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predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

r P/1
e?,Sedmk, Tl"e ILemŠkar : Tovariši in tovarišice! Začenjam 10. sejo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 44. člena 

začasnega poslovnika našega zbora. 
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Julij Beltram, Davorin Ferligoj Boris 

Kočijancic, Miroslava Lavrenčič, Franc Popit, Mirko Zlatnar, Viktor Zupančič 
in Jakob Zen. 

S tem ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 9. seje Republiškega zbora; 

do i97obraVnaVa m sklepan;)e 0 P°litiki na področju šolstva za obdobje 1964 
3 obravnava in sklepanje o predlogu zakona o načinu gospodarjenja in 

razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o taksah na proizvajalne 

priprave in predmete v državljanski lastnini; 
^ 5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dodatku zaposlenim ude- 

ležencem narodnoosvobodilne vojne; 
6. obravnava in sklepanje On predlogu zakona o komisiji SR Sloveniie za 

telesno kulturo; 
7. volitve in razširitve sodnikov. 
Ali se zbor strinja s takim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo) Ugo- 

tavljam, da se zbor strinja. s 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 9. seje ste prejeli 
pismeno. Ali ima kdo kake pripombe k zapisniku? (Ne javi se nihče) Ker ni 
nobenih pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 9. seje odobren. 

Predlagam, da bi 2. točko dnevnega reda obravnavali na skupni seji 
Republiškega in Prosvetno-kulturnega zbora. Enak predlog bo stavil Prosvetno- 
kulturnemu zboru tudi njegov predsednik. Ali se zbor strinja, da to točko 
dnevnega reda obravnavamo skupno? (Poslanci se strinjajo.) 
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Ugotavljam, da se zbor strinja in odrejam kratek odmor prosim pa po- 
slance, da ostanejo na svojih mestih, ker bomo sejo nadaljevali ta oj. 

(Seja Republiškega zbora je bila prekinjena ob 9.05. Skupna seja Repu 
bliškega in Prosvetno-kulturnega zbora se je začela ob 9.15.) 

Predsednik Tine Remškar: Začenjam skupno sejo Republiškega zbora 
in Prosvetno-kulturnega zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o politiki na področju šolstva za obdobje 1964-1970. 

Osnovne probleme politike na področju solstva v SR Sloveniji bomo ob- 
ravnavali na podlagi gradiva, ki ga je dostavil Zavod za gospodarsko plani- 
ranje SR Slovenije in poročil skupščinskih odborov, ki so obravnavah 
problematiko. V Republiškem zboru je to problematiko obravnaval odbor za 
prosveto in kulturo, v Prosvetno-kulturnem zboru pa odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov. Oba odbora bosta dala skupno pismeno poročilo. 

Izvršnemu svetu je bilo gradivo k tej točki dnevnega reda skupaj z vabilom 
za sejo poslano na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije. Kot svojega predstavnika je Izvrsni svet k tej točki 
dnevnega reda določil Ludvika Gabrovška, člana Izvršnega sveta, m Borisa 
Lipužiča, republiškega sekretarja za šolstvo. . . , 

Na skupno sejo so bili vabljeni tudi: Mirko Tušek, republiški sekretar za 
raziskovalno delo in visoko šolstvo, predstavnik Glavnega odbora Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, predstavnik Republiškega sveta Zveze smdika o , 
predstavnik Centralnega komiteja Zveze mladine Slovenije predstavnik Go- 
spodarske zbornice SR Slovenije, predstavnik Zavoda za gospodarsko planiranje 
SR Slovenije, predstavnik Zavoda Socialistične republike Slovenije za zaposlo- 
vanje delavcev, predstavnik Zveze pedagoških društev Slovenije, predstavnik 
Zveze delavskih in ljudskih univerz Slovenije in predstavnik Dopisne sole pri 
Zvezi združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije. 

Preden bi začeli razpravo, prosim odbor za prosveto m kulturo Repu- 
bliškega zbora in začasni odbor za proučevanje zakonskih predlogov Prosvetno- 
kulturnega zbora, da spremljata razpravo in vse predloge m P^Pombe ki bodo 
dani k osnutku stališč in da na koncu razprave zavzamejo do njih stalisce m 
poročajo obema zboroma. 

Kdo želi besedo? K besedi se javlja tovariš Drago Seligei. 

Draeo Seliger: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v 
imenu odborov, ki so obravnavali osnove smernic z, razvoj šolstva v tetu 
1964 1970, opozorim na določena vprašanja, o kateri j ^ g   
naših razpravah in ki so našla svoje mesto tudi v predloženih staliscih. 

Najprej bi želel opozoriti, da tako dosedanja razpravljanja o solstvu. kot 
naše današnje zasedanje, sodijo v čas, ko naš 
razvoi stoji pred kvalitetno novimi procesi. Ti procesi bodo zahtevali ta o 
materialne proizvodnje kot na področjih miselnega ustvarjanja odločnejši 
premikov družbenega razvoja v smeri večje skrbi za človeka, njegovega oseb 
nega in družbenega standarda. Taka odločilna preusmeritev v družbenem ra - 
voju ki ima svojo utemeljitev v pogojenosti ekonomskega in siceršnjega 
družbenega napredovanja, je bila osnova za formuliranje osnovnih izhodišč pri 
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postavitvi ciljev prihodnjega razvoja šolstva. Ob tem je nujno poudariti še 
naslednja dejstva. 

Prvič, po zakonu vztrajnosti se v naši družbeni praksi še vedno zadržuje 
tehnokratska delitev dejavnosti na gospodarske in negospodarske, pri čemer 
se slednje večkrat zapostavljajo, ker se ne predvidijo dolgoročne posledice in 
kar je imelo v preteklosti vpliv na počasen materialni razvoj šolstva. Drugič, 
pri razvoju šolstva ne moremo mimo ugotovitve, da je potrebno mimo sedanjih 
zahtev nadomestiti tudi to, kar je bilo v preteklosti v globalu iz objektivnih 
razlogov zamujeno, in tretjič, da je naš družbeni razvoj • dosegel tako stopnjo 
razvoja, ki v svoji- težnji po hitrejšem, boljšem in uspešnejšem delu, v težnji 
po hitrejšem oblikovanju in usposabljanju vseh delovnih ljudi v celovite 
osebnosti svobodnih proizvajalcev alternativno postavlja zahtevo po hitrejši 
in zlasti kvalitetnejši spremembi obstoječe poklicne strukture in višje izobraz- 
bene ravni vseh državljanov. 

Pri uresničevanju splošnih družbenih nalog, katerih cilj ni in ne more 
biti samo vse bogatejše življenje materialne narave, temveč sočasna rast kul- 
turnega bogastva družbe, pripada šolstvu na vseh stopnjah izredno pomembno, 
zahtevno in odgovorno mesto. V materialih, ki sta jih proučevala odbora naših 
dveh zborov skupaj z odborom za prosveto in kulturo Izvršnega sveta, se 
razgrinja izredno široka panorama problemov, ki jih iz dneva v dan rojeva naša 
praksa. Po svojem značaju so prav tako raznovrstni in jih je mogoče zvrstiti 
med politične, kadrovske, materialne, pedagoške, strokovne, sociološke in druge. 
Iz množice manjših in večjih, bolj ali manj zapletenih, lažje ali težje rešljivih, 
kratkoročnih in dolgoročnih, smo si prizadevali osvetliti in zapisati v stališča 
med cilje za razvoj šolstva tiste, ki so družbeno najpomembnejši in katerih 
reševanje nam zagotavlja uresničitev zastavljenih ciljev. 

Za realno predvidevanje razvoja šolstva je nujno osvetliti več elementov. 
Med nje sodi analiza preteklega obdobja in realna ocena sedanjega stanja 
z vsemi dosežki, uspehi, pa tudi neuspehi in slabostmi. Ta analiza nam pove, 
da je za nami obdobje izrednega kvantitativnega naraščanja šolstva, saj je 
danes v naši republiki vključeno v redno šolanje 19,4% vseh prebivalcev, 
medtem ko se je pred vojno šolalo le 9 %. Ker temu hitremu porastu števila 
mladih ljudi, ki so in tudi danes vstopajo v šole, ni sledila ustrezna materialna, 
kadrovska in vsebinska rast našega šolstva, to ni bilo sposobno dajati toliko 
in takih kadrov, kot jih je družba pričakovala in predvsem potrebovala. To 
se izraža v nizkem odstotku otrok (56 %>), ki so uspešno končali osemletno 
šolo, v velikem odstotku osipa na šolah II. stopnje in posebej v izredno nizkem 
odstotku diplomantov višjih, visokih šol in fakultet, saj komaj dobra tretjina 
vpisanih tudi uspešno diplomirajo. Ce temu dejstvu dodamo še to, da v mnogo 
primerih tudi ne moremo biti zadovoljni z znanjem tistih, ki uspešno končajo 
določeno vrsto in stopnjo šole, se nam problem odpre v vsej svoji širini. 

Enostransko iskanje vzrokov in krivca, kar je žal v naši praksi često 
pojav, ne bo koristen prispevek k reševanju problema. Zamenjati ga mora 
celovita analiza vzrokov, jasna orientacija in zavestno angažiranje vseh druž- 
benih činiteljev za odklanjanje ovir, pa naj so te v slabi materialni oprem- 
ljenosti šol, premajhnem in tudi premalo kvalitetnem učnem kadru ali v sla- 
bostih vsebine vzgojno-izobraževalnih procesov. 

Iz predloženega materiala je razvidna globalna projekcija razvoja šolstva. 
Če je ta za osnovno šolo hkrati tudi konkreten program, saj sta tu "element 
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populacije in ustavna obveznost šolanja zanesljiva pokazatelja, potem pri raz- 
voju šolstva II. stopnje in visokošolskih zavodov temu ni tako. Pri tem šolstvu 
je bila zanesljiva osnova samo demografski element, dočim bo program razvoja 
posameznih srednjih, višjih in visokih šol ter fakultet dobil konkretnejše obrise 
ob sestavi celotnega sedemletnega načrta, ko bodo poznane globalne potrebe 
gospodarstva in družbenih služb kot celote in njenih posameznih delov. Na to 
je posebej opozoriti, ker prav to šolstvo, razen gimnazij, daje konkretne poklice 
in ker je bilo prav na tem področju v preteklosti največ nesporazumov, ne- 
jasnosti, organizacijske neurejenosti in materialno kadrovskih problemov. Vse 
to je po svoje prispevalo, da se nam je struktura med kadri z višjo in visoko 
šolo v odnosu na kadre s srednjo šolo od leta 1953 dalje stalno slabšala na 
škodo srednje strokovnega kadra. Tako se je ta odnos poslabšal od 1 : 3,4 v 
letu 1953 na 1 : 2,4 v letu 1961. Da to ni v korist sodobnim zahtevam gospo- 
darstva, nam pove tako lastna praksa kot struktura v gospodarsko razvitih 
deželah, kjer se ta odnos v dosti večji meri nagiba v korist tehnikov in njim 
ustreznih kadrov. 

Končno bi opozoril na vprašanje, ki je bilo v središču razpravljanja vseh 
odborov, to je vprašanje financiranja šolstva. Analiza financiranja šolstva je 
pokazala na nekaj resnih slabosti in pomanjkljivosti, ki jih bomo morali od- 
praviti, če naj program razvoja temelji na realnih osnovah. Osnovna ugotovitev 
odborov je bila, da družbeno-politične skupnosti, zlasti še občinske skupščine, 
kot nosilci pretežnega dela finančnih bremen pri obstoječi delitvi narodnega 
dohodka, niso sposobne zagotavljati tolikšnih sredstev kot jih šolstvo potrebuje. 
Kritičen položaj, ki so ga pogojevala skromna sredstva občin, se je še bolj 
zaostril ob dejstvu, da so občinske skupščine svojo obveznost do šolstva večkrat 
skušale poravnati z raznimi fakultativnimi davščinami in najrazličnejšimi do- 
polnilnimi viri, namesto iz rednih sredstev komune. Odbora sta mišljenja, da 
je ob razpravi o novem sistemu financiranja družbeno-političnih skupnosti 
nujno proučiti tudi sistem financiranja šolstva, ker ta močno zavira uveljav- 
ljanje načela dohodka v teh delovnih organizacijah in tako objektivno zadržuje 
vse procese, ki jih to načelo prinaša v druge delovne organizacije. Med načeli, 
ki bodo v osnovah za zakonski osnutek o prihodnjem sistemu financiranja druž- 
beno-političnih skupnosti — njegove osnove so bile včeraj sprejete v Zvezni 
skupščini — menimo, da je nujno upoštevati načelo, ki bo jasno preciziralo 
odnos med delovno organizacijo šole in družbeno-politično skupnostjo ali 
drugim ustanoviteljem, ki zagotavljajo šolskim delovnim organizacijam stalne 
vire dohodka, količina sredstev pa naj se odreja na osnovi ocenjenih potreb 
in v skladu s splošno rastjo sredstev družbeno-politične skupnosti. 

Tovarišice in tovariši! V kratkem uvodu sem opozoril le na nekatere pro- 
bleme, ki jih vsebuje predloženi material. Prepričan sem, da bodo vaša razprava 
In predlogi, skupno z obstoječim materialom, solidna osnova in bogat napotek 
za dokončno sestavo sedemletnega razvoja šolstva. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo želi Boris Lipužič, republiški se- 
kretar za šolstvo. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi o izhodišču 
za 7-letni perspektivni program razvoja šolstva želim obravnavati nekatere 
probleme, ki zadevajo koncepcijo nadaljnjega razvoja vzgojno izobraževalnega 
sistema. 
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Kot eno izmed ključnih vprašanj šolstva se postavlja zahteva po vsebinski 
izgradnji osemletne osnovne šole, ki smo jo kot vzgojno izobraževalni minimum 
organizacijsko skoro da že izoblikovali, materialna osnovna sredstva šolstva in 
pomanjkanje učnih kadrov pa ne moreta zagotoviti vsebinske realizacije pro- 
grama tako zasnovane osnovne šole. Zato obvezna šola še ne daje zadostne 
osnovne izobrazbe, na kateri bi mogle zadovoljivo graditi šole druge stopnje. 
Vzrok za to seveda ni samo v slabem materialnem stanju osnovnih šol, temveč 
tudi v pomanjkljivostih in slabostih učnega načrta in vzgojno izobraževalnega 
dela, ki se ob neadekvatnih materialnih pogojih za delo šol še potencirajo. 

