboru je odbor določil poslanca dr. Mirka Birso. 

Št.: 191-2/64 
Ljubljana, 22. 4. 1964 Predsednik: 

dr. Saša C v a h t e 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 

Začasni odbor za proučitev vprašanj' 
krajevnih skupnosti 

POROČILO 

o problerhatiki statutov krajevnih skupnosti* 

Ustavna določila, tako zvezne kot republiške ustave, navajajo le osnovne 
naloge krajevnih skupnosti v zelo splošni obliki. V krajevni skupnosti organi- 
zirajo občani, komunalne, stanovanjske, gospodarske, socialne, zdravstvene, kul- 
turne, prosvetne, vzgojne in druge dejavnosti za neposredno zadovoljevanje 
svojih potreb. Krajevna skupnost tudi skrbi za napredek stanovanjskega gospo- 

* Temeljno gradivo: Problematika krajevnih skupnosti. (011-21/64) 
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darstva, obravnava poslovanje delovnih organizacij, ki na njenem območju skr- 
bijo za zadovoljevanje dnevnih življenjskih potreb občanov (člen 113 republiške 
ustave). Občinski statuti naj bi bili tisti, ki bi konkretizirali določbe republiške 
ustave, medtem ko naj bi dokončno opredelitev krajevne skupnosti, organizacijo 
in delo te skupnosti uredil statut krajevne skupnosti. Le-t^ga tudi sprejme kra- 
jevna skupnost sama, potrdi pa ga občinska skupščina (člen 114 republiške 
ustave). Po večini pa občinski statuti na enak način tudi opredeljujejo krajevne 
skupnosti, nekateri manj, drugi bolj podrobno, vsi pa v glavnem točno in v 
skladu z ustavnimi določbami, razen tega pa navajajo tudi pogoje za ustano- 
vitev krajevnih skupnosti, pogoje za določitev območja, kolikor ga sploh sami 
že ne določajo, osnovno organizacijo organov in temeljna načela za financiranje. 

Iz tega izhaja, da je prav krajevna skupnost^tista osnovna celica, v kateri 
naj bi občan neposredno sodeloval pri urejanju zanj najpomembnejših vpra- 
šanj in problemov vsakdanjega življenja. Za uspešno uresničevanje navedenih 
nalog pa so okvirna ustavna določila premalo. To se je pokazalo tudi v praksi, 
saj so sestavljalci statutov krajevnih skupnosti zadevali na ovire, ki so po eni 
strani povzročale, da je delo pri sestavljanju statutov zastajalo, po drugi strani 
pa so se začela pojavljati različna mnenja in pojmovanja, ki so si bila mnogo- 
krat zelo nasprotna. Kljub nekaterim znanim stališčem se je pojavila vrsta 
vprašanj, glede katerih si sestavljalci statutov krajevnih skupnosti niso bili na 
jasnem. Prav zaradi tega je bil formiran v okviru Organizacijsko-političnega 
zbora Skupščine SR Slovenije začasni odbor za proučitev vprašanj krajevnih 
skupnosti. 

Ker se na terenu pristopa k reševanju nejasnih vprašanj na različne na- 
čine, je naloga začasnega odbora, da je te različne težnje usklajeval, izpopol- 
njeval izkušnje "in predlagal, da se zavzamejo enotna načela. Prav v ta namen 
je pritegnil k sodelovanju organe in organizacije, ki se pri svojem delu sre- 
čujejo s problematiko krajevnih skupnosti, pa tudi člani odbora sami so na 
terenu ugotavljali dejansko stanje in ugotavljali pereča vprašanja, na katera 
zahtevajo oziroma terjajo sestavljalci statutov odgovor. Osnovna vprašanja s 
področja problematike krajevnih skupnosti, ki zadevajo ustanovitev KS, nji- 
hove organe in naloge je obdelal Republiški sekretariat za zakonodajo in orga- 
nizacijo, kar je tudi služilo za osnovo temu poročilu, dopolnjenemu z ugotovit- 
vami poslancev na terenu. Poleg tega pa je Inštitut za urbanizem obravnaval 
območje krajevnih skupnosti, pri čemer pa je treba poudariti, da je vprašanje 
območja krajevne skupnosti obdelal le s strokovnega, urbanističnega vidika. 
Le-ta pa je samo en element, medtem ko se v praksi pojavlja še cela vrsta dru- 
gih elementov, na katere je treba računati, zlasti pa volja občanov, da imajo 
tako organizacijo. Ta volja je včasih pogojena z raznimi zgodovinskimi, gospo- 
darskimi in drugimi činitelji, ki niso istovetni s strokovnimi, pa jih je treba 
kljub temu upoštevati. Ustanavljanje in razvoj KS je treba vzeti kot proces, v 
katerem se bodo porajali tudi novi elementi, ki jih bo sproti moralo življenje 
upoštevati. Na podlagi ugotovitev odbora za industrijo in obrt Republiškega 
zbora je bila ob sodelovanju Gospodarske zbornice SR Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije in Zavoda za napredek gospodinjstva osvet- 
ljena problematika servisov krajevnih skupnosti. 

Vprašanje socialnega in mladinskega varstva v okviru krajevnih skupnosti 
pa so obravnavali Republiški sekretariat za socialno varstvo, Društvo prija- 
teljev mladine in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije. Ugotovitve navedenih 
organov in organizacij so kot priloge priključene k poročilu. 
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V pričujočem poročilu se je odbor omejil le na tista najvažnejša vprašanja, 
ki terjajo konkreten odgovor in ki so bistveno pomembna pri sestavljanju sta- 
tutov krajevnih skupnosti. V ta obseg spadajo predvsem vprašanja ustanovitve 
in financiranja krajevnih skupnosti, organov krajevnih skupnosti in naloge 
krajevnih skupnosti. 

Vprašanje ustanovitve krajevne skupnosti ima svojo politično in svoje 
pravno-organizacijsko obeležje. Krajevna skupnost je po ustavi samoupravna 
skupnost občanov. To pomeni, da mora biti ustanovitev krajevne skupnosti 
stvar občanov, rezultat njihove volje in odjočitve, da si to organizacijo posta- 
vijo zaradi opravljanja nalog, ki so zanje neposrednega skupnega pomena. Zato 
ustanovitev krajevne skupnosti ne more biti diktirana od zunaj, npr. od strani 
občinskih organov, in sicer niti dejansko niti po obliki ustanovitvenega akta. To 
tudi pomeni, da ustanovitev krajevnih skupnosti praviloma ne bo mogla biti 
istočasna oziroma enkratna akcija na vseh območjih občine, ampak bo morala 
potekati postopno v skladu s tem, kakšni so pogoji, zlasti pa volja zainteresi- 
ranih prebivalcev na določenem območju, da se formira krajevna skupnost. S 
tem seveda ni rečeno, da je treba pasivno čakati na to, kdaj, in ali se bodo 
sploh občani na določenem območju sami odločili za ustanovitev krajevne skup- 
nosti. Krajevna skupnost je v pogojih komunalnega sistema organizacija, s ka- 
tero se računa. Na njenem obstoju in delu je zainteresirana družbena skupnost, 
zlasti pa občina, ker krajevna skupnost opravlja naloge, ki so v bistvu tudi 
naloge občine. 

Krajevna skupnost lahko znatno razbremeni organe občine oziroma znatno 
pripomore k izvrševanju določenih nalog, ki jih občina v obstoječih pogojih ne 
more opravljati z ustrezno intenzivnostjo. Zato je za ustanovitev krajevne skup- 
nosti potrebna aktivnost organov občine kakor tudi družbenih in političnih 
organizacij; to toliko bolj, ker administrativni pristop k ustanavljanju krajev- 
nih skupnosti ne bi bil v skladu z naravo teh skupnosti. 

Vprašanje ustanovitve krajevnih skupnosti se v predhodnih razpravah po- 
vezuje z vprašanjem območja teh skupnosti; obe vprašanji sta povezani, vendar 
pa gre pri tem za dve ločeni odločitvi, oziroma za dva akta, o katerih odločajo 
tudi različni organi. Določitev območja krajevnih skupnosti je stvar občinske 
skupščine in je predmet občinske statutarne materije; sama ustanovitev kra- 
jevne skupnosti (na območju, ki ga je določila občinska skupščina) pa je stvar 
občanov samih z ustrezno udeležbo občinske skupščine, ki da soglasje ali potrdi 
odločitev prizadetih občanov. 

Jasno je, da je občinska skupščina -tudi pri odločanju o območju krajevne 
skupnosti dolžna upoštevati okoliščino, da gre za vprašanje samoupravne orga- 
nizacije občanov in mora zato pri tem upoštevati — poleg določenih objektivnih 
kriterijev — tudi voljo prizadetih občanov. 

Sklep o ustanovitvi krajevne skupnosti sprejmejo člani na ustreznem ob- 
močju na način, ki je določen v občinskem statutu. V večini občinskih statutov 
se predvideva za ustanovitev sklep zborov volivcev ob določenem kvorumu 
(npr. ena desetina navzočih volivcev), razen tega pa še soglasje občinske skup- 
ščine. Soglasje naj bi se dalo v obliki odloka, ki se' javno objavi, da se z usta- 
novitvijo krajevne skupnosti kot samoupravne organizacije seznani tudi širša 
javnost. Menimo, da za uveljavitev pravne osebnosti krajevne skupnosti ni po- 
trebna še registracija. Gotovo pa je, da je treba obenem z ustanovitvijo krajevne 
skupnosti odločiti tudi o nekaterih vprašanjih, ki se tičejo organizacije krajevne 
skupnosti. Ker bo šele statut krajevne skupnosti določil organ skupnosti, je 
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treba hkrati z ustanovitvijo postaviti tudi začasen organ krajevne skupnosti, ki 
naj v določenem roku pripravi statut, po katerem bodo šele lahko izvoljeni vsi 
organi krajevne skupnosti. Mogoče je tudi, da se izvrše navedene priprave še 
pred ustanovitvijo in da se ob ustanovitvi krajevne skupnosti statut že pripravi 
za sprejem. 