Učni načrt in vzgojno izobraževalni cilji, ki jih družba postavlja pred 
osnovno šolo, terjajo optimalne materialne pogoje, če hočemo uresničiti eno 
izmed najvažnejših družbenih nalog osnovne šole, da bo večina generacije 
uspešno končala šolsko obveznost v osmem razredu in tako imela odprto pot 
za nadaljnje strokovno izobraževanje oziroma za čimprejšnjo uspešno vključitev 
na delovno niesto. 

Zvišanja števila absolventov osmega razreda osnovne šole ne bi smeli do- 
segati na račun kvalitete in ravni vzgojno izobraževalnega dela, marveč z iz- 
boljševanjem delovnih pogojev šol in učencev. Če hočemo torej v prihodnjem 
obdobju do 1970. leta v celoti vsebinsko realizirati vzgojno izobraževalni pro- 
gram pred šestimi leti koncipirane osnovne šole in zagotoviti popolno osnovno- 
šolsko izobrazbo večini mladine, potem je nujno potrebno ustvariti ustrezni 
materialni standard osnovne šole. Taka orientacija v razvoju osnovnega šolstva 
bo nedvomno realna in cilj uresničljiv, če bodo občine v delitvi družbenega 
proizvoda mogle razpolagati s potrebnimi sredstvi za pospešeno izboljševanje 
materialne ravni osnovnega šolstva in če bo razvoj šolstva tudi naloga širše 
družbene skupnosti. Hkrati s prizadevanji za hitrejše uresničevanje vzgojno 
izobraževalnih ciljev osnovne šole se zastavlja vloga osnovne šole še z drugega, 
nič manj pomembnega vidika. Pri tem mislim na varstveno vzgojno funkcijo 
osnovne šole, ki jo lahko prevzame z odpravo izmen pouka in z organizacijo 
celodnevnega bivanja učencev v šoli. 

S tako razširjeno vlogo bi osnovna šola nedvomno postala pomemben či- 
nitelj družbenega in gospodarskega napredka, ker bi vplivala na zvišanje 
življenjske ravni družine, razbremenila bi zaposlene starše in tako posredno 
vplivala na storilnost in produktivnost. 

Celodnevno bivanje učencev v osnovni šoli je v osnutku perspektivnega 
programa razvoja šolstva predvideno za 40 000 učencev v mestnih in indu- 
strijskih središčih, kjer je ta problem najbolj pereč in kjer bi bilo treba pogoje 
za takšno razširjeno dejavnost osnovne šole najprej ustvariti. 

Organizacija tako zasnovane osnovne šole, ki razen pouka . in dodatne 
pomoči slabšim učencem skrbi tudi za utrjevanje učne snovi, za organizacijo 
prostovoljnih interesnih dejavnosti in rekreacijo učencev, ki z ustrezno pre- 
hrano in drugimi nalogami skrbi za njihov zdrav razvoj, vse to terja razme- 
roma visoko materialno raven osnovne šole, ki je ne more nadomestiti ni- 
kakršna improvizacija. Vsekakor bi hitrejše uveljavljanje tako razširjene vloge 
osnovne šole, kot jo predvideva osnutek programa, terjalo znatno večjo ude- 
ležbo šolstva pri delitvi narodnega dohodka, kajti šola s celodnevnim pro- 
gramom bivanja učencev, terja širšo materialno bazo in drugačno ureditev 
življenja in dela kot ga ima današnja osnovna šola in zato take šole ni mogoče 
identificirati že s šolo v eni izmeni. Pedagoški in psihološki razlogi terjajo 
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takšne pogoje dela v šoli s celodnevnim bivanjem, v katerih učenec celodnev- 
nega bivanja v šoli ne bi smel občutiti kot breme in utesnjenost. 

Dovolite mi, da ob tej priložnosti poudarim pereč problem materialnega 
položaja posebnega šolstva in neurejenega finaciranja osnovne dejavnosti in 
investicij na tem področju šolstva. 

Izkušnje so pokazale, da nekatere vrste posebnih vzgojnih ustanov za 
določene vrste fizičnih defektov ter za vzgojno zanemarjeno oziroma družbeno 
neprilagojeno mladino, ne morejo opravljati svojih nalog ob sredstvih, ki jim 
jih lahko za osnovno dejavnost in investicije namenjajo občine, ki so postale 
pred leti njihov ustanovitelj. V takih posebnih vzgojnih zavodih je zajeta 
mladina iz več občin in okrajev, ter je zato nedvomno za delo in razvoj teh 
ustanov soodgovorna tudi republika. Le s skupnimi prizadevanji občin in širše 
družbene skupnosti bo mogoče postopoma urediti posebno šolstvo, ki mu v 
preteklih letih nismo posvečali dovolj skrbi. 

V zvezi s programiranjem razvoja šolstva druge stopnje se je jasno pokazala 
strukturalna neusklajenost te stopnje šolstva z osnovnim šolstvom in visokim 
šolstvom. Ta neusklajenost se izraža na eni strani v premajhnih kapacitetah 
večine šol druge stopnje, na katere vsako leto pritiska vedno večje število 
absolventov" osnovnih šol, na drugi strani pa se izraža v neustrezni strukturi 
strokovnih kadrov. 

V jugoslovanskem .povprečju je bilo v letu 1963 razmerje med kadri z 
visoko izobrazbo, kadri s tehniško ali tehniški ustrezno izobrazbo, ter med 
kadri s poklicno izobrazbo 1 : 1,85 : 4,9, pri čemer je bila všteta tudi priznana 
izobrazba. Torej je očiten deficit strokovnih kadrov zlasti s tehniško izobrazbo 
in izobrazbo poklicnih šol. 

Ker v času izdelave monografije perspektivnega razvoja šolstva ni bilo 
mogoče ugotoviti potrebe po posameznih vrstah strokovnih kadrov za posamezne 
gospodarske, panoge in področja družbenih služb, so sestavljalci monografije 
izhajali pri programiranju predvsem iz demografskega vidika in dosednjih ten- 
denc razvoja šol druge stopnje doma in v svetu, ter z vidika potrebnih spre- 
memb proporcev med posameznimi vrstami strokovnih kadrov z namenom, 
da se ustrezno spremeni globalno razmerje med kadri z visoko, srednjo in 
poklicno izobrazbo. 

Tako torej predvideni razvoj šol druge stopnje še ne temelji na dognanih 
ugotovitvah potreb po strokovnih kadrih, temveč nakazuje predvsem rešitve 
glede perspektiv izobraževanja mlade generacije, ki vse bolj postaja politično 
sociološki problem. Zahtevnost mladih ljudi z osnovnošolsko izobrazbo vedno 
bolj narašča in si želijo zagotoviti poklicno perspektivo vsaj še z izobrazbo 
šol druge stopnje. Tako postajajo šole druge stopnje vedno bolj množične in 
sprejemajo letno že skoro 60 %> ene generacije, ki se vpiše v prvi razred 
osnovne šole. 

K izboljševanju izobrazbene strukture prebivalstva pa bo prispeval tudi 
razvejan sistem izobraževanja odraslih, ki ga bo treba nadalje krepiti. 2e doslej 
je dal pomembne rezultate pri izobraževanju strokovnih kadrov. 

V nadaljnji podrobnejši izdelavi programa razvoja šolstva bo treba v okviru 
možnosti podrobneje proučiti mrežo in kapaciteto šol druge stopnje. Znano je, 
da so povsod v svetu v težavah glede planiranja potreb po kadrih in se ukvar- 
jajo s podobnimi problemi kot pri nas, kajti metode ugotavljanja potreb po 
kadrih so še premalo dognane zlasti v zvezi z zakonitostmi, ki vladajo v odnosih 
med tehnologijo in strokoynim izobraževanjem kadrov. 
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Perspektivni program razvoja šolstva ne terja samo spremembe v delitvenih 
odnosih med družbo in šolstvom, marveč tudi mnogo drugih ukrepov, ki jih 
pri dosedanjem razvoju šolstva nismo dovolj upoštevali. V prvi vrsti bo treba 
okrepiti skrb za usposabljanje učnih kadrov in sicer s štipendiranjem, s stimu- 
lativnejšim dohodkom ter z izgradnjo stanovanj za učitelje, kajti le tako bomo 
lahko postopoma ublažili deficit zlasti predmetnih učiteljev in profesorjev.za 
naravoslovne vede. Prav tako bo treba razviti pedagoško raziskovalno delo in 
strokovno okrepiti prosvetno-pedagoško službo, da bo lahko opravljala instruk- 
tivno in proučevalno delo v zvezi z učno vzgojnim procesom. 

Za investicije bo nujno potrebno ustvariti možnosti za dolgoročno kredi- 
tiranje, s prihodnjim letom pa bo treba uvesti tudi obvezno" amortizacijo 
šolskih zgradb. Pospešena izgradnja šolskega prostora terja standardizacijo in 
tipizacijo šolskih gradenj in opreme, za kar republiški sekretariat za šolstvo že' 
pripravlja potrebne ukrepe. 

Prehod na tak način gradnje terja stabilna sredstva za investicije, da bo> 
mogoče angažirati industrijo gradbenega materiala in gradbeno operativo. 

Mreža šol, ki mora upoštevati demografske spremembe, migracije prebi- 
valstva in urbanizacijo naselj, bo morala biti zasnovana na solidnih študijah 
makro, in mikro lokacij šol. 

Posebno pozornost bo treba posvetiti tudi modernizaciji pouka z učili, 
ureditvi kabinetov in laboratorijev ter vključevanju televizije in drugih avdio- 
vizualnih sredstev v pouk. 

Na podlagi novega sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti, ki 
se pravkar pripravlja, bo treba postaviti stabilnejši sistem financiranja šolstva 
in jasno opredeliti naloge družbeno-političnih skupnosti za posamezne stopnje 
in vrste šol, pri čemer bo treba ustrezno zagotoviti tudi udeležbo gospodarstva 
pri financiranju strokovnega izobraževanja. Le tako bo mogoče odpraviti ne- 
sorazmerje med zahtevami, ki jih postavlja družba pred šolstvo in med mate- 
rialnimi možnostmi za realizacijo teh nalog v šolstvu. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima dr. Milica Bergant. 

Dr. Milica Bergant: Tovarišice in tovariši poslanci! Eno izmed iz- 
hodišč šolske reforn^e obvezne šole v letu 1957 je bilo prenašanje^ pravic in 
dolžnosti glede urejanja šolstva na občine in tudi na učiteljstvo, kar je bilo 
povezano z načelom deetatizacije šolstva in z uvajanjem samoupravljanja na 
šolsko področje. V tej zvezi bi rada opozorila na nekatere skrajnosti v naši 
šolski praksi, saj so se ta načela večkrat ekstremno prenašala na interno delo 
šole in učiteljstva. 

Zaradi napačnega pojmovanja samoupravljanja v šolstvu smo namreč v 
naši šolski praksi izhajali iz neobveznih, zelo okvirnih in zato tudi neopre- 
deljenih učnih načrtov. Bali smo se namreč, da bi preveč omejevali svobodo, 
iniciativo ter ustvarjalnost učiteljstva in da bi omogočili povezovati pouk z 
življenjem v komuni. Danes, ko so nam že znani rezultati 5-letnega eksperi- 
mentalnega preizkušanja reformiranih učnih načrtov, ki ga je opravil Zavod 
za napredek šolstva, lahko ugotovimo, da se tako ekstremno svobodno pojmo- 
vanje učnih načrtov ni obneslo. Rodilo je po eni strani konfuznost, neorienti- 
ranost in nesigurnost učiteljstva, ki zahteva, da mu damo v oporo trdnejši, 
podrobnejši učni načrt ter povzročilo v praksi poučevanja naših obveznih šol 
resno, škodo. Preveč okvirni in zato razblinjeni učni načrti So bili v premajhno- 
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oporo učiteljstvu, za katerega je pri nas znano, da je strokovno in pedagoško 
slabo podkovano in da ima relativno kratek delovni staž. Iz težnje, da bi dosegli 
kvaliteto pouka, so premalo orientirani učitelji natrpali pri pouku velike količine 
snovi, uvajali prekomerno število novih pojmov, kar je privedlo do preobre- 
menjenosti učencev, pri tem pa je zmanjkovalo časa za utrjevanje snovi, ponav- 
ljanje in večkrat tudi za razlaganje in se je povsem napačno pričakovalo, da bo 
to delo namesto šole opravila družina. Ker je bil pouk prenatrpan s podatki, ni 
bilo časa za uvajanje aktivnih učnih metod, zmanjkovalo pa je tudi časa za 
vzgojno delo z učenci. Premalo trden učni načrt je imel za posledico, da se je 
snov večkrat ponavljala, da je bila neusklajena med seboj pri posameznih pred- 
metih in v posameznih razredih. Vzrok temu je bilo subjektivno pojmovanje 
učnega načrta pri učiteljih, saj so učno snov večkrat pretirano raztegovali, 
drugi pa jo spet poljubno krajšali. 

Nekaj primerov, povzetih iz raziskovanja zavoda za napredek šolstva: V 
okviru učne podenote »Alpski in predalpski svet,« v četrtem razredu so učitelji 
obravnavali skupaj 3555 novih pojmov in podatkov in zasnovali 185 samostojnih 
učnih tem. Pri zgodovini so enoto »Delavsko gibanje« nekateri učitelji obrav- 
navali 8 ur, drugi spet 1 uro. V višjem kurzu pri slovenščini so bili primeri, da je 
profesor obravnaval Prešerna celo polovico leta, nekateri drugi le nekaj ur. 
Lahko zaključimo, da je pretirano svobodno pojmovanje novih reformiranih 
učnih načrtov, ki so bili preokvirni in neobvezni, privedlo v naši šoli do pojavov 
neusklajenega in nenačrtnega, nepremišljenega in zato tudi včasih anarhičnega 
dela pri poučevanju in izobraževanju otrok. 