Ustanovitev krajevne skupnosti postavlja nekatera vprašanja v zvezi z ob- 
stojem dosedanjih stanovanjskih skupnosti oziroma krajevnih odborov. Usta- 
novitev krajevne skupnosti zahteva izrecno ukinitev dosedanje stanovanjske 
skupnosti na ustreznem območju in določene odločitve glede njenega premo- 
ženja, pravic in dolžnosti. Glede teh vprašanj je treba postopati po ustreznih 
navodilih, ki so bila že dana vsem občinam, ker bi v nasprotnem primeru lahko 
nastale težave pri financiranju in materialnem poslovanju navedenih organi- 
zacij. Novoustanovljena krajevna skupnost bo praviloma prevzela v celoti vse 
premoženje, pa tudi pravice in dolžnosti dosedanje krajevne skupnosti, vključno 
s pravicami in dolžnostmi do servisov in zavodov, ki jih je eventualno usta- 
novila stanovanjska skupnost. Seveda lahko občinska skupščina odloči tudi 
drugače in odredi v konkretnem primeru le delen prenos premoženja, pravic in 
obveznosti na posamezno krajevno skupnost. 

Vprašanje zase pa pomeni obstoj dosedanjih krajevnih odborov na območ- 
jih, kjer se naj bi takoj ustanovile krajevne skupnosti. Kljub temu, da krajevni 
odbori verjetno ne bodo takoj prenehali z delom, pa je potrebno poudariti, da 
jih nikakor ni mogoče istovetiti s krajevnimi skupnostmi. Možni sta predvsem 
dve rešitvi in sicer, da se poskuša čimprej dokončno ustanoviti KS, s čimer bi 
delo krajevnih odborov prenehalo samo po sebi, ali, da se delo krajevnih od- 
borov po dosedanjih načelih legalizira do ustanovitve novih krajevnih skup- 
nosti. Med krajevnim odborom in krajevno skupnostjo pa je vrsta bistvenih 
vsebinskih razlik. Predvsem je krajevna skupnost organ družbenega samouprav- 
ljanja, krajevni odbor pa je bil le pomožni organ občinskega ljudskega odbora. 
Krajevna skupnost dejansko predstavlja skupnost prebivalcev določenega ob- 
močja, medtem ko je bil krajevni odbor le organ posameznega kraja. Bistvena 
razlika je tudi pri ustanovitvi krajevne skupnosti, ki jo ustanovijo občani sami 
neposredno na zborih občanov ali volivcev in v soglasju z občinsko skupščino, 
medtem ko je krajevni odbor določil občinski ljudski odbor že v svojem statutu. 
Res je sicer, da tudi sedanji občinski statuti predvidevajo ustanovitev krajev- 
nih skupnosti, vendar je potrebno razlikovati med samo možnostjo ustanovitve 
krajevne skupnosti, ki jo vsebujejo statuti občine in med dejansko ustanovitvijo 
krajevne skupnosti, kar pa je stvar občanov samih. Dalje je treba poudariti, da 
so v svetu krajevne skupnosti izvoljeni člani izmed občanov samih, medtem ko 
so bili krajevni Qdbori sestavljeni iz odbornikov občinskega ljudskega odbora, 
čeprav je res, da so bili v njih tudi člani, ki so jih izvolili volivci tega območja 
na zboru volivcev. Krajevni odbor tudi ni bil pravna oseba, kar je krajevni 
skupnosti z ustavo določeno. Poleg teh nekaj bistvenih vsebinskih razlik pa 
obstoja tudi formalna razlika med krajevno skupnostjo in krajevnim odborom, 
ki je v tem, da ima krajevna skupnost svoj statut kot temeljni akt, s katerim 
se določa delo in organizacija skupnosti, medtem ko krajevni o'dbor takega akta 
nikdar ni imel in tudi ni mogel imeti, ker je bilo vse urejeno z višjimi predpisi. 
Iz tega izhaja, da že položaj krajevnih skupnosti, kakršnega jim določa ustava, 
sam po sebi postavlja drugačna izhodišča za delo teh organizacij in po svoje 
zagotavlja uspešnejše delo. Krajevnim; skupnostim se omogoča samostojna po- 
litika, samostojno ukrepanje, samostojno finančno-materialno poslovanje; kra- 
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jevna skupnost lahko uveljavlja tudi določene pravice in dolžnosti občanov na- 
sproti sami občini;-omogočena je večja elastičnost in večja možnost, da pove- 
zuje iniciativo prebivalcev, ker njena prizadevanja niso več neposredno odvisna 
od organov občine. Tak položaj krajevne skupnosti bo lahko postopoma vplival 
tudi v tej smeri, da se bo širila sfera dejavnosti krajevnih skupnosti tudi na 
podeželju, in sicer vzporedno z razvojem potreb na določenem območju. Iz 
navedenega sledi, da krajevni odbori nikakor ne bodo mogli zgolj spremeniti 
naslova v krajevno skupnost, ker gre za take vsebinske spremembe, ki tega ne 
dopuščajo in bo1 pač potrebno, da bodo počasi odmrli. 

Glede organov krajevne skupnosti je omeniti, da v določilih številnih ob- 
činskih statutov izstopa še vedno duh zakona o stanovanjskih skupnostih. Za- 
pletena organizacija stanovanjskih skupnosti, ki je prirejena za potrebe mesta, 
se tako sankcionira tudi za podeželske krajevne skupnosti, kar gotovo ne more 
biti na mestu. Menimo, da so take težnje tudi posledica napačne predstave o 
vlogi-krajevne skupnosti. Res je, da dobivajo krajevne skupnosti po ustavi nov 
pravni položaj, da je ta položaj enoten in da je tudi vloga krajevne skupnosti 
načeloma enotna, vendar pa je treba upoštevati, da so razmere, v katerih bodo 
delale krajevne skupnosti, v mestu in na podeželju različne. Gotovo je, da na 
podeželju ne prihaja v poštev preveč obširna organizacija organov, zlasti pa 
tudi ni potrebe, da se tudi za te skupnosti uvaja poseben administrativen apa- 
rat. Organizacija in poslovanje podeželskih krajevnih skupnosti morata biti 
čim enostavnejši, vendar prihajamo tudi tu ponovno do vprašanja osnovnega 
koncepta krajevne skupnosti. Odbor je mnenja, da bi lahko krajevni uradi na 
podeželju opravljali vse ali pa vsaj del administrativnih in tehničnih opravil za 
krajevne skupnosti. To lahko določi občinska skupščina za vse krajevne urade 
S predpisom ali pa se dogovori s pogodbo. Seveda pa krajevni urad ne more 
imeti nikake odločujoče nadzorstvene vloge nad delom KS, temveč bi bila to le 
oblika pomoči občinskih skupščin krajevnim skupnostim pri opravljanju admi- 
nistrativnih nalog. Kjer bo prevladovala težnja po velikih krajevnih skupnostih, 
bodo te težnje izhajale brez razčlenjenih organov in ustrezne administracije. 
Mislimo pa, da je to še eden razlog več proti prevelikim krajevnim skupnostim, 
ki se morajo nujno spreminjati v bolj ali manj administrativne enote. 

Smatramo za primerno, da mora biti osnovna določba o organizaciji kra- 
jevnih skupnosti že v statutu občine in večina pregledanih osnutkov statutov 
občin te osnovne določbe tudi v resnici vsebuje. 

Naravi krajevne skupnosti kot naj neposredne j še .skupnosti občanov bi 
ustrezal zbor občanov kot njen najvišji predstavniški organ; to bi bil zbor čla- 
nov krajevne skupnosti, ne zbor volivcev. Ta organ bi sprejemal vse temeljne 
akte in odločitve krajevne skupnosti (statut, finančni načrt, delovni program, 
volitve drugih organov itd.). Zbor občanov bi bil na mestu zlasti v manjših kra- 
jevnih skupnostih in povsod tam, kjer njegovo sestajanje ne bi povzročalo pre- 
velikih tehničnih težav (sestajanje na enem mestu, ki je nujno, ker bi bilo sicer 
otežkočeno sprejemanje odločitev). Številni osnutki občinskih statutov pred- 
videvajo zbor občanov kot najvišji organ krajevne skupnosti. Zaradi jasnosti je 
treba omeniti, da gre pri obravnavanju pojma zbora občanov in zbora volivcev 
za dve različni stvari in za dve različni funkciji. Zbor občanov more obrav- 
navati zgolj problematiko krajevnih skupnosti, medtem ko obravnava zbor vo- 
livcev najmanj občinsko problematiko, lahko pa tudi problematiko republike 
ali celo federacije, če ima za to gradivo. Skladno s tem so tudi funkcije zbora 
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volivcev določene v ustavi, medtem ko gredo funkcije zbora občanov v sta- 
tut KS. 

Kjer zbor občanov ne bi bil mogoč, bi moral biti najvišji predstavniški 
organ krajevne skupnosti svet krajevne skupnosti. Člani sveta bi se volili na 
zborih volivcev. Naravi krajevne skupnosti kot samoupravne organizacije ob- 
čanov ne bi ustrezalo, da bi se svet krajevne skupnosti formiral tudi iz zastop- 
nikov delovnih organizacij, kot se to predvideva v nekaterih osnutkih občinskih 
statutov. Okoliščina, da je svet krajevne skupnosti razmeroma ozek organ, ki 
bi sprejemal spredaj navedene temeljne odločitve krajevne skupnosti, odpira 
vprašanje odnosov med organi krajevne skupnosti in zbori volivcev. Tudi v 
takem primeru je jasno, da navedenih aktov ne bi mogel sprejemati zbor vo- 
livcev, ker to ni organ krajevne skupnosti. Bilo pa bi prav, da bi zbor volivcev 
o navedenih vprašanjih razpravljal pred sprejemom, podobno kot razpravlja 
tudi o številnih zadevah iz občinske pristojnosti. Za organizacijo notranjih izvr- 
šilnih in drugih organov krajevne skupnosti je težko dajati enotne recepte. Vse 
je odvisno od velikosti krajevne skupnosti in od obsežnosti njenega dela. 

Kjer bo najvišji organ krajevne skupnosti zbor občanov, bo posebni izvr- 
šilni organ za opravljanje tekočih poslov v vsakem primeru nujen. Prav tako bo 
verjetno nujen izvršilni organ v velikih krajevnih skupnostih, kjer bo sicer 
organiziran svet kot najvišji organ krajevne skupnosti. Ponekod predvidevajo 
tudi, da bo svet hkrati najvišji predstavniški in obenem tudi izvršilni organ 
krajevne skupnosti. Praksa nekaterih dosedanjih stanovanjskih skupnosti na- 
vaja tudi na tako rešitev. V osnutkih statutov krajevnih skupnosti se predvi- 
deva kot izvršilni organ ponekod tudi predsedstvo krajevne skupnosti. Komisije 
so v bistvu lahko le metoda dela organov krajevne skupnosti in ne bi mogle 
samostojno dokončno odločati o zadevah krajevne skupnosti; v nasprotnem pri- 
meru se lahko postavi vprašanje odgovornosti za izvrševanje nalog krajevne 
skupnosti, zlasti v zvezi z razpolaganjem sredstev in z izvajanjem smernic naj- 
višjega organa krajevne skupnosti. 

V razpravi o vprašanjih izvršilnih organov krajevne skupnosti je treba vse- 
kakor računati z okoliščino, da v krajevni skupnosti ne bi smel dobiti prevla- 
dujočega vpliva administrativni aparat krajevne skupnosti; to pa bi se utegnilo 
zgoditi, če organi krajevne skupnosti ne bi bili postavljeni tako, da bi lahko 
dovolj gibčno in učinkovito reševali tekoča vprašanja iz delovnega področja 
krajevne skupnosti. 

V razpravi o organizaciji krajevnih skupnosti se pogosto postavlja vpra- 
šanje nadzornega odbora in vprašanje poravnalnih svetov. Nadzorni odbor ver- 
jetno ni obvezen organ v krajevni skupnosti, je pa lahko pomemben organ; 
čeprav bo vršila finančno kontrolo poslovanja krajevnih skupnosti tudi služba 
družbenega knjigovodstva, pa lahko nadzorni odbor opravlja nadzorstvo nad 
delom organov krajevne skupnosti predvsem z vidika uresničevanja delovnega 
programa krajevne skupnosti ter z vidika uresničevanja nalog krajevnih skup- 
nosti sploh in tako pripomore k uveljavljanju in krepitvi odgovornosti organov 
krajevne skupnosti pred občani. 

Glede poravnalnih svetov je treba poudariti, da ti niso organi krajevnih 
skupnosti. Njihova organizacija in poslovanje bosta urejena s posebnim za- 
konom. Krajevna skupnost naj obravnava poravnalne svete kot posebne druž- 
bene organe, ki delujejo na njenem območju. 

Krajevne skupnosti imajo že po ustavi pravico, da obravnavajo poslovanje 
organizacij, ki na njenem območju oskrbujejo potrošnike. Seveda pa je po- 



382 Priloge 

trebno poudariti, da pri tem ne gre za družbeno nadzorstvo nad delom teh 
-organizacij, kajti to pristojnost ima le občinska skupščina. 

Delovne organizacije so prispevale znatna sredstva za krajevne skupnosti, 
vendar krajevna skupnost zato ne more uveljavljati nekega nadzora nad nji- 
hovim poslovanjem. Vzdrževati mora le stike z delovnimi organizacijami in po 
potrebi nastopati kot posredovalec za boljše delovanje služb, namenjenih zado- 
voljevanju osnovnih potreb občanov. Pravnih odnosov med gospodarsko orga- 
nizacijo in krajevno skupnostjo ne more biti. Kot skupni interes obstojajo le 
sredstva široke potrošnje. 

Drugačen pa je odnos krajevne skupnosti do zavodov, ki jih krajevna skup- 
nost sama ustanovi. Tu gredo krajevni skupnosti ustanoviteljske pravice. 'Se- 
veda pa so odvisne konkretnejše določbe o tem od lokalnih razmer in možnosti. 
Nedvomno pa je, da so gospodarske organizacije dolžne sodelovati pri reševanju 
problemov tistih krajevnih skupnosti, na območju katerih žive njihovi delavci. 

Končno je treba- v statutih krajevnih skupnosti določiti tudi mandatno 
dobo posameznih organov krajevne skupnosti, morda tudi uveljaviti sistem ro- 
tacije članov posameznih organov, pri čemer je odbor mnenja, da je treba 
podrobnosti o tem prepustiti statutom. Mnenje odbora pa je, da naj bi bila 
mandatna doba organov KS dve leti, obvezne rotacije naj bi statuti ne predpi- 
sovali, pa tudi ponovna izvolitev brez vsake omejitve za člane organov kra- 
jevnih skupnosti se naj ne bi predpisovala. Posamezne krajevne skupnosti bodo 
mandatno dobo pač določile v skladu s svojimi posebnimi pogoji. Seveda pa bo 
potrebno tako določbo uskladiti s predpisi, ki veljajo za druge,-predvsem občin- 
ske organe. 

Naloge krajevnih skupnosti so na splošno že nakazane v ustavi. Na kratko 
jih lahko strnemo na naloge, ki so namenjene: 

— neposrednemu zadovoljevanju potreb občanov in gospodinjstev; 
— razvoju naselij; 
— strokovni pomoči hišnim svetom pri vzdrževanju stanovanjskih hiš; 
— poslovanju delovnih organizacij, ki skrbijo za zadovoljevanje dnevnih 

življenjskih potreb. 
Očitno pa je, da so naloge krajevnih skupnosti po ustavi formulirane zelo 

podobno kakor jih je formuliral že zakon o stanovanjskih skupnostih za stano- 
vanjske skupnosti, so pa širše v toliko, da obsegajo tudi naloge, ki se tičejo raz- 
voja naselja, pri čemer gre očitno za naloge, ki so jih doslej opravljali krajevni 
odbori na podeželju, zlasti na področju komunalnih služb. Naloge krajevnih 
skupnosti so po ustavi postavljene enotno za vse krajevne skupnosti. Tudi ob- 
činski statuti jih obravnavajo enotno, brez razlikovanja med krajevnimi skup- 
nostmi v mestu in na podeželju. Vendar pa bodo v praksi razlike med mestnimi 
in podeželskimi krajevnimi skupnostmi. Teh razlik ne gre poudarjati kot ne- 
kaj načelnega ali bistvenega, ampak zgolj zato, da smo si na jasnem, da te raz- 
like niso nekaj negativnega ali nedopustnega, pač pa nasprotno logičen izraz 
ustreznih drugačnih razmer in potreb v mestu in na podeželju. Zato tudi ne 
gre povsod in za vsako ceno forsirati uniformnosti v delu krajevnih skupnosti. 
Nasprotno, najbolj naravno je izhajati iz dosedanjega dela in izkušenj dose- 
danjih stanovanjskih skupnosti in dosedanjih krajevnih odborov, čeprav ni pri- 
čakovati, da bi se delo krajevnih skupnosti glede narave in obsega dejavnosti 
že takoj v začetku lahko kaj bistveno razlikovalo od omenjenih dosedanjih 
organov. 
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V bolj razvitih podeželskih krajih, ki že izgubljajo kmečki značaj, so se 
tudi že v delu dosedanjih krajevnih odborov pričele pojavljati dejavnosti, ki so 
namenjene družini in gospodinjstvu (tehnični servisi, varstvo otrok, socialne 
dejavnosti itd.). V pogojih mesta skoraj ne prihaja v poštev, da bi krajevna 
skupnost opravljala naloge s področja komunalne dejavnosti; nivo teh nalog v 
mestu je tak, da so za to potrebne specializirane strokovne službe, ki so nepo- 
sredno na skrbi občine. V mestu je težina dela krajevnih skupnosti slejkoprej 
na tehničnih servisnih dejavnostih, na problemih otroškega varstva in pro- 
blemih socialnega varstva sploh. Gotovo je, da bo razvoj obenem z zabriso- 
vanjem razlik med mestom in vasjo vplival tudi na izenačevanje problematike 
in s tem tudi na izenačevanje dela krajevnih skupnosti v mestu in na po- 
deželju. 

Na tem mestu, ko obravnavamo naloge krajevnih skupnosti, se ne spuščamo 
v težavno problematiko servisov, ker zahteva to vprašanje posebne obravnave. 
Jtečemo lahko le, da se mora vsaka gospodarska dejavnost na območju krajevne 
skupnosti razvijati in poslovati pod enakimi pogoji upravljanja, gospodarjenja 
in poslovanja in bi bilo zaradi tega treba pogoje, pod katerimi poslujejo servisi 
krajevnih skupnosti, izenačiti s pogoji, ki veljajo za vse ostale delovne organi- 
zacije z istim predmetom poslovanja. Naloga krajevne skupnosti v tej smeri naj 
bi bilo osredotočenje na dajanje iniciative industriji, trgovini in obrti, ki naj 

■zajema določen okoliš z mrežo svojih servisnih dejavnosti. 
Treba pa je v zvezi z nalogami krajevne skupnosti omeniti odnose med 

občino in krajevno skupnostjo. V osnovi so namreč naloge krajevnih skupnosti 
tudi naloge občine. V obeh primerih gre za naloge s področja tako imenovanega 
družbenega standarda, to je za zadovoljevanje neposrednih skupnih potreb ob- 
čanov, kar je v osnovi stvar občine. Seveda je intenzivnost, kvantiteta in kva- 
liteta zadovoljevanja teh nalog odvisna od materialne zmogljivosti občine, teo- 
retično pa so naloge občine na tem področju neomejene. Smisel krajevnih skup- 
nosti je prav v*tem, da v pogojih komunalnega sistema dopolnjujejo dejavnost 
občine in z neposrednim sodelovanjem občanov ter z usmerjanjem njihove 
samoiniciativnosti lahko ustvarijo z istimi sredstvi daleko večje učinke kot 
občine s svojimi službami. Povezanost nalog občine in nalog krajevnih skup- 
nosti nalaga občini dolžnost, da sodeluje pri financiranju delovnega programa 
krajevne skupnosti in da tudi drugače nudi ustrezno strokovno in materialno 
pomoč krajevnim skupnostim. Precej nesporno je stališče, da kljub povezanosti 
nalog med občino in krajevno skupnostjo občina ne more prenašati na kra- 
jevne skupnosti kompetenc oblastveno-upravnega značaja. Krajevne skupnosti 
niso družbeno-politične skupnosti in zato ne morejo izvrševati oblastvenih na- 
log, in sicer niti nasproti posameznikom (v upravnem postopku) niti z izda- 
janjem predpisov. To ne izključuje, da krajevna skupnost s svojimi pravili ne 
bi mogla urediti npr. uporabe določene naprave, ki jo uporabljajo občani v 
okviru krajevne skupnosti. Seveda bi imela taka pravila krajevne skupnosti 
značaj neposredne družbene norme, ki se izpolnjuje brez določenih oblastvenih 
sankcij. Mogoče je tudi, da se krajevne skupnosti angažirajo za sodelovanje z 
organi občine pri reševanju določenih zadev iz pristojnosti občinskih organov 
(npr. da dajejo predloge in mnenja glede reševanja vprašanj iz občinske pri- 
stojnosti na področju socialnega varstva, pri čemer pa je dokončna odločitev 
pridržana občini,, če gre za odločanje z oblastvenim aktom). 