Opozarjam še na to, da je bilo take rezultate možno že logično predvidevati 
vnaprej in so na take posledice opozarjali na posvetovanjih in v strokovnem 
tisku pedagoški strokovnjaki, vendar njihovega mnenja niso upoštevali. Sestav- 
ljanje učnega načrta, bodisi okvirnega ali podrobnejšega je namreč zelo težko, 
odgovorno delo in zahteva široko politično, znanstveno in pedagoško obzorje. 
Zato tega dela nikdar ne opravlja posameznik, temveč skrbno izbrane ekipe 
strokovnjakov. Pričakovati od posameznega učitelja ali profesorja, ki je v naših 
razmerah dokaj pomanjkljivo izobražen, da bo to delo opravljal sam, je uto- 
pično. Saj pričakujemo od njega storitve, ki so jim še skrbno sestavljene ekipe 
strokovnjakov iz raznih področij komaj kos. 

Omenila bi še'tudi problematiko predmetnika na višji stopnji obvezne šole, 
ki vsebuje kar 17 predmetov. V vsem evropskem merilu ne najdemo nikjer tako 
natrpanega, preobloženega predmetnika, kot ga ima naša šola. Pri tem pa vse- 
buje ta predmetnik vrsto predmetov z dvourno tedensko obveznostjo in ekspe- 
rimentalna raziskovanja so pokazala, da je izobrazbena in vzgojna vrednost 
takih dvournih predmetov zelo problematična. Predmetnik na višji stopnji ob- 
vezne šole vsebuje tudi nekaj ur, ki so namenjene povezavi šole s komuno. To 
je komunalni in tehnični pouk, vendar niti šole niti komunalni činitelji niso 
rznali teh ur napolniti s smiselno vsebino. 

Ko presojamo kvaliteto našega vzgojno-izobraževalnega dela v obvezni šoli, 
ne moremo mimo ukrepa, ki omogoča prehajanje učencev z negativnimi ocenami 
v višji razred. Nedvomno bi ta ukrep sam na sebi brez uvajanja dodatne pomoči 
učencem, ki zaostajajo, pomenil močan padec kvalitete našega šolskega dela. 
Zato dobiva svojo upravičenost le v tesni povezavi z uresničevanjem dodatne 
pomoči. 

Prve izkušnje nam kažejo, da ima ukrep, če ga preširoko uporabljamo, slabe 
posledice. Povzroča lagodnost pri učencih in starših ter pritisk na učiteljstvo, 
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da bi popuščalo v svoji zahtevnosti. Pokazalo se je tudi, da je nemogoče orga- 
nizirati dodatno pomoč v sedanji obliki pri podeželskih otrocih, ki so oddaljeni 
od šole ali pa so prekomerno obremenjeni z domačim delom. Marsikje so se 
pokazale velike težave ob financiranju take dodatne pomoči, saj nekatere ko- 
mune niso prispevale dovolj sredstev niti za redno šolsko delo. Zato bi bilo 
treba ta odlok še enkrat pretehtati, omejiti prehod pri večjem številu slabih 
ocen, posebno v višjem kurzu obvezne šole, ter bolj dosledno in elastično obliko- 
vati dodatno pomoč učencem, ki zaostajajo. Slabo uslugo bi delali naši družbi 
in našim otrokom, če bi preveč zniževali kvaliteto šolskega dela in zniževali 
zahtevnost v znanju učencev. Majhen narod, kot smo Slovenci, se namreč lahko 
uveljavlja zgolj s kvaliteto znanja, z izobraženostjo in delavnostjo svojih ljudi in 
s tem posredno tudi svoje proizvodnje. Osnovo za to pa dajemo že otrokom 
v obvezni šoli. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Mitja Vošnjak! 

Mitja Vošnjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Priznam, da zelo 
nerad uporabljam kakršnekoli citate, vendar pa bi si danes le dovolil, da začnem 
s citatom, ki smo ga slišali nekje na posvetovanju prosvetnih delavcev in ki 
ga mislim precej prosto, nedobesedno prenesti. Nekdo je namreč rekel, da 
pri nas prepevamo »Lepo je biti v naši domovini mlad«, če pa potem pogledamo 
še prakso, vidimo, da so stvari dejansko precej drugačne. Medtem ko "razprav- 
ljamo in prehajamo na 42-urni delavnik, ki ga je predvidela ustava za vse de- 
lovne ljudi, ki so fizično in psihično formirani, zaradi tega, ker smatramo, da je v 
današnjih pogojih 48-urni delavnik že predolg, pa hkrati trpimo še naprej, da 
sedijo mladi ljudje, ki še niso niti fizično niti psihično formirani, v šolah po cele 
dneve, celo po 45, po 48 ur na teden, čeprav Vemo, da je sedenje v šoli samo 
polovica, samo en del izobraževanja oziroma obveznosti, ki jo mora mlad človek 
opravljati in da mora potem doma še pisati domače naloge, se učiti in podobno. 
Razen tega še govorimo, da se mora vsak mlad človek udejstvovati tudi nekje 
v družbeni dejavnosti, v svobodnih dejavnostih in tako naprej. Če vsemu temu, 
kar zahtevamo od mladega človeka, dodamo še dejstvo, ki se ga verjetno še 
kolikor toliko spominjamo, da namreč v teh letih poleg učenja in poleg raznih 
svobodnih dejavnosti obstoja še cela vrsta drugih zadev, ki mladega človeka 
veselijo in na katere ima mlad človek pravico, vidimo, da smo dejansko postavili 
danes pred našo mladino take naloge, ki daleč presegajo njene stvarne možnosti. 

Že tovarišica Bergantova je govorila, koliko ur in koliko predmetov smo 
natrpali v predmetnike naši šolski mladini. Z velikim številom ur in z velikim 
.številom predmetov smo zamorili našo mladino, dejansko smo ji ustvarili iz- 
redno težavne pogoje, preobremenili smo jo vsebinsko z najrazličnejšimi novimi 
pojmi, ki jih mora osvajati. Kljub temu pa nam še vedno ni dovolj in posku- 
šamo neprestano uvajati nove in nove obremenitve za mlade ljudi. Če pobr- 
skamo po dnevnem tisku samo zadnja dva, tri mesece, bomo videli, da pred- 
lagajo najrazličnejši dobronamerni ljudje v dopisih ali člankih poleg raznih 
vzgoj, ki jih že imamo v šolah, poleg komunalne vzgoje, poleg moralne vzgoje, 
poleg seksualne vzgoje, še prometno vzgojo, filmsko vzgojo, gledališko vzgojo, 
posebej operno vzgojo. Vse kaže, da se predlagatelji ne zavedajo najosnovnejših 
fizikalnih principov, da namreč v liter lahko natočimo samo liter vode, ne pa 
dva, tri, štiri ali pet litrov. 
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Pri tem bi hotel opozoriti še na dejstvo, da zahtevamo od mladega človeka,, 
ki bo dokončal našo obvezno osemletno osnovno šolo, strahotne, neverjetne 
zadeve. Vzel bi samo en predmet, ki ni po mojem mnenju sicer najvažnejši, 
po predmetniku bi pa skoraj sodil, da spada med najvažnejše, samo recimo v 
zadnjih treh letih osemletne osnovne šole, 6., 7. in 8., kjer že velja popoln pred- 
metni pouk, mu posvečamo samo uro manj kot tujemu predmetu, pa celi dve 
uri več kot fiziki ali pa kot kemiji. Morda ste uganili, da mislim na gospo- 
dinjstvo. V 6. razredu npr. zahtevamo od učenca, ki je tako po naših normah 
star nekako 13 let, da mora znati: ocvreti jajca ali naravni zrezek, pripraviti 
skutino kremo, skuhati testenine in krompir, nabaviti sveže sadje in pripraviti 
sadne solate, preprost pogrinjek za zajtrk in vedeti, kako naj je in streže. V 
ekonomiki mora 13-letni otrok ugotoviti, kaj- je proizvodnja in potrošnja, kdo 
so potrošniki, kako vplivajo potrošniki na proizvodnjo in življenjsko raven, 
poznati dohodke v gospodinjstvu, redne in izredne, stroške v gospodinjstvu za 
hrano, oblačila, obutve, stanovanje, kurjavo, kulturne potrebe itn., otroci morajo 
izračunavati višino izdatkov v gospodinjstvu in tako naprej. Kljub temu, da 
vemo, da vedno več učencev stanuje danes v blokih, morajo vendar urediti 
domači in gospodinjski šolski vrt, obvladati izbor parcele, lego, oskrbo z vodo, 
ograjo, razdelitev vrta, formiranje kompostnega kupa, oskrbo z gnojili, osnovna 
vrtnarska dela, lopatenje, gnojenje, pripravo zemlje za setev, oskrbo posevkov 
in tako naprej. 

Leto dni starejši otrok v 7. razredu mora obvladati že pripravljanje reza- 
ničnega ali vlečenega testa s sladkim ali slanim nadevom, poznati mora ekonom 
lonec in sokovnik, obvladati mora "skladiščenje sveže zelenjave in sadja, kon- 
serviranje sadja in zelenjave. 

Dalje zahtevamo od njega: poznavanje osnovnih smernic za smotrno razpo- 
reditev stanovanjskih prostorov in opreme v industrijskem ali vaškem naselju, 
orientacijo, povezavo, velikost in notranjo delitev veže, predsobe, dnevne sobe, 
kuhinje s shrambo, spalnic, otroške sobe, sanitarij in gospodarskih prostorov. 
V ekonomiki mora 14-letni otrok planirati mesečne in letne dohodke ter izdatke 
v okviru družinskega proračuna, sodelovanje vseh družinskih članov, ki je pri 
tem potrebno. Dalje mora vedeti, kakšen vpliv imajo predračuni na odločitve 
potrošnikov, kakšno odgovornost smemo zahtevati od posameznikov o porabi 
denarja v različni starosti, poznati mora ekonomično uporabo nabavljenih pred- 
metov, pravilno štednjo, izračunavanje stroškov za vodo, kurjavo, razsvetljavo, 
glede na sestav družine in stanovanja. 

V 8. razredu, torej pri nekako 15 letih starosti, pa je treba že spoznavati 
tržne cene, nabavo živil živalskega izvora — kar je verjetno danes res zelo važna 
naloga — pripravo najpreprostejših obrokov, kosila ali večerje na podlagi se- 
stavljenih jedilnikov s posebnim ozirom na popravke krajevnih prehrambenih 
napak, ličenci morajo obvladati prehrano otrok do 3 let, pripravo mlečnih, 
zelenjavnih in sadnih kašic, potem poznati osnovna navodila za estetsko ureditev 
in domačnost v domu, za skladnost barv, nabavo zaves, slik,-drobnih okrasnih 
predmetov, lončnic in cvetja v vazah, obloge sten in tal, poznati kič v olepšavi 
stanovanja in tako naprej. Z vsem tem obremenjujemo mladega človeka, čeprav 
že marsikaj od tega spada v izobraževanje kvalificiranih kadrov v gostinstvu 
ali v trgovini. Večkrat sem se prepričal, kako na primer moji sinovi poučujejo- 
v restavraciji natakarja, kakšne napake je zagrešil pri serviranju, hkrati pa 
oni in tudi absolventi osnovne šole in celo tisti, ki zapuščajo srednjo šolo, ne 
znajo brati, se ne znajo slovensko izražati, ne obvladajo matematike, fizike,. 
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kemije, da ne govorimo o tujem jeziku. Tako prihajajo mladi ljudje iz naše 
reformirane osnovne šole s pomanjkanjem znanja v najosnovnejših predmetih, 
ki nujno tvorijo bazo za nadaljnje izobraževanje in ki jih nujno moramo zahte- 
vati, če hočemo dvigniti nadaljnji študij na ustrezno višino. 

Poleg padca znanja osnovnih predmetov ugotavljamo še druge pojave, ki so 
posledica preobremenjenosti učenca. Navedel bi samo nekaj podatkov. Na teh- 
nični srednji šoli v Mariboru smo npr. ugotovili, da ima 20,8 % vseh gojencev 
slabo držo, da ima 7,6 % okvare hrbtenice, da ima 9,7% razne motnje vida. To 
so vsekakor pojavi, ki jih lahko spravljamo v vzročno povezanost z dejstvom, 
da mlademu človeku ne damo dovolj časa za razvedrilo, ker mora predolgo 
sedeti v učilnicah in še doma pri učenju. 

Ne bi hotel govoriti, kako strahotno izgledajo takšne zahteve tam, kjer se 
priključuje normalnim pogojem, kakršne imamo v mestih, še vprašanje odda- 
ljenosti od šole. Na področju Majšperka sem ugotovil, da vstajajo otroci, ki žive 
•v vaseh pod Donačko goro, ob štirih zjutraj, da pridejo do avtobusa, ki vozi 
ob tričetrt na šest od Stoperc do Majšperka, da potem čakajo eno uro na začetek 
pouka, da po končanem pouku spet čakajo na avtobus, spet hodijo domov in se 
vračajo recimo ob 6. uri zvečer. Nič čudnega ni, da se poleg fizičnih posledic 
takšnega stanja pojavljajo tudi psihične, da ugotavljajo naši prosvetni delavci 
pri otrocih naveličanost, pomanjkanje zaupanja vase, površnost, nervozo in po- 
dobno. Zaradi tega bi hotel samo podčrtati ugotovitev, ki jo že vsebujejo stališča, 
da je treba razbremeniti učenca časovno, da je treba razbremeniti predmetnik 
in učni načrt cele vrste nepotrebnih stvari, balasta, in na ta način omogočiti 
res takšno šolanje, kakršno zmorejo mladi ljudje. 

Ce sem govoril o enem od subjektov izobraževalnega procesa, namreč o 
učencih, bi hotel povedati nekaj tudi o drugem subjektu, oziroma o nosilcih 
tega procesa, o prosvetnih delavcih. 

Dostikrat izgleda, da se ne zavedamo, kakšno vlogo in kakšen pomen ima 
prosvetni delavec v družbi. Prosvetni delavec namreč nikakor ni neko nujno 
zlo, pač pa je dejansko poklic učitelja ali profesorja morda najodgovornejši 
poklic v neki družbi. Zlati bi moralo biti tako v deželi, kjer je morda pomanj- 
kanje znanja vsepovsod, od pismenosti, od znanja na delovnem mestu, pa do 
znanja tistih, ki izdelujejo projekte, eden osnovnih razlogov za gospodarske 
težave, ki se pojavljajo. 