V občinskih statutih so naloge krajevne skupnosti opredeljene podobno kot 
v ustavi zelo na splošno. V nekaterih občinskih statutih najdemo tudi določbe, 
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ki izražajo nerazumevanje vloge krajevne skupnosti; taka je npr. določba v 
nekaterih statutih, da je naloga krajevnih skupnosti med drugim tudi pomoč 
občinskem organom pri izvajanju zveznih in republiških organov ali tolmačenje 
predpisov in ukrepov občinske skupščine in podobno. Take formulacije izražajo 
še zmerom vtis, da so krajevne skupnosti organi občine. Treba je upoštevati 
tudi okoliščino, da imajo krajevne skupnosti določene pravice, ki pa niso ob- 
enem tudi njihove dolžnosti kot npr. pravica (ne pa tudi dolžnost) dajati pred- 
loge občinski skupščini za reševanje posameznih zadev iz občinske pristojnosti. 

Naloge krajevnih skupnosti bodo morale biti dokončno konkretizirane in 
usklajene z razmerami in potrebami na posameznem območju v njihovih sta- 
tutih. Zato se ti statuti ne bi smeli zadovoljiti s podobnimi splošnimi formu- 
lacijami, kakor jih srečujemo v občinskih statutih. Sestavljalci teh statutov pa 
morajo seveda upoštevati, da statut krajevne skupnosti ne more suvereno odlo- 
čati o zadevah, ki spadajo npr. med obvezne naloge občine in samovoljno raz- 
mejevati delovnega področja med organi občine in krajevnimi skupnostmi. 
Statut krajevne skupnosti mora upoštevati splošne predpise, določbe občinskega 
statuta in druge občinske predpise, ki se tičejo izvrševanja nalog, ki so inte- 
resantne tudi za krajevno skupnost. V tem oziru prvi osnutki statutov kra- 
jevnih skupnosti ne kažeijo dovolj »tenkočutnosti«. Končno je treba upoštevati 
tudi možnost, da se posamezna naloga lahko da v upravljanje krajevni skup- 
nosti tudi s pogodbo med občino in krajevno skupnostjo, s katero se obenem 
določi način financiranja take naloge. Razen tega pa je seveda tudi razumljivo, 
da bo življenje samo narekovalo in zahtevalo od krajevnih skupnosti ustrezne 
aktivnosti ne glede na formulacije v njihovih statutih. V tem smislu je torej 
treba razumeti statut samo kot izhodiščni akt, po katerem naj se nove krajevne 
skupnosti vpeljejo v ustrezno poslovanje. 

Te naloge dejansko izhajajo iz opredelitve krajevne skupnosti, oziroma iz 
določitve značaja krajevne skupnosti. Značilno je, da naloge krajevnih skup- 
nosti v vseh pregledanih osnutkih statutov-izstopajo in so v .glavnem zelo 
podrobno navedene. Tako smo zasledili med nalogami krajevnih skupnosti, da 
le-te predlagajo skupščini občine, da uvede krajevni samoprispevek, dajejo pri- 
pombe in predloge na vse akte, ki jih daje v razpravo skupščina občine, sode- 
lujejo pri delu samoupravnih organov in organov družbenega upravljanja na 
območju krajevne skupnosti in občine, upravljajo z družbenim premoženjem, 
ki jim ga prepuščajo v upravljanje skupščine občin, sklicujejo zbore volivcev, 
razvijajo razne oblike pomoči zaposlenim ženam, skrbijo za vzgojo in varstvo 
mladine in sodelujejo pri reševanju socialnih problemov članov krajevne skup^ 
nosti, skrbijo v sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami za zdravstveno varstvo 
občanov, skrbijo za vzdrževanje komunalnih objektov krajevnega pomena, skr- 
bijo za upravljanje pokopališč, javnih parkov, kopališč in drugih naprav, orga- 
nizirajo prostovoljno delo občanov na svojem območju, skrbijo za pospešeno 
turistično dejavnost in opravljajo še druge zadeve, za katere jih pooblašča skup- 
ščina občine ali za katere se kaže potreba s strani občanov. Vprašljivo je, če vse 
navedene naloge, ki smo jih zasledili v večini pregledanih statutov, resnično 
spadajo v delokrog krajevnih skupnosti. Mnenja smo namreč, da v nobenem 
primeru ni mogoče prenesti na krajevne skupnosti upravnih ali oblastvenih 
nalog, ki gredo občini in je treba take težnje vsekakor preprečiti. 

Posebno vprašanje predstavlja financiranje krajevnih skupnosti. Zaradi " 
tega bi bilo treba v statute občin vnesti tudi osnovne določbe o financiranju in 
programiranju v krajevni skupnosti. Krajevna skupnost bi morala imeti svoj 
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vsakoletni program dela, ki se vključuje v razvojni program občine in pred- 
stavlja osnovo za financiranje KS. 

Viri krajevne skupnosti bi bili: 
— sredstva občme za financiranje programa KS, ki se vključuje v program 

razvoja občine; 
— namenska sredstva občine za financiranje posebnih nalog (investicije 

vzdrževanja objektov); 
— prispevki občanov in delovnih organizacij; 
— odstotek stanarin in najemnin po dosedanjih predpisih; 
— razni drugi dohodki (lastni dohodki, dohodki, ki jih občina prepusti s 

posebnimi predpisi KS, druga namenska sredstva). 
Izdatki krajevnih skupnosti so investicijski, funkcionalni, osebni in opera- 

tivni. Finančno poslovanje se opravlja po službi družbenega knjigovodstva pri 
NB. pri kateri ima krajevna skupnost svoj tekoči račun. 

Krajevna skupnost bi lahko imela tudi svoje sklade, kar pa bo moralo biti 
usklajeno z ustreznimi predpisi. 

Celotna dejavnost, vključno financiranje krajevne skupnosti, bi se moralo 
opravljati v skladu s programom krajevne skupnosti, ta pa bi moral biti uskla- 
jen s programi in družbenimi plani občine. 

Ugotavlja se, da je financiranje krajevnih skupnosti v glavnem na nave- 
deni način določeno v vseh pregledanih osnutkih občinskih statutov. V nobenem 
ni postavljen avtomatizem pri zbiranju sredstev za krajevne skupnosti v tem 
smislu, da bi te participirale na delu dohodkov občine, čeprav bi bilo možno 
določiti, da se določeni dohodki ali del dohodkov občine, ki se dosežejo na ob- 
močju krajevne skupnosti, stekajo v krajevno skupnost kot njen dohodek, npr. 
turistična taksa. Vsekakor pa bi se sredstva občine za krajevne skupnosti do- 
ločila v vsakokratnem letnem planu oz. proračunu občine. 

Omeniti pa je treba tudi sodelovanje krajevne skupnosti pri investicijah, 
pri katerih bodo investitorji bodisi občina, bodisi druge organizacije. Krajevna 
skupnost naj bi imela možnost, da bi pri takih investicijah, ki so pomembne 
tudi zanjo, sodelovala bodisi z delom, bodisi s svojimi lastnimi sredstvi. 

Št.: 011-21/64 
Ljubljana, 17. 4. 1964 Predsednik: 

Martin Košir 1. r. 

♦ 

PREDLOG STALIŠČ 

k problematiki poravnalnih svetov 

Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije je na temelju po- 
ročila Republiškega sekretariata za pravosodno upravo in poročila začasnega 
odbora za proučevanje vprašanj pravosodja, pravne pomoči in odvetništva 
Organizacijsko-političnega zbora razpravljal o aktualnih problemih poravnalnih 
svetov ter ugotovil, da so poravnalni sveti v petih letih svojega obstoja opravili 
pomembno vlogo pri obravnavanju in poravnavanju sporov med občani ali 
organizacijami ter pokazali, da kot družbena institucija lahko prevzamejo in 
obravnavajo nekatere zadeve, za katere so sicer pristojni državni organi. Ugo- 
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t ovil pa je tudi, da ponekod aktivnost poravnalnih svetov popušča, ker člani 
poravnalnih svetov opravljajo svojo funkcijo že dalj časa in ker nekaterim 
poravnalnim svetom niso zagotovljeni potrebni pogoji za delo. 

V namenu, da bi spodbudili aktivnost poravnalnih svetov in da bi z ana- 
lizo dosedanjih izkušenj prispevali k bodoči zakonski ureditvi poravnalnih sve- 
tov, sprejema Organizacijsko-politični zbor naslednja 

stališča 

Poravnalni sveti so družbeni organi s pomembno vzgojno funkcijo utrje- 
vanja in poglabljanja sožitja med občani. 

Kot družbeni organi poravnalni sveti niso del sodnega sistema in nimajo 
prerogativ oblasti. Zato poravnalni sveti ne morejo odločati, ampak so pristojno 
mesto, pred katerim se na zahtevo zainteresiranih strank obravnavajo njihovi 
spori in o teh sklepajo poravnave. 

Poravnalni sveti lahko obravnavajo vse spore o zahtevkih, s katerimi stran- 
ke razpolagajo, in sicer ne glede na vrednost oziroma pomembnost spornega 
predmeta. 

Da bi se poglobila zavest občanov o koristnosti poravnav, naj družbeno po- 
litične in druge organizacije, sodišča, javna tožilstva in drugi oblastveni organi 
še nadalje predlagajo oziroma svetujejo sprtim strankam, da poskušajo svoje 
spore poravnati pred poravnalnimi sveti. 

Moč poravnave, sklenjene pred poravnalnim svetom, naj temelji predvsem 
na moralni obvezi prizadetih strank, zato naj takšne poravnave nimajo izvr- 
šilne moči. 

Postopek pred poravnalnim svetom naj ne bi bil podvržen formalnim pred- 
pisom. Za stranke naj bo brezplačen ter brez taks. 

Fukcija članov poravnalnih svetov je častna in brezplačna, kljub temu pa 
je treba članom povrniti izdatke, ki jih imajo v zvezi z delom pri poravnalnih 
Svetih, in izgubo na zaslužku. 

Za organizacijo in delovanje poravnalnih svetov naj praviloma skrbijo sveti 
krajevnih skupnosti, kar pa naj ne odvezuje občinskih skupščin obveznosti, da 
bi zagotavljale materialno osnovo za njihovo poslovanje. Družbeno-politične 
organizacije naj posvetijo primerno skrb zlasti kadrovanju in kadrovskemu 
obnavljanju poravnalnih svetov. Pravosodni organi, ki zbirajo evidenčne po- 
datke o poravnalnih svetih, naj to nalogo praviloma izvršujejo preko občinskih 
skupščin oziroma njihovih organov. 

V primerih, ko poravnalni sveti delujejo v isti sestavi že več kot dve leti, 
naj se na zborih volivcev izvolijo> vanje novi člani. Pri obnavljanju sestava po- 
ravnalnih svetov naj se uveljavi načelo rotacije. 

Vprašanje zastopstva pred poravnalnim svetom, prekinitve zastaranja za- 
htevka zaradi njihovega obravnavanja pred poravnalnim svetom m morebitne 
določitve najdaljšega roka, v katerem mora biti postopek pred poravnalnim 
svetom končan, naj pristojni republiški organi posebej proučijo v okviru pri- 
prave zakona o poravnalnih svetih. Pri tem naj izhajajo iz značaja poravnalnih 
svetov, ki imajo predvsem namen ustvarjanja dobrega sožitja, pomirjevanja in 
prevzgoje ljudi, kar se da doseči predvsem z neposredno udeležbo spornih strank 
ter upoštevajo, da stranka, ki se obrne na poravnalni svet, ne sme priti v slabši 
položaj in bi se ji morali varovati roki zastaranja. \ 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Začasni odbor za proučitev vprašanj 

sodstva, pravne pomoči in odvetništva 

POROČILO 

o problematiki poravnalnih svetov* 

Obravnavanje problematike poravnalnih svetov je narekovalo predvsem 
dejstvo, da se v delovanju te družbene institucije opaža določena stagnacija ozi- 
roma upadanje delovanja. Osnova za obravnavanje te problematike je služilo 
začasnemu odboru za proučevanje vprašanj sodstva, pravne pomoči in odvet- 
ništva, poročilo republiškega sekretariata za pravosodno upravo, poleg tega pa 
so problematiko o vprašanjih poravnalnih svetov proučevali tudi poslanci na 
terenu. Le-ti so organizirali sestanke s predsedniki občinskih odborov SZDL, 
poravnalnih svetov, sodišč ter s predstavniki občinske uprave v občinah Ljub- 
ljana-Center, Grosuplje, Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Brežice, Krško, Se- 
žana, Postojna, Ajdovščina, Koper in Murska Sobota. Na osnovi omenjenega 
poročila in zbranega gradiva s terena so problematiko poravnalnih svetov ob- 
ravnavali na skupni seji začasni odbor za proučevanje sodstva, pravne pomoči 
in odvetništva, odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora 
in odbor Izvršnega sveta za notranjo politiko. 

Namen teh obravnavanj je bil dvojen: 
a) da se ugotove vzroki dosedanjega upadanja delovanja poravnalnih 

svetov; 
b) da se problematika poravnalnih svetov hkrati osvetli s. širšega vidika, 

kar naj bi služilo kot osnova za bodočo zakonsko ureditev. 
Rezultat vseh teh razprav in analiz bi mogli v glavnem strniti v naslednje r 
Poročilo Republiškega sekretariata za pravosodno upravo o problematiki 

poravnalnih svetov popolnoma v pravilni luči prikazuje dejansko stanje. Po- 
datki, katere so zbrali poslanci neposredno z obiski v nekaterih občinah, stanje, 
ki ga prikazuje poročilo, samo potrjujejo. Podčrtati je treba predvsem dejstvo, 
kar je splošna ugotovitev, da so poravnalni sveti dobili svoje mesto v našem 
sistemu in da so koristni. Postopek je namreč hiter, uspešen, cenen, s tem se 
razbremenjujejo sodni organi, zadeve pa se bolj življenjsko rešujejo. Poravnalni 
sveti tudi uspešno vzgojno vplivajo na občane ter s tem preventivno vplivajo 
na preprečevanje družbeno nepravilnih razmerij. Vse to tudi vpliva na boljše 
medsebojne odnose občanov. Važna je tudi ugotovitev, da se poravnalni sveti 
smatrajo kot družbeni organi, ter jih občani kot take tudi sprejemajo in obrav- 
navajo. 

Ob taki splošni ugotovitvi se je postavilo vprašanje, kje so vzroki za upa- 
danje delovanja poravnalnih svetov? 

Odbor je prišel do zaključka, da so osnovni razlogi predvsem organizacij- 
sko-kadrovske narave. Od ustanovitve poravnalnih svetov dalje se s poravnal- 
nimi sveti, z izjemo sodišč, ni nihče trajno in intenzivno ukvarjal ter jih naprej 
razvijal. Tako je bila skrb za poravnalne svete prepuščena predvsem sodišču in 

* Temeljno gradivo: »Analiza podatkov in problemov glede poravnalnih svetov« 
— Republiški sekretariat za pravosodno upravo. (732-1/64) 
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pa individualni iniciativi njenih članov. Nekje niso bili zagotovljeni niti osnov- 
ni materialni pogoji, kot npr. prostor, v katerem bi se vršile poravnave, ustrezna 
sredstva za poslovanje in podobno. Ni bilo tudi rešeno vprašanje povračil za 
zamude časa članov poravnalnih svetov, kakor tudi neka priznanja članom po- 
ravnalnih skupin za njihovo delo v teh organih. Hkrati pa se tudi niso tekoče 
reševale kadrovske zadeve. Le-ti se niso pravočasno zamenjavali, oziroma do- 
polnjevali z novimi kadri. Nekateri člani poravnalnih svetov so člani teh svetov 
že od ustanovitve dalje, kar vse je povzročalo upadanje elana pri članih porav- 
nalnih svetov. Odbor meni, da bi bilo potrebno vse te zadeve takoj in nemudoma 
reševati. Skrb za to pa morajo prevzeti predvsem občinske skupščine in druž- 
beno>-politične organizacije. 

V razpravah se je skušalo najti odgovore tudi na bodočo ureditev porav- 
nalnih svetov. To je posebno pereče, ker smo-v fazi sprejemanja statutov kra- 
jevnih skupnosti, v sklopu katerih se rešujejo tudi ta vprašanja. Osnutki sta- 
tutov krajevnih skupnosti namreč zelo različno obravnavajo materijo porav- 
nalnih svetov. Med važnimi vprašanji, ki so se v razpravah skušala osvetliti, je 
posebno važno vprašanje območja delovanja poravnalnih svetov. Odbor je mne- 
nja, da je potrebno delo poravnalnega sveta čimbolj približati občanom in da 
ne bi bilo potrebno. strogo- omejiti delovanje poravnalnega sveta na določeno 
območje. Vendar pa naj bi bila osnova poravnalnim svetom krajevna skupnost 
kot temeljna celica, v kateri občan neposredno sodeluje pri reševanju zanj živ- 
ljenjsko pomembnih vprašanj. 

Glede izvolitve poravnalnih svetov je bilo stališče vseh, da se morajo po^ 
ravnalni sveti "izvoliti na zborih občanov za določeno obdobje, ki naj bi bilo 2 
leti, s tem, da so lahko ponovno izvoljeni. Skladno s tem principom bi porav- 
nalni sveti morali zboru občanom tudi poročati o svojem delu. Vse to bi omo- 
gočalo, da delo poravnalnih svetov opravljajo ljudje, katerim občani zaupajo, 
delo bi se z odgovornostjo izvrševalo in avtoriteta poravnalnega sveta bi se 
dvignila. 

V vseh razpravah je prišlo do izraza tudi mnenje, naj bi funkcija v porav- 
nalnem svetu bila častna družbena funkcija in brezplačna. Izraženo pa je bilo 
tudi mnenje, po katerem naj se omogoči, da se dajo članom poravnalnih svetov 
za uspešnost njihovega dela tudi nagrade. Postopek pred poravnalnimi sveti naj 
bi bil brezplačen, brez taks, ker to ni v skladu z družbenim značajem porav- 
nalnih svetov, poleg tega pa to tudi slabo vpliva na odločitve občanov, da 
začnejo postopek pred poravnalnim svetom. Glede iniciative za sprožitev po- 
stopka pred poravnalnim svetom je odbor mnenja, naj bo ta čimbolj široka, 
oziroma elastična, kolikor hočemo omogočiti vsem tistim, ki imajo interes, da 
tak postopek sprožijo, da se spori med občani v okviru njih samih rešujejo. 

Od ostalih vprašanj, katera so se pri proučeVanju problematike poravnalnih 
svetov pojavljala, so- še vprašanja glede obveznega odstopanja sporov po so- 
diščih, javnih tožilstvih in drugih organov, za katero smo mnenja, da se to ne 
bi obvezno predpisalo, vendar pa bi se moralo omogočiti, da ti organi po svoji 
presoji lahko pošljejo poravnalnim svetom določene spore. To bi bilo tudi v 
skladu s stališčem, da se čim širšemu krogu omogoči sprožiti postopek, ko- 
likor je za to podan interes. Vsi spori med občani naj bi se tudi le fakultativno 
obravnavali pred poravnalnimi sveti. Razlog za tako stališče je predvsem v tem, 
da so poravnalni sveti družbeni organ in da je poravnava spora med občani 
izključno stvar spornih strank, ki morajo predvsem same odločiti, pred kate- 
rimi organi bodo spor obravnavali. Iz istih razlogov je bilo sprejeto tudi mne- 
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nje, naj bi se pred poravnalnim svetom ne odločalo, temveč bi se obdržala 
dosedanja praksa, po kateri imajo poravnave moč izvensodne poravnave. 

Tudi vprašanje izvršljivosti, kot oblike prisilnega uveljavljanja iz sklenjene 
poravnave je potrebno obravnavati z istega vidika. V bodoči zakonodaji bi bilo 
potrebno posvetiti pozornost tudi ostalim vprašanjem, kot so vprašanja zasto- 
panja pred poravnalnimi sveti, prekinitev zastaranja ter eventualne določitve 
rokov trajanja postopka, kar vse je potrebno rešiti v duhu načelne vloge po- 
ravnalnih svetov v našem sistemu. 

Ob obravnavanju problematike poravnalnih svetov se je postavilo tudi 
vprašanje ustanovitve posebnih poravnalnih svetov v okviru delovnih orga- 
nizacij. Ti posebni organi naj bi obravnavali vse manjše delikte in druge kršitve 
ter skušali v okviru svoje organizacije ta vprašanja reševati, brez intervencije 
državnih organov. Ta vprašanja pa je potrebno še dobro pretresti in zavzeti do 
njih svoje stališče. 

Poleg navedenih vprašanj pa je v zvezi s poravnalnimi sveti še vrsta obrob- 
nih vprašanj, ki naj jih razprava o problematiki poravnalnih svetov razčisti, 
kar vse naj omogoči sprejetju ustreznih stališč za rešitev te problematike. 