Hotel bi vzeti za primerjavo samo eno dejstvo. Strokovnjaki ugotavljajo 
razliko v produktivnosti kemične industrije v Združenih državah Amerike in 
v razvitih deželah zahodne Evrope. Evropska kemična industrija kljub relativno 
istim objektivnim pogojem in kljub isti opremi dosega kvečjemu 40%, dosti- 
krat pa tudi samo 25% storilnosti ameriške kemične industrije. Ugotovljeno 
je, da to nikakor ni posledica razlik v objektih ali v tehnoloških postopkih, 
pač pa različne kvalificiranosti strokovnega kadra in različne organizacije, to 
se pravi, da je rezultat razlik v znanju. Če bi delali primerjave med našo deželo 
in med drugimi, bi verjetno prišli do istih zaključkov in bi ugotovili, da pri nas 
niso niti objekti niti oprema ključno vprašanje našega gospodarskega razvoja, 
pač pa da je odvisno največ od znanja, od izobrazbe na vseh nivojih, in to pri 
konkretnem znanju in pri znanju v organiziranju. Kljub temu ugotavljamo, da 
naš prosvetni delavec ne uživa v družbi takšnega položaja, kakršnega bi moral, 
da bi lahko izpolnjeval naloge, ki jih od njega pričakujemo. Ne mislim samo 
na nagrajevanje, pač pa na preobremenjenost — prosvetni delavci z 22 ur učne 
obveze, ki se seveda morajd za vsako uro pripravljati doma, popravljati naloge 
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in podobno, opravljajo še toliko nadur, da se nabere vsega skupaj tudi po 45 
ur na teden. Potem res ne morejo več izvajati solidnega pouka. V Rodnem vrhu 
v Halozah sta npr. celo leto 2 učitelja poučevala 6 oddelkov v deljenem pouku. 
Dalje vemo, da je norma za število učencev v razredu, ki naj bi omogočalo 
noi malno delovanje, 20 do 25 otrok, mi pa imamo oddelke s štiridesetimi, pet- 
desetimi, recimo pri Tomažu s petinpetdesetimi otroci. 

Družbeni ugled prosvetnega delavca je pri nas zelo nizek, prosvetni delavec 
je marsikdaj človek, ki mora opraviti to, česar vsi drugi nočejo. Marsikdaj 
morajo učitelji na roditeljskih sestankih poslušati očitke, češ saj vas mi plaču- 
jemo, kaj boste še govorili! Učitelji žive v stalni negotovosti glede dohodkov, 
ker morajo hoditi oni in občine po podjetjih in drugod pa iskati denar. Posebno 
mesto pa zavzema tudi nagrajevanje. V »Prosvetnem delavcu« smo lahko pred 
kratkim brali, da je recimo v Litiji učitelj z 10 leti prakse in dokler so bile še 
ocene, s stalno oceno »se odlikuje«, dobil februarja 23 571 dinarjev, snažilka pa 
je imela lanskoletno povprečje 22 000 dinarjev. V Zetalah ima npr. učitelj z, 
dodatkom za težko delo, ki znaša 4000 din, v celoti 33 000 din, logar, ki je do- 
končal samo osnovno šolo, pa ima 47 000 din dohodka. V raznih podatkih, ki smo 
jih imeli na razpolago pred to razpravo, smo lahko sicer videli številke, ki so 
nekoliko višje od dejanskih rednih mesečnih dohodkov, pri tem pa vsi pozab- 
ljamo, da so povprečni dohodki v industriji ali pa nekje drugod, dohodek za 
redni delovni čas, pri učitelju pa računamo, kadar hočemo dokazati, da njegov 
položaj materialno ni takšen, kakršen je v resnici, tudi vso tisto dvojno zapo- 
slitev, medtem ko pri nekomu, ki ima prav tako dvojno zaposlitev v drugih 
vejah našega življenja, izrednih dohodkov nikjer ne upoštevamo. Razen tega pa 
pri določanju pokojninske osnove ne upoštevamo izrednih dohodkov, ki jih v 
raznih poročilih evidentiramo. 

Hotel bi opozoriti, da se je marsikje med učitelji pojavilo vprašanje, če je- 
pravilno, da je materialno nagrajevanje prosvetnega delavca odvisno od mate- 
rialne moči komune. Ugotavljajo namreč, da npr. delavec v dveh tovarnah, v eni 
tovarni v razvitejši komuni in v drugi tovarni v manj razviti komuni, v bistvu 
pri dohodku ni odvisen od tega, kako je razvita komuna, pač pa od efekta dela 
in od gospodarskega uspeha te organizacije. Edina izjema so šole, kjer se položaj 
komune direktno odraža na položaj prosvetnega delavca brez ozira na njegove- 
napore pri izobraževanju. Dozdeva se mi, da precej upravičeno postavljajo 
vprašanje, kako je z ustavnim načelom, da samo delo določa položaj človeka 
v naši družbi. Nič čudno ni, da zato pada zanimanje za poklic prosvetnega 
delavca, da imamo npr. v Murski Soboti, mislim, celo 14 odpovedi v zadnjem 
času in je vprašanje, kako bo ta gimnazija lahko funkcionirala, če ne bo hotel 
nihče tam službovati. Nič čudno ni, če prihajajo danes marsikje učitelji v razred 
in svetujejo otrokom, naj se ne odločijo za prosvetni poklic, kar prosvetnemu 
delavcu marsikdaj zamerimo. Dozdeva se mi, da bi morali temeljito prevrednotiti 
položaj, ne samo materialni, ampak tudi splošen položaj prosvetnega delavca 
v naši družbi in da bi morali v zvezi s tem najti ustrezne ukrepe. Za ilustracijo 
bi vzel primer, ki morda ni najbolj posrečen, ker ga jemljem iz države s kapi- 
talistično družbeno ureditvijo in z uradniškim sistemom nagrajevanja, namreč: 
iz Italije. Vendar pa bo zanimivo, če primerjamo položaj prosvetnega delavca 
v Italiji s položajem oficirja v italijanski vojski. Osnovnošolski učitelj npr. 
pričenja z dohodki nekje na pol poti med podporočnikom in poročnikom. Po 
dveh letih službovanja je samo za 5 % pod kapetanom, po 12 letih je 6 % pod 
majorjem in po 22 letih službovanja doseže isti položaj kot ga ima v njihovi 
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vojski podpolkovnik. Srednješolski profesor začenja.5 °/o pod kapetanom in je po 
17 letih službe na pol poti med polkovnikom in brigadnim generalom. Po novem 
zakonu iz 1962. leta začenja univerzitetni profesor s točkami, ki so nekje na pol 
poti med polkovnikom in brigadnim generalom in že po 16 letih predavanj na 
univerzi je v svojih dohodkih za 7 % nad generalom armijskega zbora. 

Mislim, da bi tudi socialistična družba lahko za prosvetnega delavca poiskala 
ustrezno stimulacijo in nagrajevanje. 

In na koncu, če dovolite, bi govoril še o tisti točki iz stališč, ki predvideva^ 
da v 7 letih zmanjšamo izmene od sedanjega stanja 1,8 na 1,5, da v mestih 
zagotovimo za 40 000 otrok eno izmeno in na ta način omogočimo šoli, da pre- 
vzame varstveno vlogo, kar je na vsak način izredno važno, da zagotovimo 
varstvo za otroke staršev, kjer sta obadva zaposlena, in pa tudi zaradi dviga 
kvalitete znanja, saj vemo, da dvoizmenski pouk pomeni veliko izgubo časa. 

Tovariš direktor zavoda za napredek šolstva mi je povedal, da so v Ham- 
burgu opravili meritve in da so ugotovili, kako pri dvoizmenskem pouku v 
8 letih izgubi učenec dejansko leto in pol in da bi v enoizmenskem pouku v 
6 letih in pol dosegel, kar v dvoizmenskem pouku doseže v 8 letih. 

Ce je vprašanje postopnega prehoda na eno izmeno v tem 7-letnem planu za 
40 tisoč otrok izredno važno, pa se mi dozdeva, da je še neprimerno važnejše- 
vprašanje ukinitve tretje izmene tam, kjer te izmene imamo, ker če je izguba 
pri dveh izmenah leto in pol v 8 letih, potem ne vem, kateri strokovnjak bi lahko 
izračunal, koliko je izgube pri treh izmenah. Mislim, da niti v Hamburgu, niti 
kje drugod na svetu tega še niso merili, ker verjetno niti nimajo priložnosti, 
da stvari merijo, mi pa imamo pri nas še 44 šol, ki imajo uveden pouk tudi v 
tretji izmeni. 

V stališčih vprašanje tretje izmene ni omenjeno zato, ker smatramo, da tega 
vprašanja ne moremo odlašati do 1970. leta. Mi vemo, da je bila ukinitev tretje 
izmene predvidena že v družbenem planu za 1964. leto, vemo pa prav tako 
dobro, da je ta naloga popolnoma nerealna in da mi te naloge družbenega plana 
še zdaleč ne bomo izvršili. 

Ce bomo reševali to vprašanje kot doslej, pa najbrž tudi v sedmih letih ne- 
bomo mogli ukiniti tretje izmene povsod. Samo ptujska občina ima od 44 šol, ki. 
imajo 3 izmene, 10 takšnih šol na svojem občinskem področju. 

Ne vem, če je v redu, ampak hotel bi le govoriti nekoliko o krajih, ki jih mi 
pravzaprav strahotno malo poznamo, da nam bo jasneje, kako te stvari v praksi 
izgledajo. Marsikdaj se nam namreč dozdeva, če prebiramo časopise, ali če se 
pogovarjamo, da je Slovenija pravzaprav geografsko zelo ozek pojem, da poleg 
osrednjih predelov Ljubljane, poleg slikovite Gorenjske, zelo privlačnih pri- 
morskih občin, lepega reprezentativnega Velenja, Celja ali Maribora pravzaprav 
v Sloveniji kaj dosti več nimamo. Naši novinarji radi pišejo o razmerah v manj 
razvitih deželah, o Aziji, Afriki, Latinski Ameriki itd., čeprav imamo precej 
bližje tudi področja, kjer bi lahko odkrito in enkrat brez sramu povedali, da 
tudi pri nas razmere niso takšne, da bi lahko bili veseli in nanje ponosni. Zaradi 
tega, ker v tisku dostikrat manjkajo takšne reportaže, bi si dovolil, da napravim 
tukaj, pred vami, kratko reportažo z enega samega potovanja skozi Haloze.. 

V Majšperku so zgradili leta 1903 šolo za 150 otrok. Ta šola je postala zdaj 
centralna osemletna osnovna šola, v katero smo strpali čez 490 otrok. V tej šoli 
je pet učilnic in dva zasilna prostora in v teh petih učilnicah in dveh zasilnih 
prostorih opravlja svojo šolsko obveznost dnevno čez 490 otrok. Ena od teh 
učilnic ima dimenzije 6,80 X 3,75. Stanje je takšno, da mora učitelj sedeti ali na. 
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mizi ali na klopi katerega od učencev, ker ni za učiteljski stol v učilnici prostora. 
Na tablo se sploh ne da pisati, ker stoji klop tam, kjer bi morali učenci stati, 
ko bi pisali. 

V Zetalah — verjetno bi marsikdo vprašal, kje so tisti kraji, ker so pri nas 
strahotno neznani — vas pretrese že, če pridete v učilnico in vidite izgled otrok. 
Slabotni, lahko bi rekel za dve, tri leta zaostali v razvoju za otroci v drugih 
krajih, raztrgani, majhni, tako da nekateri komaj dosežejo spodnji rob table, 
žive v strahotnih razmerah. Doma je še pravilo, da spijo tudi po trije v eni 
postelji, da so ležišča nameščena še pod mizo ali na mizi čez noč. Od 5. razreda 
naprej izostajajo učenci od pouka v velikem številu, kakor hitro se začno-poljska 
dela. Starši raje plačajo kazen, ki jo dobijo, če otroka ne pošiljajo v šolo, saj 
smatrajo, da je več vredno delo, ki ga 12 ali 13-leten otrok doma opravi na 
polju. Zdravstveno so v strahotno slabem stanju. V zadnjem šolskem letu je 
zdravniška komisija ugotovila slabo čistočo v 43'%, zvišan krvni pritisk v 
21,6 %>, slabo držo v 44 °/o, slabo hranjenost v 27,9 %, deformirana stopala v 11 
motnje vida v 16 °/o, da ne govorim o tem, kar komisija ni ugotavljala, ker so 
bili pač zdravniki splošne prakse, ki tega niso opravljali, namreč psihično za- 
ostalost: v boljšem od dveh prvih razredov je 8 otrok duševno težko prizadetih 
in sedijo v prvem razredu učenci, ki so stari 12, 13, 14 let, nekateri učenci že v 
drugem razredu končajo 8-letno šolsko obveznost in-še v 1. razredu nekateri pri 
13 letih ne znajo niti povedati, kako se pišejo in kako jim je ime. 

Mislim, da je takšno stanje nevzdržno, da ob takšnem stanju nujno pada 
Ttvaliteta pouka in da s tem, da ne oddamo prizadetih otrok v posebne šole, 
strahotno znižujemo celotni intelektualni nivo tudi tistih, ki niso prizadeti. 

V Podlehniku je centralna šola bila zgrajena leta 1881 po velikih prepirih 
med župnikom in med domačim prebivalstvom in izgleda, da je takrat župnik 
imel prav, ker je hotel šolo graditi na hribu na trdem terenu, domače pre- 
bivalstvo pa je vztrajalo, da jo gradijo v ravnini, ki je močvirnata, zato imamo 
isti primer, kot pri koprski šoli, seveda po časovno nekoliko daljšem obdobju, 
da se cela šola nekako krivi. V sredi je ostala taka, kot je, ob strani pa se stalno 
pogreza. Voda prihaja v šolo s treh smeri: od spodaj talna voda — edina inve- 
sticija, ki je bila po vojni izvršena, je zgraditev posebnega zbiralnega jaška v 
kleti, od koder otroci vsak drugi dan, če pa je deževno vsak dan odnašajo vodo 
tudi po 100 veder dnevno in jo izlivajo v potok; potem prihaja voda s strani, 
iz zidov, ki so vlažni, tako da pohištvo v šolski kuhinji razpada, da se pri stolih, 
ki so krivljeni, spet vsi upognjeni deli pod vplivom vlage izravnavajo; pa pri- 
haja vlaga tudi od zgoraj, ker ni sredstev za popravilo strehe. 