Št.: 732-1 
Ljubljana, 17. 4. 1964 Predsednik: 

Maks Klanšek 1. r. 

PREDLOG SKLEPA 

o ustanovitvi in sestavi začasnih odborov Prosvetno-kulturnega zbora 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 8. člena začasnega poslovnika 
Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije je Prosvetno-kulturni zbor 
Skupščine SR Slovenije na seji dne 14. aprila 1964 sprejel 

sklep 

o ustanovitvi in sestavi začasnih odborov Prosvetno-kulturnega zbora 

Ustanovita se: 
1. začasni odbor za problematiko- gledališč 
2. začasni odbor za problematiko radia in televizije 

II. 

V začasna odbora se izvolijo: 
v začasni odbor za problematiko gledališč 

za predsednika Kajetan Kovič 
za člane Vilma Bukovec 

Ciril Cvetko 
Vladimir Pavšič-Bor 
Ela Peroci 
Janez Švajncer 
Avgust Vižintin 

24 
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v začasni odbor za problematiko radia in televizije 

za predsednika Ciril Cvetko 
za člane Leo Fusilli 

Jože Makovec 
Ivan Mavser 
Boris Mikoš 
inž. Stane Potrč 
France Štiglic 

PREDLOG SKLEPA 

o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora Socialno-zdravstvenega zbora 

Na podlagi 173. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 8. člena 
začasnega poslovnika Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je 
Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 27. aprila 
1964 sprejel 

sklep 

o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora Socialno-zdravstvenega zbora. 

I. 

Ustanovi se začasni odbor Socialno-zdravstvenega zbora za proučevanje 
preventivnega varstva. 

II./ 
V začasni odbor se izvolijo: 

za predsednika Vinko Kastelic 
za podpredsednika dr. Polde Hladnik 
za člane dr. Anica Gregorc-Kastelic, Karmen 

Langus, Zdravko Gruden, Marjan Senk 
in Milica Sali. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu sklepa za ustanovitev začasnega odbora za proučevanje 
preventivnega varstva 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije ,je na svoji 13. seji dne 10. aprila 1964 ob 
proučevanju 7-letnega razvoja zdravstva ugotovil, da bo potrebno še posebej 
in kompleksno obravnavati preventivno dejavnost tako v zdravstvu kakor tudi 
v socialnem varstvu. 

Zato smatra, da je treba ustanoviti poseben začasni odbor, ki bo zbral in 
proučil potrebno gradivo o preventivni dejavnosti in predlaga zboru, da ta 
začasni odbor ustanovi in izvoli vanj poslance, ki so predlagani v predlogu 
sklepa. Za člane začasnega odbora so bili predvideni poslanci z različnih ob- 
močij in različnih poklicev, da bi proučevanje problematike,preventivnega 
varstva obsegi o vsa področja republike in vse panoge dejavnosti, pri katerih je 
preventivna dejavnost pomembna. 

Na zboru bo poročal predsednik odbora dr. Adolf Drolc. 

5t.: 0205-1/64 
Ljubljana, 22. 4. 1964 Predsednik: 

Dr. Adolf Drolc 1. r. 

PREDLOG SKLEPA 

o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora Organizacijsko-političnega zbora 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 8. člena začasnega poslovnika 
Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije je Organizacijsko-po- 
litični zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 28. 4. 1964 sprejel 

sklep 

I. 

o ustanovitvi začasnega odbora Organizacijsko-političnega zbora za pro- 
učitev organizacije in metode dela občinskih skupščin. 

II. 

Začasni odbor za proučitev organizacije in metode dela občinskih skupščin 
ima predsednika, podpredsednika in pet članov. 

24» 
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Izvolijo se: 
za predsednika 
za podpredsednika 
za člane 

Mirko Cepič 
Martin Košir 
Branko Štaman 
Miha Ravnik 
Vinko Jagodic 
Vili Levstek 
Marjana Tovornik 

III. 

Začasni odbor za proučitev organizacije in metode dela občinskih skupščin 
prouči: dejansko organizacijo občinskih skupščin in njenih organov; sestav, delo 
in obremenjenost odbornikov z drugimi funkcijami; zbor delovnih organizacij, 
njegov sestav; strokovnost upravnega delovanja ter vplive tega delovanja na 
učinkovito delo občinske skupščine; gradivo, ki se pošilja odbornikom; koordi- 
niranost upravnega in skupščinskega dela; metode dela občinskih skupščin in 
predsednikov skupščin; najpomembnejše kolektivne oblike dela — posebej 
funkcijo sveta, komisije ali odbora, seje zbora in seje občinske skupščine (oba 
zbora); običajni potek sprejemanja odločitev; vpliv organov samoupravljanja in 
družbeno-političnih organizacij v občini, posebej neposredni vpliv občanov; od- 
nos občan — odbornik —• občinska skupščina, običajne politične in strokovne 
priprave za sprejemanje odločitev — kdo so dejanski nosilci iniciative za spre- 
jemanje odločitev; izvajanje zakonov in priporočil predstavniških organov šir- 
ših družbeno-političnih skupnosti itd. 

o razrešitvi in izvolitvi -člana odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Socialno-zdravstvenega zbora JSkupščine SR Slovenije 

Na podlagi 173. in 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije v 
zvezi z 9., 12. in 98. členom začasnega poslovnika Socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine Socialistične republike Slovenije je Socialno-zdravstveni zbor Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije na seji dne 27. aprila 1964 sklenil 

Razreši se Maks Klemenčič, kot član odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Izvoli se Milica Šali, za člana odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

PREDLOG SKLEPA 

I. 

II. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za volitve in imenovanja 

POROČILO 

komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 174. člena ustave SR Slovenije in 57. člena začasnega poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije v zvezi s 96. in 97. členom začasnega poslovnika 
Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je komisija za volitve in 
imenovanja Skupščine SR Slovenije na seji dne 18. 3. 1964 razpravljala: 

— da se na lastno prošnjo razreši člana odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Maksa Klemenčiča; 

— da se izvoli za člana odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije Milico Šali. 

Komisija za volitve in imenovanja je sprejela prošnjo Maksa Klemenčiča 
kot upravičeno. Zato predlaga, da Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slo- 
venije izvoli za člana odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije Milico Šali. 

Št.: 0205-1/64 
Ljubljana, 10. 4. 1964 

Poročevalec: Predsednik: 

Milica Opresnik Adolf Arigler 1. r. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Ivan Maček 

Podpredsednika: 
Dr. Marijan Brecelj Dragica Rome 

Tajnik: 

Peter Zorko 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENO NADZORSTVO 

inž. Karmelo Budihna, predsednik 
Magda Kočar, podpredsednik 

Valentin Hren Ivo Sčavničar 
Jože Greben Andrej Lah 
Janez Sukič Mara Lukanc 
Frančiška Hribar 

KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA 

Adolf Arigler, predsednik 
inž. Jože Legan, podpredsednik 

Miro Benedejčič Lojze Fortuna 
inž. Stanislav Potrč Marjan Lenarčič 
Milica Opresnik Janez Zemljarič 
Franc Simonič 

ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA 

dr. Josip Globevnik, predsednik 
Savo Sifrer, podpredsednik 

Anica Rajič 
Borut Bohte 
Bojan Černjavič 

inž. Franc Filipčič 
Marjan Šenk 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA SSRS 

Savo Sifrer, predsednik 
Borut Bohte, tajnik 

« 
Ivan Bertoncelj 
inž. Bogdan Jesenko 
Franc Leskovec 

Mara Lukanc 
Srečko Rihtar 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO IN IZDELAVO PREDLOGOV ZA USKLADITEV 
OBSTOJEČIH REPUBLIŠKIH ZAKONOV IN DRUGIH REPUBLIŠKIH 

PREDPISOV Z NOVO USTAVO SRS 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Predsednik: 
Tine Remškar 

Podpredsednik: 
Cveta Zorž 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENI PLAN IN FINANCE 

Miran Košmelj, predsednik 
Ludvik Golob, podpredsednik 

Zmaga Baje Ivan Lužovec 
Franc Klobučar Franc Virk 
inž. Franc Kumše 

ODBOR ZA SPLOŠNA GOSPODARSKA VPRAŠANJA 

Mirko Zlatnar, predsednik 
inž. Bogdan Jesenko, podpredsednik 

Štefan Antalič Vida Vajd 
Rafael Baraga Janez Znidar 
Jožica Teppey 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Tone Fajfar, predsednik 
Miroslava Lavrenčič,. podpredsednik 

Angelca Kržan Anton Truden 
Anton Rovtar 

Mitja Ribičič, predsednik 
dr. Josip Globevnik, podpredsednik 

Ivo Janžekovič 
Ivan Lužovec 
inž. Silvo Rozman 
Francka Strmole-Hlastec 

Mitja Stupan 
Savo Sifrer 
Milan Znidaršič 
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ODBOR ZA INDUSTRIJO IN PROMET 

Stane Dolenc, predsednik 
Tone Preložnik, podpredsednik 

Vera Čavnik Ludvik Križman 
inž. Miran Guzelj Hinko Wimmer 
inž. Ivica Kavčič 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

Franc Lubej, predsednik 
Katica Kozel, podpredsednik 

Jože Kolarič Jože Ogorevc 
inž. Slavko Korbar Sida Podlesek 
inž. Lucijan Krivec 

ODBOR ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Jože Tramšek, predsednik 
Viktor Zupančič, podpredsednik 

Davorin Ferligoj Slavko Štrukelj 
Ivan Gorenc Dominik Tomažin 
Ivica Jeršič 

ODBOR ZA ORGANIZACIJSKO-POLITICNA VPRAŠANJA 

Niko Belopavlovič, predsednik 
Mitja Stupan, podpredsednik 

Mirko Draksler 
Zoran Pire 
Ana Rozman 

ODBOR ZA URBANIZEM, STANOVANJSKO IZGRADNJO - 
IN KOMUNALNE ZADEVE 

Vlado Majhen, predsednik 
inž. Jože Mušič, podpredsednik 

/ 
Alojzija Doltar Jože Laznik 
Milko Grgič 

Francka Strmole-Hlastec 
Janko Ževart 



Priloge 377 

ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO 

Drago Seliger, predsednik 
Kristina Lovrenčič, podpredsednik 

dr. Milica Bergant inž. Ivo Pignar 
inž. Viktor Klanjšček Mitja Vošnjak 
Jože Klinger 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO 

dr. Jože Benigar, predsednik 
dr. Meta Škarja-Skerget, podpredsednik 

Rado Dolgan Branko Zadravec 
Bogo Verdev Ignac Zagore 
Stane Volk 

ODBOR ZA DELO IN SOCIALNO ZAVAROVANJE 

Janez Japelj, predsednik 
Franc Leben, podpredsednik 

Mar j a Cerkovnik Miroslav Trunkelj 
Andrej Jermol Rudolf Vrčkovnik 
Ivo Janžekovič 

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA 

Adolf Arigler, predsednik 
Jakob Zen, podpredsednik 

Rudi Burgar Tone Preložnik 
Franc Leskovec 

M AND ATN O-IMUNITETN A KOMISIJA 

Mar j a Cerkovnik, predsednik 
Ludvik Jerebic, podpredsednik 

Bruno Giachin 
Marija Plaveč 

Franc Zadravec 
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KOMISIJA ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE 

Julij Beltram, predsednik 
Anica Rajič, podpredsednik 

Ernest Eory Stanko Robnik 
Jelka Firbas 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

GOSPODARSKI ZBOR 

Predsednik: 
Leopold Krese 

Podpredsednik: 
Tatjana Menna 

ODBORI IN KOMISIJE 
* 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Savo Sifrer, predsednik 
Franc Leskovec, tajnik 

dr. Milica Bergant 
Jelka Firbas 
inž. Miran Guzelj 

inž. Bogdan Jesenko 
Franc Lubej 

Milan Spolar, predsednik 
Tomaž Tomažič, podpredsednik 

Milan Bric 
Elka Grilc 
inž. Miloš Kobe 

inž. Franc Tesovnik 
inž. Ciril Zmahar 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

inž. Silvo Rozman, predsednik 
Tončka Rebek, podpredsednik 

Ignac Karničnik 
Jože Naraks 

Ivanka Sulgaj 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Srečko Rihtar, predsednik 
Andrej Lah, tajnik 

inž. Dora Jelenko 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Boris Mikoš, predsednik 
Truda Zoher-Durjava, podpredsednik 

Branko Babic Ive Subic 
Ivan Bertoncelj inž. Dane Tovornik 
Magda Malovrh 

M AND ATN O-IMUNITETN A KOMISIJA 

Sonja Sardoč, predsednik 
Dane Debič, podpredsednik 

Milena Borovac Bernarda Pere 
Ludvik Gorčan 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Ivan Bertoncelj, predsednik 
Sonja Sardoč, tajnik 

Helena Peček 
Riko Rižnar 
Ivanka Šulgaj 

inž. Jože Valentinčič 
Stane Zupančič 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Predsednik: 
Ivo Tavčar 

Podpredsednik: 

Marjeta Pal 
Ela Peroci 
inž. Dane Tovornik 

Ivan Tušek 
Avgust Vižintin 
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SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Predsednik: 

dr. Ruža Šegedin 

Podpredsednik: 

Miro Vesel 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

dr. Adolf Drolc, predsednik 
Minka Kovač, podpredsednik 

dr. Saša Cvahte Milica Sali 
dr. Polde Hladnik Janez Vari 
Vinko Kastelic 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Lidunka Kranjc, predsednik 
dr. Mirko Birsa, podpredsednik 

Stane Drobnič Fani Stravs 
Andrej Strniša 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

■ / - 
Mara Lukanc, predsednik 
Marjan Senk, tajnik 

dr. Martin Benedik Vinko Kastelic 
dr. Mirko Birsa Lidunka Kranjc 
dr. Milica Gajšek-Zima 

ORGANIZACI JSKO-POLITICNI ZBOR 

Predsednik: 

Janez Hočevar 

Podpredsednik: 

Jože Eržen 
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ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Vlado Cerne, predsednik 
Vlado Grešnik, podpredsednik 

Marija Aljančič Franjo Turk 
Mirko Cepič Joško Saksida 
Vera Maselj 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Mirko Hegler, predsednik 
Danica Vogrinec, podpredsednik 

Martin Košir Miha Ravnik 
Joško Lojen 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Borut Bohte, predsednik 
Milan Znidaršič, tajnik 

Štefan Brumec 
Vlado Crešnik 
Jože Dernovšek 

Joško Saksida 
Mileva Veren 
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POSLANCI 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Antalič Štefan 
Arigler Adolf 
Avbelj Viktor 
Baje Zmaga 
Baraga Rafael 
Belopavlovič Niko 
Beltram Julij 
Benigar dr. Jože 
Bergant dr. Milica 
Bokša-Bac inž. Milena 
Brecelj dr. Marijan 
Brilej dr. Jože 
Budihna inž. Karmelo 
Burgar Rudi 
Butara Mihael 
Cerkovnik Marja 
Čačinovič Rudi 
Čavnik Vera 
Dolenc Stane 
Dolgan Rado 
Doltar Alojzija 
Draksler Mirko 
Eory Ernest 
Fajfar Tone 
Fende Jože 
Ferligoj Davorin 
Firbas Jelka 
Furlan Slavko 
Gabrovšek Ludvik 
Gaspari Majda 
Giachin Bruno 
Globevnik dr. Josip 
Golob Ludvik 
Gorenc Ivan 
Greben Jože 
Grgič Milko 
Guzelj dr. Miran 
Hren Valentin 
Janžekovič Ivo 
Japelj Janez 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Jerebic Ludvik 
Jerman Riko 
Jermof Andrej 
Jeršić Ivica 
Jesenko inž. Bogdan 
Kadunec Vladimir 
Kavčič inž. Ivica 
Klanjšček inž. Viktor 
Klinger Jože 
Klobučar Franc 
Kocijančič Boris 
Kočar Magda 
Kolarič Jože 
Korbar inž. Slavko 
Košmelj Miran 
Kotnik inž. Viktor 
•Kozel Katica 
Krivec inž. Lucijan 
Križman Ludvik 
Križnik inž. Vel j ko 
Kržan Angelca 
Kumše inž. Franc 
Lavrenčič Miroslava 
Laznik Jože 
Leben Franc 
Leskovec Franc 
Lončarič Jože 
Lovrenčič Kristina 
Lubej Franc 
Lužovec Ivan 
Maček Ivan 
Majhen Vlado 
Maležič Matija 
Marinko Miha 
Mušič inž. Jože 
Ggorevc Jože 
Pignar inž. Ivo 
Pire Zoran 
Plaveč Marija 
Podlesek Sida 

Podobnik Zorka 
Popit Franc 
Preložnik Tone 
Rajič Anica 
Remškar Tine 
Ribičič Mitja 
Robnik Stanko 
Rovtar Anton 
Rozman Ana 
Seliger Drago 
Simonič Franc 
Smole Janko 
Strmole-Hlastec Francka 
Stupan Mitja 
Sukič Janez 
Sifrer Savo 
Skarja-Skerget dr. Meta 
Štrukelj Slavko 
Teppey Jožica 
Tomažin Dominik 
Tomšič Vida 
Tramšek Jože 
Truden Anton 
Trunkelj Miroslav 
Vaj d Vida 
Verdev Bogo 
Virk Franc 
Volk Stane 
Vošnjak Mitja 
Vrčkovnik Rudolf 
Wimmer Hinko 
Zadravec Branko 
Zadravec Franc 
Zagore Ignac 
Zlatnar Mirko 
Zupančič Viktor 
Žen Jakob 
Zevart Janko 
Znidar Janez 
Zorž Cveta 
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GOSPODARSKI ZBOR 

Alt Mimica 
Benedejčič Miro 
Beravs Anton 
Borovinšek Jerica 
Bric Milan 
Ciglar Franc 
Čop Franc 
Dolgan inž. Danilo 
Dušej Jože 
Filipčič inž. Franc 
Fistrovič Ljuba 
Gerk Danilo 
Gradišnik inž. Milan 
Grilc Elka 
Heller Ivan 
Ivančič Ivanka 
Jamnik Rado 
Jeram Milan 
Kajzersberger inž. Jelka 
Karba Štefan 
Karničnik Ignac 
Kerec Ernest 
Kobe inž. Miloš 
Komočar Edvard 

Kos Justa 
Krebs Franc 
Krese Leopold 
Kruhar Ema 
Lah Andrej 
Medvešček Milan 
Melavc Dane 
Menna Tatjana 
Mihelič inž. Franc 
Muhar Tinka 
Naraks Jože 
Okrožnik Teodor 
Palčič Romana 
Peček Helena 
Perenič Ivan 
Peršak Ivo 
Plos Anton 
Rebek Tončka 
Rebernik Leopold 
Rihtar Srečko 
Rižnar Riko 
Rome Dragica 
Rozman inž. Silvo 
Rupreht Uroš 

Sila Robert 
Siter Ivan 
Sivec Jože 
Skulj inž. Saša 
Stanonik Jože 
Skerlak Franc 
Šnajder Jože 
Soba Zora 
Spolar Milan 
Sulgaj Ivanka 
Šuštar Janez 
Tesovnik inž. Franc 
Tomažič Tomaž 
Tomše inž. Bogo 
Umnik Ivan 
Uršič Ciril 
Valentinčič inž. Jože 
Vilčnik Danica 
Zaviršek Franc 
Zidar inž. Milovan 
Zupančič Stane 
Zmahar inž. Ciril 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Babič Branko 
Batič Stojan 
Bertoncelj Ivan 
Borovac Milena 
Božič Mi j a 
Bukovec Vilma 
Cvetko Ciril 
Cernjavič Bojan 
Debeljak Marjan 
Debič Dane 
Fakin Stojan 
Fusilli Leo 
Gombač Branko 
Gorčan Ludvik 
Gorjanc inž. Ferdo 
Grčar Anton 
Horvat Anton 
Janžekovič Viktorija 

Jelenko inž. Dora 
Jelovšek Ciril 
Kambič Janez 
Keber Štefan 
Kežman Anica 
Kobilca Vinko 
Kovič Kajetan 
Langerholc Janez 
Lesnik Franc 
Makovec Jože 
Malovrh Magda 
Mavsar Ivan 
Mikoš Boris 
Mole Ivan 
Oremuž Vlado 
Orešnik Ivo 
Pal Marjeta 
Pavšič Vladimir-Bor 

Pere Bernarda ^ 
Peroci Ela 
Pevec Alojz 
Podgornik Jovita 
Pohar Vojko 
Potrč inž. Stanislav 
Požar Stojan 
Sardoč Sonja 
Sašek Tilka 
Smer del Al/ojz 
Stopar Rudi 
Ščavničar Ivo 
Šemrl Zora 
Šinigoj Dušan 
Šneberger Peter 
Štiglic France 
Šturm Jože 
Šubic Ive 
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Šušteršič Darinka 
Švajncer Janez 
Tavčar Ivo 
Tiran Jože 
Tkavc inž. Ladislav 
Tovornik inž. Dane 