V enem razredu je razlika med prvim učencem in med tablo 30 cm; kaj 
pomeni to za oči, si tudi lahko predstavljamo. Pri šoli je studenec, ki ga je sani- 
tarna inšpekcija prepovedala za pitje, ker ga spravljajo v zvezo s precej raz- 
širjeno zlatenico, otroci pa prekuhane vode nočejo piti in hodijo k sosedom pit 
vodo, ki jo ti prinašajo iz istega studenca. Nič čudnega ni, če upravnik obrata 
kmetijskega posestva v istem kraju večkrat ugotavlja, da je v hlevih nepri- 
merno lepše poskrbljeno za krave, kot pa v šoli za otroke. 

V Zavrču so poznali potres že v avstroogrskih časih in je šola, ki jo je takrat 
potres poškodoval in je še danes v zelo slabem stanju, ostala takšna, kakršna 
je pač bila takrat. 
x V Vidmu so investirali zadnje čase sredstva za to, da so privlekli od nekod 

dva hloda in z njima podprli strop, ki bi se drugače lahko zrušil na učence, saj 
so nosilci v stropih vsi prepereli. 
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V Gorišnici npr. sem izmeril klopi, na katerih sede v bivši trgovini učenci, 
ki so napravljene tako, kot se delajo klopi za veselice, za razne zabave, kjer pač 
ljudje presedijo nekaj ur in pijejo. Namesto sedežev je deska, ki je široka 20 cm, 
enostavne late so pribili za noge in za naslon, da je vse bolj podobno kokošjim 
gredam kot pa šolskim klopem. 

Da ne bi bilo nesporazumov, bi rad takoj pripomnil, da ne mislim govoriti 
za kakršnekoli politične investicije ali nesmotrna vlaganja v gospodarstvo, ker 
sem proti takšnim investicijam, ne glede v kateri občini ali v kateri republiki 
se izvajajo. Mislim pa, da gre pri tem za ustavne pravice naših državljanov, 
saj ustava: zagotavlja vsakemu pravico do brezplačne osnovne izobrazbe, in mi 
vemo, da izobrazba ni, če držimo mlade ljudi v nemogočih pogojih in jih tam 
8 let držimo, pač pa pod izobrazbo zamišljamo precej več. Dejansko moramo 
smatrati zato takšna vprašanja kot stvar celotne naše družbe. 

Marsikdaj se sliši, da ne bi smeli graditi v krajih, ki nimajo pogojev za 
gospodarski razvoj, šol in drugih naprav, ker se pač delovna sila preseljuje v 
mesta. Mi pa vidimo, da se delovna sila sicer res preseljuje v mesta, da pa de- 
lavci, ki v mestih ne dobe stanovanj, puščajo svoje otroke na vasi, pri starih 
starših. Danes dejansko manj razvita komuna v takih področjih, kjer je nata- 
liteta višja, vlaga svoja sredstva za izobraževanje otrok, ki potem, ko enkrat 
postanejo produktivni, odhajajo v bogatejše komune in pomagajo pri njihovem 
razvoju. 

V svetovnem merilu ugotavljamo, da je nujna pomoč tistim, ki so manj 
razviti, če nočemo, da bodo razlike vedno večje. Tudi v jugoslovanskem merilu 
ugotavljamo, da je nujna smotrna pomoč manj razvitim, da ne bodo razlike 

. vedno večje, kar bi nas vleklo nazaj. Tudi v naši republiki bi morali ugotoviti 
in proučiti vse te probleme, tudi tukaj bi morali najti možnost v spremenjeni 
delitvi nacionalnega dohodka in v skrbi celotne skupnosti za to, da uredimo 
takšna ^pereča vprašanja. Dozdeva se mi, da bi danes, ko se pripravljamo na 
20-letnico revolucije, bil najbolj human in najbolj človeški spomenik naši revo- 
luciji, če bi začeli urejati takšna vprašanja, kar bi neprimerno bolj ustrezalo 
liniji naše revolucije, kot pa še tako lepo zamišljeni trgi ali pa kot še tako 
smotrno in izvirno zamišljene in predvidene zgradbe s pisarnami. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Magda Kočar. 

Magda Kočar: Tovarišice in tovariši poslanci! V Gradivu za izdelavo 
perspektivnega programa razvoja šolstva od leta 1964 do 1970 je nakazano pove- 
čanje sredstev za šolstvo od leta 1956 do 1963. Ta sredstva so se v navedenem 
obdobju dejansko povečala za.ogromen znesek, to je za celih 436%, ki bi v 
normalnih pogojih in pri ustaljenem gospodarskem sistemu res veliko pomenila 
za napredek in izboljšanje šolstva. Če pa upoštevamo objektivne iaktorje, ki so 
v tem času nastopali, lahko ugotovimo, da tudi ta razmeroma zelo velika 
sredstva niso pripomogla k razvoju in predvidenemu izboljšanju šolstva, temveč 
so še vedno krila le osnovne izdatke za šolstvo in njihove osnovne potrebe. 
To lahko trdim za celjski okraj. 

Občuten porast sredstev za izobraževanje je bil v letu 1960, ko so sredstva 
za financiranje šolstva prevzeli šolski skladi, ko so prosvetni delavci prešli iz 
plačevanja po plačilnih razredih na plačevanje po učnem uspehu in delovnih 
mestih. Za to spremembo so bila predvidena velika finančna sredstva, katera je 
ta sprememba tudi terjala. 
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Naslednji faktor je nataliteta prebivalstva in mislim, da to ni pojav samo 
v celjskem okraju, temveč, da je približna ali vsaj slična situacija tudi drugod. 
Od vsega prebivalstva našega okraja je mladine med 14. in 17. letom 6,6 % ali. 
18 135, in otrok med 7. in 13. letom 12,9% ali 35 283. Za ves ta nemajhen pri- 
rastek šoloobvezne mladine smo v celjskem okraju po vojni uspeli zgraditi samo 
nekaj šol in še te samo v nekaterih občinah, dočim so morale vso drugo mladino 
absorbirati stare šole, ki v veliki večini datirajo še iz bivše avstro-ogrske monar- 
hije, s tem, da smo uvajali drugo in tretjo izmeno pouka, da smo prisilili tako 
prosvetni kader, kakor mladino na skrajne napore. Vsa, nesporno velika sred- 
stva, ki jih je družba dajala za šolstvo, torej niso bila uporabljena za izboljšanje 
ravni šolstva, za izboljšanje pouka, za izboljšanje razmer, v kakršnih so delali 
prosvetni delavci in mladina, temveč le za kritje najnujnejših potreb in še ta, 
kot sem že prej poudarila, niso vedno zadoščala. Zaradi tega nas ti podatki ne 
smejo zavajati na misel, da se je s takim povečanjem sredstev, ki so se dajala 
za šolstvo, šolstvo tudi izboljšalo. 

Perspektivni program razvoja osnovnega šolstva nakazuje vrsto pozitivnih 
ukrepov, ki naj bi se v sedemletnem razdobju izvedli, nikjer pa ne zagotavlja 
sredstev za tako razširjeno dejavnost v šolstvu. Tako obširen program razvoja 
šolstva bo ustvarjal na terenu upravičena pričakovanja, dosedanja praksa pa 
nam je pokazala, da nismo mogli realizirati niti sedanjih planov in da programa 
sedemletnega razvoja šolstva brez čvrste finančne podlage ne bomo ustvarili 
in da bomo na tak način ustvarili na terenu le negodovanje. 

Smatram, da Bi se moralo ob sprejemu vsakega, bodisi letnega, še posebej 
pa dolgoročnega programa razvoja katerekoli panoge, hkrati zagotoviti, kako in 
od kod se bodo financirala sredstva za realizacijo teh programov. Brez sredstev 
je še tako idealen program neizvedljiv in povzroča pri ljudeh nezaupanje. 

Mnenja sem, da bi bilo bolje izdelati nekoliko skromnejši program, ki bi bil 
ob dani finančni situaciji izvedljiv. Za izvedbo predvidenega sedemletnega 
razvoja šolstva pa so sredstva za veliko večino šol ob dosedanji delitvi nedo- 
segljiva. Osnovno izhodišče za vse te ukrepe, predvidene v sedemletnem ob- 
dobju, je vsekakor materialna baza, ki bi morala biti šolskim skladom na raz- 
polago ob začetku vsakega šolskega leta, na podlagi njihovih realnih programov, 
ne pa tako kot je praksa sedaj, ko so šolski skladi z odstotkom udeleženi pri 
planiranih dohodkih občin, zaradi česar v skladih vsako leto ugotavljamo, da 
nimamo sredstev za realizacijo osnovne dejavnosti šolstva in si pomagamo s 
premostitvenimi krediti za reševanje najbolj kritičnih situacij osnovne dejav- 
nosti, še težje pa je potem z investicijskimi sredstvi in s sredstvi za strokovno 
šolstvo. 

Zakon daje možnost, da gospodarske organizacije izločajo v breme, svojih 
poslovnih stroškov del sredstev za strokovno šolstvo, vendar pa gospodarske 
organizacije spričo vse večje potrebe po izobraževanju lastnega kadra ne dajejo 
šolskim skladom toliko sredstev, kolikor smo računali ob izidu te uredbe. Ker 
je prispevek fakultativen, vsekakor ni takega uspeha, kakor je bil predviden^ 
Smatram, da nikakor ni primerno, da je strokovno šolstvo odvisno od fakulta- 
tivnih dajatev gospodarstva, kakor tudi, da ni primerno, da je ostalo šolstvo 
II. stopnje in osnovno šolstvo odvisno od realizacije priliva proračunskih sred- 
stev, temveč, da bi morala biti sredstva za šolstvo čvrsto določena. Samo na ta 
način bo mogoče razvijati uspešno dejavnost šolstva v skladu z zahtevami, ki jih 
pred šolstvo postavlja družba, to pa zahteva takojšnjih ukrepov, kajti samo 
tarnanje nam iz te situacije ne bo pomagalo. 
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V naši republiki je že 175 šol, ki delajo samo v eni izmeni, vendar žal v 
našem okraju takega primera nimamo, imamo pa 50 % šol, ki so že zastarele 
in po vseh predpisih neuporabne za nadaljnjo poučevanje in 90 %> šol, katerih 
sanitarije absolutno ne ustrezajo sanitarnim predpisom in imajo še suha stra- 
nišča. Od vseh šol je le 11 šol, ki imajo tehnične delavnice in samo nekaj šol ima 
možnosti za izvedbo gospodinjskega pouka. Tako se tehnični kot gospodinjski 
pouk vršita frontalno, se pravi, zaradi pomanjkanja prostorov ni mogoče izva- 
jati grupnega pouka ter tako torej ne dosezamo ustreznih uspehov. 

Tudi telovadnice imajo le nekatere šole, čeprav ugotavljamo, da je fizična 
razvitost naših otrok daleč pod normalo. 

Reorganizacija šolske mreže v popolne osemletke je bila vsekakor pozitivna, 
vendar je prenekateri občini in šoli povzročila vrsto težav. Občine morajo 
ponekod plačevati precejšnje zneske za prevoz otrok, ki se vozijo iz podruž- 
ničnih v centralne šole; šole ne morejo nastaviti dovolj predmetnih učiteljev, 
ker jim ne morejo nuditi stanovanj, četudi se učitelj ob razpisu na tako šolo 
javi; nimajo sredstev za nabavo učil in učbenikov. Skrajšan pouk fizike, kemije, 
matematike, materinega in tujih jezikov na račun raznih vzgoj kot prometne, 
komunalne in moralne ter fizični napori zaradi prevoza otrok in izgube časa, 
daje slabše rezultate, kakor pa bi morali biti. Za ilustracijo naj navedem, da je 
letos uspešno končalo osemletko le 59 % učencev. 

Poleg navedenega moram omeniti še problem naše posebne šole, ki je v 
stanju sprejeti samo 30 % vseh kategoriziranih otrok, vseh ostalih 70 %, to je 
tisoč otrok, pa je v redni šoli in se udeležuje pouka za duševno normalno razvite 
otroke. Ta šola je problem, ki nujno terja rešitve in ni bila danes prvič obrav- 
navana. 

Posebno dobrih šolskih uspehov ne morejo in ne dosegajo tudi otroci, ka- 
terih oba roditelja sta zaposlena in nimajo otroškega varstva. Pri nas je 37 % 
družin, kjer sta zaposlena oba starša in samo dva odstotka njihovih otrok ima 
urejeno otroško varstvo. Tudi na tem področju bomo morali še mnogo storiti, 
predvsem za razbremenitev zaposlene žene, matere, zlasti tiste, ki zaradi manj- 
ših osebnih dohodkov ne zmorejo tako visoke oskrbnine za otroško varstvo in 
so v času njene odsotnosti otroci sami doma in prepuščeni sami sebi ali pa ulici. 

Precejšnja finančna obremenitev za starše so učbeniki, ki se vse prepogosto 
menjavajo. Nujno bi bilo treba izdelati učni program tako, da bi šolske knjige 
lahko uporabljali otroci večih letnikov. Se posebno se bo to odrazilo pri per- 
spektivnem načrtu razvoja šolstva, ko bodo šole dajale učbenike učencem brez- 
plačno na razpolago. Smatram, d^i bo vsakoletna zamenjava učbenikov pač pre- 
velika obremenitev za posamezne šole. 

Mnenja sem, da praksa nujno terja ustalitev učnega načrta — o tem sta 
govorila že moja predgovornika — in tudi spremembo dosedanjega predmetnika, 
kajti ocene v srednjih šolah kažejo, da otroci iz osemletk zaradi raznih objek- 
tivnih in tudi subjektivnih vzrokov ne prihajajo na srednje šole z zadostnim 
znanjem. Predvsem se kažejo slabe ocene fizike, kemije, materinega in tujih 
jezikov in matematike. Od leta 1958 smo na področju šolstva druge stopnje v 
Celju dobili samo dve novi tehnični šoli, skupaj s tremi oddelki. Naval mladine 
na te šole je bil tak, da je bilo potrebno povečati število oddelkov za 27, zato 
pa so bili uporabljeni vsi primerni prostori. 

V srednje šole se predvsem usmerjajo dekleta, ker zanje ni toliko odprtih 
poti za poklicno usmerjanje, kakor za fante. Pritisk na vpis v šole druge stopnje 
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je vsako leto večji in kapacitete naših šol druge stopnje še dolgo ne bodo za- 
doščale, da bi zajele vso mladino. Po predvidevanjih za naš okraj bi morali v 
prihodnjih sedmih letih podvojiti dosedanje kapacitete, da bi dosegli normalno 
možnost šolanja mladine na srednjih šolah. Predvsem pa naj bi bile to šole, 
ki vzgajajo kader za gospodarstvo, saj potrebujemo čedalje več kvalitetnega 
srednješolskega kadra. 

Nov sistem poklicnih šol ni materialno podprt. Razne, predvsem obrtne 
stroke, izumirajo, mladina ne želi in ne more ostati doma v breme staršev, 
dokler ne dopolni starosti, ko je lahko sprejeta na redno delo, niti ne želi ostati 
nekvalificirana: Zaradi tega je pritisk na šole druge stopnje čedalje večji. Ker 
kapacitete šol ne morejo sprejeti, vse mladine je že ob vpisu v šole izbor, učni 
kriteriji so strogi in. tako se že ob koncu prvega polletja, zlasti pa še ob koncu 
prvega šolskega leta kaže močno osipanje dijakov. V lanskem šolskem letu se 
je v prvih razredih naše gimnazije število dijakov zmanjšalo kar za 17 °/o. 

Vajenski sistem šolanja je zaradi načina in kvalitete izobraževanja zastarel 
in čedalje manj privlačen za mladino, ker status učenca-vajenca v primerjavi 
s statusom učenca srednje šole ni enakovreden, poleg tega pa tudi ni dovolj 
odprtih delovnih mest za vajence. Materialna sredstva nam ne dopuščajo, da 
bi imeli dovolj poklicnih šol z ustreznimi delavnicami za vse poklice, ki jih 
sedaj izobražujemo po vajenskem sistemu. Kam torej z mladino, ki iz kakršnih- 
koli vzrokov ni bila sprejeta v šolo druge stopnje ali ki učnega uspeha na teh 
šolah nima, ki je premlada za delo v tovarni in ki ne more dobiti prostega 
učnega mesta v obrti? Ne moremo in ne smemo dopuščati, da ostane taka mla- 
dina prepuščena sama sebi in ulici. Zaradi tega je nujno treba povečati kapa- 
citete šol druge stopnje, za šolanje v poklicnih šolah pa zagotoviti učna mesta 
v gospodarstvu in obrti, predvsem pa nam je za vse to treba zagotoviti vire 
in možnosti finančnih sredstev. 

Šolstvo je problem vse družbe, morda bolj kakor katerikoli problemi, zato 
je dolžnost in skrb družbe, da se šolstvo razširi v skladu z našim celotnim raz- 
vojem, da se nudijo primerni pogoji pouka in šolanja po vsej republiki. Sma- 
tram, da ne bi bilo pravilno, da bodo nekatere šole imele celodnevno bivanje 
otrok v najmodernejših stavbah, z vsemi učnimi pripomočki in najmodernejšimi 
metodami pouka, dočim so otroci iz nekaterih krajev naše ožje domovine pri- 
morani hoditi celo 10 ali morda še več kilometrov v dežju in snegu v šole, ki 
ne ustrezajo osnovnim higienskim pogojem. 

Mnenja sem, da moramo tudi v šolstvu priti čimprej do zmanjšanja razlik 
med mestom in vasjo, zlasti glede znanja otrok, ki se šolajo v tako različnih 
pogojih. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz gradiva za sestavo 
7-letnega programa razvoja šolstva se lahko ugotovi, da je potrebno hitreje 
prilagajati ekonomske in družbene odnoSe doseženi stopnji razvoja. Zaostajanje 
teh odnosov se zlasti kaže v nestalnosti virov dohodkov šol, kar povzroča, da 
je šolstvo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in neurejenega načina finan- 
ciranja še vedno v težkem položaju. V istem gradivu se tudi ugotavlja, da so 
zelo velike razlike pri financiranju potreb za redno dejavnost šol. Višina sred- 
stev, ki se daje šolam, je zelo različna tudi med občinami. Vzroki za to so v tem, 
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ker so sistemi financiranja in merila za kategorizacijo šol med občinami zelo 
različni. Te razlike izhajajo tudi iz neustreznih meril pri participaciji na prora- 
čunskih dohodkih občin, kjer prav tako obstojajo velike razlike v proračunskih 
sredstvih občin. Naj navedem primer: v okraju Ljubljana znašajo proračunski 
dohodki občine na prebivalca v gospodarsko najšibkejši občini le 19 000 din, 
v najrazvitejši občini pa celo 102 000 din. Dejstvo je, da so tako različni mate- 
rialni položaji občin preveč vplivali na odnos merjenja sredstev za šolstvo, o 
čemer je danes govoril tudi že tovariš Vošnjak. 

Glede na namen in vlogo, ki jo ima šolstvo in če upoštevamo, da je šolska 
obveznost povsod enaka, in da se v vseh občinah izvajajo predpisani učni pro- 
grami, potem so tako velike razlike pri financiranju neutemeljene. 

Ob ugotovitvi, da se nahaja šolstvo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
in zaradi neurejenega načina financiranja še vedno v težki situaciji, bi bilo 
napak, če bi ob takem položaj sklepali, da gospodarstvo in pristojni družbeni 
organi posvečajo manjšo pozornost šolstvu. Podatki zadnjih 7 let kažejo, da so 
sredstva iz narodnega dohodka za izobraževanje v Sloveniji porasla od leta 
1953 od 2,9 %> na 4,6 °/o v letu 1963. Odstotek narodnega dohodka, ki gre za 
šolstvo, sicer sam po sebi še ni pokazatelj za količino sredstev in raven razvi- 
tosti izobraževalnih ustanov, je pa pokazatelj prizadevanj družbe za razvoj 
vzgoje in izobraževanja. Če primerjamo strukturno udeležbo posameznih de- 
javnosti v celotnih proračunskih sredstvih v SR Sloveniji zadnjih 7 let, vidimo, 
da so sredstva za šolstvo v strukturi porasla od 17,6%> na 24,8 l°/o. Taki premiki 
v proračunski potrošnji niso toliko rezultat povečanih sredstev za proračunsko 
potrošnjo, temveč se je udeležba v proračunskih sredstvih znižala predvsem na 
škodo ostalih družbenih dejavnosti, kot so prosveta, kultura, socialno skrb- 
stvo itd. 

Ti strukturni premiki v proračunski potrošnji zadnjih 7 let so še bolj za- 
ostrili probleme znotraj družbenih dejavnosti. 

Te ugotovitve nam povedo, da je bila osnovna baza proračunske potrošnje 
v strukturi delitve narodnega dohodka prenizka. Ker je bila baza prenizka, je 
tudi stanje, kljub stalnemu naraščanju sredstev za šolstvo, nezadovoljivo. Nujno 
bo objektivizirati merila za financiranje šolstva. Ni težko izračunati izdatke za 
osnovno dejavnost šol, saj je znana količina in vrsta dela, ki se lahko primerja 
na število otrok ali oddelke in na tej osnovi postavljena merila nam morejo za- 
gotoviti dvoje: zadostna stalna in enakomerno dotekajoča sredstva in enotnejše 
tretiranje šol, predvsem obveznih in enotnih osnovnih šol. Le na osnovi objek- 
tivnih meril bomo dobili vrednost, ki nam bo pokazala, koliko sredstev šolstvo 
potrebuje. Sprejeti bo potrebno ustrezne rešitvers katerimi bo omogočeno druž- 
beno-političnim skupnostim in družbenim službam hitrejši razvoj, zlasti družbe- 
nega samoupravljanja in večja samostojnost pri razpolaganju s sredstvi. V tem 
smislu je potrebno precizirati odnose med družbeno-političnimi skupnostmi in 
družbenimi službami. 

Pokrivanje potreb za zagotovitev kolektivnih dobrin, ki so občanom zago- 
tovljene z ustavo in zakoni, je potrebno reševati s sredstvi širše družbeno- 
politične skupnosti povsod tam, kjer to ni v stanju zagotoviti občina zaradi 
svoje nizke gospodarske razvitosti. Potrebno je določiti stalne vire dohodkov, ki 
naj bodo odvisni od porasta družbenih sredstev. 

Stalne vire dohodkov naj določi za vrste in stopnje šol tista družbeno-poli- 
tična skupnost, katera je po ustavi in zakonu pristojna. Pristojnosti, zlasti glede 
financiranja srednjega šolstva in posebnih šol, je najmanj urejeno. Menim, da 



22 Republiški zbor 

bi bilo potrebno pri preciziranju odnosov med politično-družbenimi skupnostmi 
prenesti za te šole večjo težo na samostojno odgovornost okrajev. Prav tako 
naj se zagotovi, da bo širša družbeno-politična skupnost ob svojem stalnem 
družbenem nadzoru preprečila izkrivljanje izvajanja ustavnih določil. 

Rad bi se še dotaknil vprašanja amortizacije šolskih objektov. Obstojajo 
stališča, da naj bi se amortizacija iz šolskih objektov združevala v družbenih 
skladih za šolstvo. S tako koncentracijo celotne amortizacije bi odvzeli šolskim 
kolektivom vsako odgovornost in materialno osnovo za smotrno gospodarjenje 
s šolskimi objekti. Sedanja stopnja odpisa osnovne vrednosti zgradb ni primerna 
in se v zvezi s tem postavlja potreba po revalorizaciji šolskih objektov. Na taki 
osnovi bi bilo potrebno določiti ekonomsko amortizacijo, ki naj omogoči realno 
vzdrževanje šolskih objektov ter odpre možnosti, da se del amortizacije časovno 
pogodbeno zadržuje v družbenih skladih za šolstvo, kar bi lahko tvorilo tudi 
del osnove za najemanje posojil pri financiranju novih gradenj. Sistem naje- 
manja posojil za financiranje investicij v novogradnje še ni proučen, čeravno 
je te možnosti predvidel že zakon o financiranju šolstva iz leta 1960. Nujno je, 
da se tudi v sistemu financiranja investicij najdejo možnosti za najemanje po- 
sojil za investicijska vlaganja v objekte za potrebe družbenih služb. 

Predsednik Tine Remškar: Prekinjam razpravo in odrejam pol ure 
■odmora. Prosim vse poslance in poslanke, ki žele razpravljati, da se pismeno 
javijo, da bi lahko določili čas trajanja skupne seje, 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.15.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
tovarišica Jovita Podgornik. 

J o v i t a Podgornik: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! V neki 
meri se bo moja razprava povezovala z razpravljanjem tovariša Vošnjaka, ne da 
bi se poprej o tem dogovorila. Želela bi povedati nekaj pripomb k piedlaganim 
stališčem o perspektivnem razvoju šolstva v naslednjem obdobju. Da bi bili 
predlagani amandmaji k stališčem obeh zborov jasnejši, sem skušala svoje pri- 
pombe ilustrirati z nekaterimi podatki iz iste občine, v kateri je poslanec tudi 
tovariš Vošnjak. 

Preden preidem h glavnemu delu svoje razprave, mi dovolite, da tovarišu 
Vošnjaku nekoliko oporekam. Ne strinjam se s prvim delom njegove razprave 
in se mi zdi, da je bil nekoliko prenagljen, ko je govoril zoper »različne vzgoje-, 
kar je precej ostro apostrofiral. Zdi se mi, da si nekateri občani že tako zelo 
površno tolmačijo različne spodbude, napotke in zahteve o življenjski usmer- 
jenosti pouka, kar je pravzaprav sprejeto že v zveznem konceptu vzgojno- 
izobraževalnega dela v reformirani šoli. Saj vendar ne gre za uvajanje novih 
predmetov, marveč za integracijo vzgojno-izobraževalnih elementov sodobnega 
časa v temeljnem izobraževanju sodobnega mladega človeka. Ce torej razumemo 
različna prizadevanja za uvajanje »različnih vzgoj«, kakor jih je imenoval tova- 
riš Vošnjak, se ni bati preobremenitve z novimi predmeti, saj gre samo za 
integracijo novih vsebin v okvire klasičnih, tradicionalnih predmetov. Nasprotno 
pa je vsakršno prenagljeno negativno apostrofiranje teh poudarkov zakrivanje 
oči pred nujnimi dejstvi našega časa. Zato se je bati, da bi lahko besede tova- 
riša Vošnjaka, čeprav je bil zelo dobronameren in duhovit, negativno vplivale 
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na vrsto prizadevanj, ob katerih so se tudi po več let angažirale družbeno-poli- 
tične organizacije in posamezni odgovorni prosvetni, javni in kulturni delavci. 

V naši družbi je, žal, mnogo preveč nestrokovnih in prenagljenih komen- 
tarjev o čemerkoli in premalo prizadevani za strokovno argumentirane analize 
ob takih komentarjih. Upam, da gre v tej majhni polemiki med nama za ne- 
sporazum, kajti prepričana sem, da je tudi tovariš Vošnjak ogret za izpodrivanje 
preživelega, tradiciji na ljubo ohranjenega, ali1 pa tudi premalo kritično zasno- 
vanega v učnih načrtih posameznih predmetov. In če izpodrivamo to staro 
v prid novemu, sodobnemu, potem mislim, da smo v skupnih izhodiščih enotni 
in to v prid širši, kulturni, humanistični in moralno-etični razgledanosti našega 
mladega človeka. 

Toda bistvo moje razprave je, kot rečeno, nekaj drugega. K obširnemu 
gradivu, ki smo ga dobili poslanci za današnje zasedanje, še pridružuje še vrsta 
naših lastnih zapažanj in ugotovitev, deloma naslovljenih na direktne stike 
s prosvetno-pedagoško prakso, deloma pa na gradivo in razpravo občinskih 
skupščin, od koder prihajamo kot poslanci. 