Troha Veljko 
Tušek Ivan 
Valenčič Mi j a 
Vidmar Gojmir 
Vidovič Francka 
Vižintin Avgust 

Vrhovec Stane 
Zavadlav Danilo 
Zupančič Beno 
Zoher-Durjava Truda 

SOCI ALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Aranjoš Andrej 
Benedik dr. Martin 
Birsa dr. Mirko 
Bizjak Herman 
Bradač Franc 
Bratkovič Ludvik 
Butkovič Stanislava 
Cerkovnik Ivan 
Cvahte dr. Saša 
Cepar Silva 
Čop Martina 
Drobnič Stane 
Drolc dr. Adolf 
Gajšek-Zima dr. Milica 
Globočnik Rok 
Gradišar Vida 
Gradišnik Milan 
Grahek mr. ph. Branko 
Gregorc-Kastelic dr. Anica 
Gruden Zdravko 
Hladnik dr. Polde 
Ileršič Vinko 
Jarc Franc 
Javoršek Tihomil 

Ješovnik Raj ko 
Jug Gojko 
Kanalec Ivan 
Kastelic Vinko 
Keršič Mišo 
Klemenčič Maks 
Koritnik Jože 
Kosmač Jože 
Kovač Minka 
Kranj c Lidunka 
Langus Karmen 
Lukanc Mara 
Markelj Antonija 
Miloradovič. Marija 
Mlinaric Majda 
Mugerli Stane 
Ocvirk Stane 
Opresnik Milica 
Pavlica Zlatko 
Petrič dr. Marko 
Petrovčič Marjan 
Pire dr. Bojan 
Planine Vlado 
Prelog Dragica 

Pukl Mirko 
Robida Božo 
Semerl Jožica 
Šenčur Polonca 
Simonič Ludvik 
Sterlekar Minka 
Steržaj Miro 
Strniša Andrej 
Suhadolnik Jožica 
Šabjan Štefan 
Šali Milica 
Ščuka dr. Zorko 
Šegedin dr. Ruža 
Šenk Marjan 
Šile Jože 
Štelcl Jože 
Štraser Oto 
Štravs Fani 
Šuc Fanika 
Vari Janez 
Vesel Mirko 
Zakrajšek Anton 

ORGANIZACI JSKO-POLITlCNI ZBOR 

Aljančič Marija 
Bizjak Stane 
Bizjak Vladimir 
Bohte Borut 
Brumec Štefan 
Budna Stane 
Cer jak Silva 
Cepič Mirko 
Cerne Vlado 
Črešnik Vlado 

Dernovšek Jože 
Divjak Stane 
D j uric Tončka 
Eržen Jože 
Ferš Štefan 
Florjančič Tone 
Gregorič Anton 
Gyerek Elizabeta 
Hegler Mirko 
Hočevar inž. Branko 

Hočevar Janez 
Holc Ivan 
Hribar Frančiška 
Jagodič Vinko 
Kambič Ciril 
Kikec Alojz 
Klanšek Maks 
Kočevar Franc 
Kolmančič Jože 
Korber inž. Branko 
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Kos Jolanda 
Košir Martin 
Kotar Alojz 
Kranj c Nada 
Kržišnik inž. Marko 
Kukovec Milan 
Lanščak Janez 
Legan inž. Jože 
Levstek Vili 
Lojen Joško 
Mahnič Lado 
Maselj Vera 
Masten Danilo 

Mirt Jože 
Mravijak Peter 
Plut Kristina 
Ravnik Miha 
Rode inž. Vitja 
Saksida Joško 
Smolič Alojzija 
Sukič Terezija 
Seme Jože 
Šmid Ernest 
Štaman Branko 
Svab Viktor 
Tepina inž. Marjan 

Tomažič Franc 
Tovornik Marjana 
Tur k Franjo 
Vahčič Adam 
Vasa Branko 
Veren Mileva 
Vogrinec Danica 
Volčanšek Franc 
Ziccardi Aleksander 
Zupančič-Vičar inž. Marija 
Žagar Anton 
Zeleznik Marjana 
Znidaršič Milan 

POSLANCI, IZVOLJENI V ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ 

za štiriletno mandatno dobo: 

dr. Jože Brile j Mitja Ribičič 
Miha Marinko Vida Tomšič 
Franc Popit 

za dvoletno mandatno dobo: 

inž. Milena Bokša-Bac Jože Lončarič 
Jože Fende Matija Maležič 
inž. Veljko Križnik 

IZVRSNI SVET SKUPŠČINE SRS 

Predsednik: 
Viktor Avbelj 

Podpredsednika: 

Janko Smole Beno Zupančič 

Člani: 

Rudi Cačinovič Riko Jerman 
Slavko Furlan Vladimir Kadunec 
Ludvik Gabrovšek Boris Kocijančič 
Majda Gaspari inž. Viktor Kotnik 

25 
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USTAVNO SODISCE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Vladimir Krivic 

Člani: 

Milan Apih, Jože Borštnar, dr. Darko Cernej, Milko Goršič, Jože Pavličič, 
dr. Miha Potočnik, Mira Svetina, inž. Pavle Zaucer. 

VRHOVNO SODIŠČE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Lojze Piškur 

Člani: 

dr. Vilko Androjna, Stanislava Brezar, Jože Cerne, Albin Dobrajc, Matej Dol- 
ničar, Alojz Hartman, Stanko Hribar, Karel Kirn, Jože Kobal, Karel Košenina, 
Henrik Kužnik, Karel Mejak, dr. Franjo Omladič, Alojz Peric, Niko Pogačar, 
Marko Simčič, Franc Sok, dr. Jakob Svet, Jože Šegedin, Alojz Smid, Albin 

Torelli, Martin Zalik. 

VIŠJE GOSPODARSKO SODISCE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Jože Pernuš 

Člani: 

dr. Ivan Dougan, Dušan Jaklič, dr. Ciril Jurca, Stane Kovač, dr. Marjan Mehle, 
Franc Spendal, dr. Anton Vidic. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški zbor 

A v b e 1 j Viktor: 4 
B o k š a iinž. Milena: 42 
Ciglar Franc: 64 
Ciglar inž. Milain: 80 
D u š e j Jože: 106 
Eory Ernest: 57 
Ferligoj Davorin: 26 
F i 1 i p č i č inž. Franc: 23 
Grilc Elka: 22 
G u z e 1 j inž. Miran: 18 
H e11 e r Ivan: 20 
K ere c Etrnest: 66 
Klanjšček inž. Viktor: 94 
Kol ari č Jože: 68 
Koilenc Riko: 109 
Kor bar inž. Slavko: 75 
K o s Justia: 26 
Kozel Katica: 48 
Kri v e c inž. Lucijan: 45 

Križnik inž. Veljiko: 60 
K r ž a n Angelca: 24 
Lube j Franc: 30 
Mihelič inž. Franc: 90 
M u š i č inž. Jože: 74 
Melavc Dane: 79 
Perovšek inž."Janez: 34 
Plaveč Marija: 54 
Rovtar Anton: 102 
S i v e c Jože: 104 
S ker lak Franc: 106 
T r a m š e k Jože: 28 
V a j d Vida: 102 
Vošnjak Mitja: 50 
Zagore Ignac: 100 
Zidar inž. Milovan: 34 
Zupančič Viktor: 70 
Zevart Janko: 16 
Z m a h a r inž. Ciril: 59 

Gospodarski zbor 

Dekleva Janko: 128, 130 Lipužič Boris: 118 
Gabrovšek Ludvik: 131, 132 Šulgaj Ivanka: 124 
Kobe inž. Miloš: 122 Tom še inž. Bogo: 131 
Kos JUsta: 129, 131 Zaviršek Franc: 116 
Lešnik Vladimir: 127 

Prosvetno-kulturni zbor 

Bertoncelj Ivan: 151 
F u s i 11 i Leo: 135 
Gorčan Ludvik: 146 
Gorjanc inž. Ferdo: 161, 163 
Kam bič Janez: 161 
Lipužič Boris: 139, 142 
Pevec Alojz: 148 
Poljanšek Miloš: 134, 135 
Sardoč Sonja: 141 

Stopar Rudi: 158 
Ščavničar Ivo: 159 
Sinigoj Dušan: 160 
Švajncer Janez: 147 
Tavčar Ivo: 150, 162 
Vidmar Gojko': 147 
Vrhove c Stane: 157 
Zavadlav Danilo: 155 
Zeleznik Janez: 153 

Accetto dr. Bojan: 183 
Birsa dr. Mirko: 169 
Cvahte dr. Saša: 166 
Dolgan Rado: 176 
Drolc dr. Adolf: 194 
Gaj še k dr. Milica: 172 
Globočnik Rok: 185 
Hladnik dr. Polde: 193, 194 
Ješovnik Rajko: 191 
K r a j g e r Olga: 189 

Kranj c Lidunka: 168 
Majcen Nada: 187 
Pukl Mirko: 178 
Op resni k Milica: 194 
Sterlekar Minka: 166 
Suhadolnik Jožica: 171 
Šali Milica: 181 
Š e g e d i n dr. Ruža: 192 
S u c Panika: 174 

25* 
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A1 j a n č i e Mari ja: 202 
Cer jak Silva: 258 
Cepič Mirko: 255 
Cer ne Vlado: 261 
Belič Mirjam: 228 
Bračič inž. Alojz: 222 
D o 1 i n š e k dr. Franjo: 253 
Hočevar inž. Branko: 204 
Hočevar Janez: 235 
K a d u n e c Vladimir: 241 
Kambič Ciril: 233 
Kocijančič Boris: 233 
Kolen c Riko: 259 
Košir Martin: 197 
Kregar Franc: 247 
K r ž i č n i k Ermin: 216 

Kutin France: 237 
Lanščak Janez: 220 
Maj dič Ivo: 211 
Pristovšek Franc: 205 
Ravnik Miha: 218 
Rep ar Stane: 224 
Rozman dr. Pavle: 258 
Skušek Janez: 209 
Se g edin Jože: 250 
Seme Jože: 226 
Veren Mileva: 246 
Vogrinec Danica: 214 
V u j e c Peter: 231 
2i gon Rozika: 230 
Žnidaršič Milan: 244, 257 

l 
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