Dovolite mi, da razložim nekaj svojih pomislekov, oziroma pripomb k sta- 
liščem o prespektivnem razvoju šolstva v prihodnjem obdobju, namreč k sta- 
liščem, kakršna smo sprejeli v predlogu odbora za prosveto in kulturo Republi- 
škega zbora in odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega, 
to je Prosvetno-kulturnega zbora. 

Stališča izhajajo iz ugotovitev in zaključkov, ki so jih nakazale razprave 
v obeh odborih, oziroma jih povzema poročilo o teh razpravah. Vrsta ugotovitev 
in zaključkov iz omenjenega poročila bi se po mojem mnenju morala pojaviti 
tudi v stališčih, ki bodo vplivala na nadaljnji razvoj šolstva, oziroma bodo orien- 
tirale okrajne in občinske forume. Zdi se mi, da so stališča v sedanji formulaciji 
vendarle preskopa, torej se je bati, da bi nespremenjena utegnila izzveneti pre- 
malo učinkovito, vsekakor pa ne dovolj jasno. 

Preden bom predlagala nekaj amandmajev, bi želela opozoriti na nekatera 
vprašanja, ki v sedanji situaciji brez temeljitih sprememb in ukrepov niso 
rešljiva, povzročajo pa vrsto odstopanj od teoretičnih izhodišč, ki smo jih spre- 
jemali včasih z najboljšimi nameni in z vero' v njihovo realizacijo. Morda bom 
kako misel ponovila za poprejšnjimi razpravljalci. 

Gotovo bi bilo odveč, če bi govorila o prebujeni zaskrbljenosti za razmere 
v našem šolstvu, saj je dan za dnem bolj očitno, da se družbeno-politične skup- 
nosti, pa tudi posamezni občani vse bolj zavedajo določene krize, neke sta^ 
gnacije na področju šolstva. Razprav, kritik, polemike in predlogov ne manjka. 
Včasih se mi celo dozdeva, da se nekateri razpravljalci kar predolgo mude ob 
šolstvu, namesto da bi z enako vnemo načeli kritično in perečo problematiko 
tudi na drugih področjih. Toda naj še tako vneto ugotavljamo, da ne moremo 
biti zadovoljni z rezultati reforme, naj iščemo vzroke za nezadovoljive učne 
in vzgojne uspehe bodisi v neustreznih materialnih in kadrovskih pogojih bo- 
disi v vsebini vzgojno-izobraževalnega dela, sem prepričana, da se bistvenih 
premikov k bolj optimističnim rezultatom ne moremo nadejati, preden ne bomo 
zagotovili ustreznih pogojev za razvoj resničnega enotnega osnovnega šolstva, 
s katerim je nujno povezan razvoj vsega ostalega šolstva. 

Zal nam za sedaj take enotnosti ni mogoče dokazati. Saj še učni načrti 
zaradi svoje okvirnosti in prilagodljivosti danim razmeram ne obvezujejo dovolj 
enotno. Tudi to misel smo že slišali. Gospodarsko manj razvite občine, ki ne 
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zmorejo zadostnih sredstev za šolstvo, hočeš nočeš znižujejo kriterije enotnosti 
programov, pa tudi kriterije zahtevnosti, medtem ko gospodarsko močne občine 
z lahkoto ustvarjajo tako rekoč idealne pogoje za kvaliteten razvoj šolstva. 
Nesorazmerja, ki nastajajo ob tako raznolikih temeljnih pogojih za izvajanje 
sicer dobro organiziranega sistema šolstva, v katerem je morda še najmanj 
dognano strokovno šolstvo, a se mu že nakazujejo jasnejše in trdnejše per- 
spektive, nujno postavljajo učenca dveh različnih občin v zelo neizenačeni po- 
ložaj. Razmerje med izdatkom na učenca je že doseglo 3 :1. Ne morem si pred- 
stavljati, kako bomo v takih razmerah začeli uvajati postopno brezplačno šo- 
lanje, ne da bi zopet obstali v zadregi ob razlikah v temeljnih, namreč material- 
nih in kadrovskih pogojih. Težave, ki so nastale pri financiranju šolstva, očitno 
deformirajo ne le principe nagrajevanja po delu, temveč zavirajo tudi proces 
samoupravljanja v delovnih skupnostih šol. Ali pretiravam, če izražam mnenje, 
da se pri financiranju šolstva nismo bistveno oddaljili od budžetiranja? Občina 
trdnih sredstev za šolstvo marsikdaj tudi z najboljšo voljo ne more zagotoviti 
in tudi republiški osnutek perspektivnega razvoja šolstva ugotavlja na strani 
240 — citiram — »da sam obstoječi sistem financiranja šolstva ne more zago- 
toviti zadostnih sredstev za realizacijo nalog, ker je edini stabilni vir sredstev 
proračunski prispevek na osebni dohodek, ta pa predstavlja le okoli 20 °/o vseh 
dohodkov skladov za šolstvo. Ostalih 80 %> dajejo družbeno-politične skupnosti 
po presoji svoje politike na gospodarskih in negospodarskih področjih.« Prav 
ob tem citatu bom razložila primer iz ptujske občine. 

Do kakšnih ukrepov privede težnja po smotrnem izkoriščanju finančnih 
sredstev občine, ki je ne smemo šteti h gospodarsko najšibkejši družbeno-poli- 
tični skupnosti, k močni pa še manj, naj ilustriram s podatki iz gradiva, ki sem 
ga dobila od sveta za šolstvo in upravnega odbora sklada za šolstvo občinske 
skupščine Ptuj. Ta občina je npr. prisiljena, da izvede novo kategorizacijo šol 
na svojem območju, kajti analiza osebnih dohodkov in materialnih stroškov 
za preteklo leto je pokazala (citiram po prejetem gradivu), »da so bile šole, ki 
nimajo možnosti izvajati celotnega pouka po predmetniku v privilegiranem 
položaju, ker so dobile določena sredstva tudi za dejavnosti, ki jih niso opra- 
vile«. Ta citat naj dopolnim takole: »Ki jih niso mogle opraviti spričo kadrovske 
problematike, ali tudi zahtevam reformiranega pouka popolnoma neustreznih 
šolskih prostorov!« Ob tem paradoksu, ki ni enkraten, marveč ga opažamo tudi 
na drugih področjih, prihajamo do sklepa, da šole, ki najmanj skrbe za kvaliteto 
učno-vzgojnega procesa, lahko usmerijo povprečje osebnih dohodkov v prid 
precej višjemu povprečju, kakor pa šole, ki delajo obratno. 

Občina Ptuj namerava preiti na financiranje šol po pogodbi. V predlogu 
je poudarjeno, da so bila pri izračunu sredstev in pri kategorizaciji uporabljena 
merila — zopet citiram; »le kot kriteriji za dodeljevanje sredstev posameznim 
zavodom iz sklada za šolstvo, pri tem pa so kolektivi šol in zavodov pri razpo- 
laganju s sredstvi popolnoma samostojni in jih razporejajo s finančnim načrtom 
delovne skupnosti šol. Obvezno so dolžni obračunati le amortizacijo za leto 1964 
za učila in opremo, jo vplačati v sklad in jo iz tega tudi uporabljati.« 

Mislim, da ste opazili, da sem s posebnim poudarkom prebrala klavzulo, 
ki govori o popolnoma samostojnem razporejanju finančnih sredstev itd. Vpra- 
šujem se, kako naj delovni kolektiv samostojno razpolaga z dodeljenimi sred- 
stvi, ki jih na eni strani omejuje že sama kategorizacija in to nova, ostrejša 
kategorizacija šol, po kateri razberemo razlike od 25 000 din na oddelek sku- 
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pine šol I. kategorije, to je kategorije nepopolnih osnovnih šol do 60 000 din na 
učenca v šolah V. kategorije, to je na gimnaziji ali ekonomski srednji šoli. Na 
drugi strani so kategorizirana tudi sredstva za polni obračun glede na dejansko 
stanje razmerij med učitelji, predmetnimi učitelji in profesorji. Citiram: »Vsem 
ostalim se odšteje 40fl/o razlike med učiteljem in predmetnim učiteljem oziroma 
predmetnim učiteljem in profesorjem, kajti za predmetni pouk še prizna toliko 
ur predmetnega pouka, kolikor ga šola lahko izkaže v organizacijskem poročilu.« 
Če zdaj pomislimo na našo šolsko prakso, kjer veliko ur predmetnega pouka 
izvajajo razredni učitelji po sili razmer in če potem vse to sumiramo v svojih 
spoznanjih, pridemo do nedvoumnih pripomb na take situacije. 

Pa še podatek o povprečnem osebnem dohodku prosvetnih delavcev ptujske 
občine: učitelji, strokovni učitelji ali učitelji predmetnega pouka so imeli v lan- 
skem šolskem letu povprečje 37 000 din, danes pa smo slišali celo znatno nižjo 
številko! Zvedela pa sem tudi, da nekateri učitelji na osnovi šoli v Kidričevem 
še danes dobivajo po 25 000 din mesečnih dohodkov. Predmetni učitelj ima 
povprečje 44 000 din, profesor 54 000, tajnik 35 000, kurjač 28 000, hišnik ali ku- 
harica 25 000, snažilec 22 000 din. Pri rekapitulaciji vseh podatkov, ki jih najdem 
kajti če pogledamo številke brez nadurnega dela, je to povprečje znatno nižje, 
v imenovanem gradivu, vidim, da je to povprečje odvisno od nadurnega dfela, 
Kaj pa se pravi z nadurnim delom obremenjevati že tako obremenjenega uči- 
telja, predmetnega učitelja ali profesorja, ne bi posebej ugotavljali. 

V nadaljnjem izvajanju ne komentiram navedenih podatkov, ker mislim, 
da so dovolj zgovorni. Dodam naj le podatek o tem, da je občinska skupščina 
v Ptuju za leto 1964 znatno zvišala dohodke sklada za šolstvo. Poleg izvirnih 
dohodkov je dodala še 35,6 °/o sredstev iz dohodkov, ki pripadajo občini po 
proračunu. Občina se v polni meri zaveda svoje odgovornosti v zvezi s šolstvom. 
Prav tako se zaveda, da s temi sredstvi niso pokrite niti najnujnejše potrebe 
šolstva v zadovoljivi višini, toda v letošnji, v lanski, predlanski in najbrž še v 
kateri proračunski situaciji drugačna rešitev ni možna, začete investicije pri 
gradnji novih šol pa se morajo zaključiti. Sklad za šolstvo se nadeja, da bo z 
rebalansom finančnega načrta sklada za šolstvo že v jeseni dosežena nekoliko 
boljša situacija. To so primeri iz ene občine. 

Mislim, da bi lahko drugi poslanci navedli iz posameznih občin še nekoliko 
bolj črno podobo, kot sem jo pravkar nakazala. Mislim pa tudi, da me nihče 
ni napačno razumel. Z navajanimi številkami in s temi podatki nisem v nikakrš- 
ni meri želela kritizirati odnosa občinske skupščine Ptuj do šolstva, nasprotno, 
hotela sem dokazati, kakor mora občina, ki se znajde v taki in taki situaciji, 
preračunati sleherno možnost, da lahko gospodari v mejah svojih zmogljivosti. 
Ce je šolstvo pri tem precej prizadeto, ne gre za krivdo občine. Menim, da je 
gornja ilustracija dovolj zgovorna potrditev zahteve, da se določijo pri delitvi 
narodnega dohodka ustrezne obveznosti zveze do republike in republike do 
občin, kajti ob neupoštevanju takih zahtev si ne moremo obetati niti stabilnejše 
materialne osnove za izvajanje koncepta enotne reformirane osnovne šole, niti 
razvoja ostalega šolstva. 

Slišali smo danes tudi o tem, kako je družbeni ugled prosvetnega delavca 
temeljito omajan. Mislim, da mu ne bomo vrnili prave globine oziroma dejan- 
ske vrednosti, dokler bomo tolerirali presenetljive razlike v prejemkih po po- 
sameznih občinah oziroma po posameznih šolah znotraj občine. Zares si ne mo- 
rem predstavljati, od kod naj bi dobil prosvetni delavec pravšnjo delovno vnemo 
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in zagretost za lastno strokovno izpopolnjevanje, za iskanje novih in novih mož- 
nosti pri izvajanju učno-vzgojnih nalog in smotrov pouka, če obstaja poleg ne- 
izenačenih pogojev pri učencih še veliko večja neizenačenost tudi pri učnem 
osebju. Lestvica razlik je velika. Nagrajevanje po delu in samoupravljanje je 
dobilo marsikje nenavadne dimenzije, zato si upam trditi, da ni doseglo zaže- 
lenega namena. Na žalost pomotoma nisem prinesla s seboj tabele, s katero 
bi vam lahko z desetimi številkami dokazala, kakšne razlike nastajajo v meseč- 
nih povprečnih prejemkih znotraj ene same občine, ki si s kategorizacijo šol, 
s pogodbami, torej z relativno ostrimi ukrepi prizadeva utrditi sistem šolstva 
na svojem področju. V tej tabeli je namreč s številkami dokazano, da različne 
.šole, recimo strokovne, lahko zagotove svojim učiteljem mnogo ugodnejše do- 
hodke, kakor pa npr. šole, ki dajejo mladim ljudem temeljno izobrazbo. Tako 
imajo najnižji povpreček osebnih dohodkov profesorji gimnazije, najvišji po- 
vpreček pa predavatelji kmetijske srednje šole. 

Neizenačenost v prejemkih znotraj ene same občine je gotovo do neke mere 
nujna, vendarle bi morali konfrontirati vlogo in naloge učitelja, predmetnega 
-učitelja ali profesorja na različnih šolah glede na osnovni vzgojno-izobraževalni 
program teh šol. Če bi to naredili, sem prepričana, da bi se razmerja, ki nam 
jih danes izkazujejo podatki, bistveno spremenila. Kolikšne razlike izkazujejo 
šele primerjave povprečnih osebnih dohodkov drugih delovnih ljudi po občinah, 
namreč takih, ki imajo prosvetnemu kadru ustrezno ali podobno izobrazbo! 
Mislim, da so zelo redki primeri tistih občinskih skupščin, ki so se postavile 
na stališče, da naj bo povprečje za prosvetne delavce, zdravstvene in socialne 
delavce izenačeno v mejah možnosti posamezne občine in to v višini, ki se mi 
zdi po znanih podatkih sprejemljiva, recimo 58 000 ali 60 000 din, nekaj več ali 
nekaj manj. 

Najprej torej rešimo temeljne pogoje za normalen, uspešnejši in nujno po- 
trebni razvoj šolstva v prihodnjem obdobju, in šele potem bomo mogli ustreči 
vsem, sicer zelo upravičenim zahtevam po izboljšanju rezultatov pouka in vzgoje 
na vseh stopnjah šolstva. 

Dovolite mi pri tem še obrobno pripombo, namreč misel, ki sem jo imela 
že včeraj, ko je zasedal Kulturno-prosvetni zbor in jo navezujem na ugotovitev 
obeh odborov. Po mnenju obeh odborov in tudi mnenju posameznih poslancev, 
zlasti pa govorim v svojem imenu, nekatera priporočila Skupščine niso dovolj 
močno jamstvo, da jih bodo družbeno-politične skupnosti tudi ustrezno ures- 
ničile. Ob tem naj posebej spregovorim o prosvetno-pedagoški službi v zvezi 
z nalogami in očitki, ki smo jih v dosedanjih mesecih v našem zboru ali pa 
morda tudi v vašem obravnavali. Ne vem, kaj bi kazalo storiti, da bi se npr. 
priporočilo o spremembah v situaciji naše prosvetno-pedagoške službe začelo 
vsaj delno izvajati. Če bomo ostali pri statusu quo, se mi zdi prav nesmiselno 
nalagati pedagoški službi nove in nove naloge, tako v zvezi z izobraževanjem 
•odraslih, vvzvezi s poklicnim usmerjanjem, izvajanjem reforme gimnazije, pre- 
obrazbe učiteljišč itd. 

V stališčih in v poročilu odborov najdemo znova poudarjeno kritiko peda- 
goškega raziskovalnega dela, vrsto zahtev o spremembah učnih načrtov, pred- 
metnikov, o prilagajanju šolskih programov psihofizičnim sposobnostim učen- 
cem itd. Del teh kritik meri tudi na prosvetno-pedagoško službo. Res je,, da ni 
raziskav s tega področja, vsaj dovolj jih ni, res je pa tudi to, da pristojne stro- 
kovne institucije vključno s prosvetno-pedagoško službo niso bile sposobne 
ustrezno spremljati in ocenjevati reformnega procesa, še manj pa smo z znan- 
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stvenimi izsledki usmerjali njegov nadaljnji razvoj. Kaj smo storili doslej, po- 
sebno pa po sprejetju različnih zelo važnih stališč, po nedvoumnih opozorilih 
Prosvetno-kulturnega zbora, da bi morali npr. od republiških zavodov do zad- 
njega medobčinskega zavoda za prosvetno-pedagoško službo izvajati določene 
zahteve po spremenjeni organizacijski in kadrovski strukturi teh služb? Ali smo 
dovolj pripravljeni na to, da bo predlog za ustanovitev pedagoškega inštituta 
realiziran, da ne bo ostal samo planska naloga našega prihodnjega obdobja? 

S tem, kar sem povedala, sem skušala nekoliko obrazložiti ozadje amand- 
majev, ki jih zdaj predlagam pri stališčih. Moja razprava bi bila predolga, če 
bi se ustavljala ob nadrobnostih. 

K točki 1, ki govori o področju osnovnega šolstva, predlagam, da bi dodali 
naslednje: »Zagotoviti enotno osnovno šolo v skladu z minimalnimi normativi, 
ki jih mora izpolniti vsaka šola glede materialnih in kadrovskih pogojev.« 

Ta predlog sem vzela pravzaprav iz teksta poročila in se mi zdi, da bistveno 
manjka v teh stališčih. 

Pri 2. točki, ki govori o šolstvu II. stopnje, se mi zdi do neke mere krivično, 
če pravimo: »75 %> mladine iste generacije, ki naj bi se leta 1970 vključila v 
1. razred šol II. stopnje.« Vprašujem se, kje ostaja onih drugih 25 °/o mladine, 
ki iz kdove kakšnih razlogov ne bi mogla do tega leta končati osnovne šole. 
'Zato predlagam takole: »Zmogljivost šol II. stopnje je treba razširiti tako, da 
se bodo mogli leta 1970 vključiti v 1. razred vsi učenci, ki bodo dosegli ustrezne 
pogoje za vpis.« Predlagam, da ne bi s številkami omejevali ne ene, ne druge 
možnosti, prizadevajmo pa si ustvariti pogoje, da bo lahko končalo osnovno 
šolo kar največ otrok iste generacije in da se bo vpisalo v šole II. stopnje, zlasti 
v strokovne šole čim več otrok. 

Pri točki 6, kjer govorimo o področju raziskovalnega dela v šolstvu, se mi 
zdi, da je formulacija zelo ohlapna. Če obdržimo sedanji tekst, ki pravi: »Usta- 
noviti pedagoški inštitut in sprejeti ukrepe za razvoj ustreznih institucij, ki 
bodo pedagoško teorijo dvignili na ustrezno znanstveno raven«, mislim, da izra- 
žamo očitno nezaupanje tudi do tistega opravljenega raziskovalnega dela, ki je 
vendarle bilo na ustrezni znanstveni ravni. Zato predlagam, da bi morda to 
točko takole izpopolnili: »Ustanoviti pedagoški inštitut in omogočiti razvoj 
ustreznih strokovnih služb, da se bo pedagoška teorija hitreje in uspešneje 
razvijala na ustrezni znanstveni ravni, izhajajoč iz načela: iz prakse za prakso.« 

Mogoče je videti to načelo nepotrebno, zdi se mi pa, da kolikor formuli- 
ramo tako široka stališča, poudarimo lahko tudi tak nedvoumen obet, ki je 
hkrati obveznost. 

V naslednjem, t. j. II. poglavju, ki nakaže, kako naj bi v prihodnjem obdobju 
uredili in nadalje razvijali kvaliteto vzgojno-izobraževalnega sistema, predla- 
gam, da bi nekaj teksta črtali, ker je premalo jasen, in bi ga morda tako for- 
mulirali: 

»Na osnovi dosedanjih izkušenj šolske reforme se je pokazalo, da je treba 
učne načrte, predmetnike in študijske zahteve realno planirati...« — namreč 
v teh dveh besedah, »realno planirati« je povedano vse to, kar zdaj pripravlja- 
mo, to je redakcijo predmetnika in redakcijo učnih načrtov, kar temelji na 
osnovah raziskav v eksperimentalnih šolah in bazira na principu realnosti — 
».. . jih prilagoditi družbenim zahtevam, pri tem pa vsaj do danes možne meje 
upoštevati psihofizične zmogljivosti učencev vseh šol.« 

Zakaj pravim — »do danes možne meje«? Zato, ker žal ne razpolagamo z 
rezultati raziskav o psihofizični zmogljivosti učencev vseh šol in jih verjetno 
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tudi še nekaj časa ne bomo imeli. Torej, bodimo realisti in govorimo o tem, 
kar je danes v resnici možno. Zagotoviti je treba pogoje za pravilno delo, pri 
tem pa dognati notranja razmerja med posameznimi predmeti, ki v reformirani 
šoli pozitivno oblikujejo mladega človeka, mu omogočajo pridobivanje znanja 
in ga vzgajajo, da si tako pridobi potrebne delovne in moralne kvalitete in 
možnosti za nadaljnje napredovanje. 

K točjti 2. istega poglavja predlagam dodatek. Ostane: »Za tako postavljene 
naloge je treba usposobiti zadostno število učnega kadra.«, dodali pa bi: »Uče- 
čemu kadru pa omogočiti obvezno strokovno izpopolnjevanje po že priprav- 
ljenem predlogu.« Ta predlog je pripravljen in terja samo še dokončnega pre- 
tresa, zato mislim, da bi bil ta amandma realen. 

Za zadnji predlog nimam svojega teksta, ker nisem dovolj usposobljena,, 
da bi ga formirala, pač pa prosim, da bi odbor preciziral misel, ki jo nakazujem 
v zvezi z delitvijo narodnega dohodka, pri tem pa naj bi se posebej določila 
vloga republike pri investicijah in pri izravnavanju nesorazmerij v financiranju 
šolstva. Mislim, da bi bilo potrebno nakazati nekaj več konkretnih predlogov. 
Isto misel sta izrazila tudi odbora v svojem poročilu, češ da manjka v mono- 
grafiji o perspektivnem razvoju šolstva nekaj več konkretnih predlogov. Vse- 
kakor pa se mi zdi, da bi se v naših stališčih morali izražati konkretneje. Zato 
predlagam, da v prvi alinei točke III. črtamo besedilo »v skladu z možnostmi, 
ki jih daje gospodarski razvoj.« in to besedilo nadomestimo z besedilom »v skla- 
du z družbeno in pedagoško vrednostjo njegovega dela in ob doslednejšem uve- 
ljavljanju nagrajevanja po delu ter uveljavljanja samouprave znotraj delovnih 
skupnosti.« 

To bi bilo vse. Upam, da sem z uvodnim izvajanjem podčrtala oziroma 
obrazložila utemeljitev svojih predlogov in upam, da bodo vsaj nekatere teh 
sprememb podprli še drugi tovariši poslanci. Hvala lepa! 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Matej Bor. 

Matej Bor: Pravzaprav sem imel namen predlagati samo dve spre- 
membi k stališčem. O teh dveh spremembah bom govoril kasneje, ker me je. 
sicer zelo nežna in rahla polemika, ki se je vnela med mojima dvema predgovor- 
nikoma, spodbudila k temu, da bom govoril nekoliko obširneje tudi o problemih, 
katere je sprožil tovariš Mitja Vošnjak, in sicer, po mojem mnenju, zelo uspešno, 
učinkovito in zelo upravičeno. Res je, da tovariš Mitja Vošnjak ni govoril a 
tistih stvareh, ki jih vsi vemo, med drugim, da je naše šolstvo v teh dvajsetiht 
letih tudi napredovalo na mnogih področjih, ker je smatral, da se to samo po 
sebi razume, opozoril pa je na vrsto stvari, ki v resnici niso v redu in take ne 
morejo ostati. 

Najprej bi se dotaknil vprašanja zaostalih krajev in zaostalosti, ki jo je 
tovariš Mitja Vošnjak tako drastično opisal. Kakor vse kaže, so Haloze v sloven- 
skem merilu najbolj prizadete in razumljivo je, da mi kot celota ne moremo 
ostati ravnodušni do stanja šolstva na takih področjih. Razumljivo je, da je- 
sistem financiranja šolstva tak, da se moramo o njem vedno znova pogovarjati 
in da tudi jaz danes ne morem iti mimo tega problema. Velesi me, da je v 
stališčih oziroma v tem načrtu stavek, ki pravi, da je zagotovljeno zelo ugodno 
kreditiranje šolstva v tistih krajih, ki so najbolj prizadeti. Nekoč sem v našem 
zboru predlagal, da bi se navzlic vsem pomislekom, ki obstajajo, vendarle po- 
govorili o tem, ali ne bi kazalo ustanoviti nek sklad tudi za osnovno šolstvo iri 
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to vprašanje dajem ponovno v diskusijo. Nimam pa nič proti temu, če" se to 
vprašanje reši, ne s takim kampanjskim kreditiranjem, s kakršnim imamo 
trenutno opravka, pač pa z neko stalno politiko kreditiranja, ki bi nadomestila 
fond, katerega jaz in mnogi pogrešamo. 

Drugo vprašanje, ob katerem se je ustavil tovariš Mitja Vošnjak, je ravno 
tako pomembno. Tudi jaz imam kot oče in kot javni delavec, vtis, da je naša 
mladina na eni strani preobremenjena, na drugi strani pa mogoče celo premalo. 
To, kar je našteval tovariš Mitja Vošnjak, je res, in mislim, da nastaja ta pre- 
obremenjenost učnega programa zaradi nečesa, kar nam ni jasno. Ali naj 
vzgajamo in formiramo osebnost mladega človeka, ali pa je naša naloga uspo- 
sobiti človeka za čimbolj uspešno funkcijo v produkcijskem procesu. To sta 
dve stališči, ki imata odločilno vlogo pri oblikovanju učnih programov. Kadar 
prevlada utilitaristična plat, je učni program bolj utilitarističen, kadar pre- 
vlada humanistična plat, pa je učni program — vsaj zame, bolj ustrezen. 

Omeniti moram še neko stvar, katere se tovariš Mitja Vošnjak ni dotaknil. 
Zdi se mi namreč, da naša šola zaradi prehitrega tempa reform nima dovolj 
notranjega miru za vzgojno in učno delo. Nam se preveč mudi na vseh pod- 
ročjih, zdi se mi pa, da se nam na šolskem področju, kadar gre za reformne, 
celo najbolj mudi. Treba bi bilo torej poskrbeti za to, da bi nekako sinhronizirali 
željo po upravičenih reformah in željo po stabilizaciji, ki je nujna, če hočemo 
našega otroka dobro vzgojiti in ga tudi česa naučiti, ne pa, prenašati nervozo, 
včasih celo psihoze iz življenja v šolo. 

Prav v tej zvezi bi se rad dotaknil tudi celodnevnega bivanja učencev v 
šolah. Jaz sem bil verjetno zelo slab učenec in sem komaj čakal, da se čimbolj 
oddaljim od tistega kraja, kjer je šola stala. Mogoče je bil vzrok v meni, mogoče 
je bil vzrok v šoli. Vsekakor šola, katero sem obiskoval, ni bila tako mikavna, 
da bi si želel tam ostati kaj dalj, kot je bilo nujno. Bojim pa se, da je večina 
naših šol takih, kajti kolikor lahko posnamem iz statistike, je 700 naših šol 
zgradil še Franc Jožef, 300 Aleksander in nekaj tudi mi. 700 šol so torej zgradili 
še v stari Avstriji in dvomim, da bi bili ti prostori primerni za celodnevno 
bivanje dijakov, oziroma učencev v šoli. To se pravi, če želimo omogočiti 
staršem, da puščajo učence v šolah in če danes ta stališča sprejmemo, potem 
moramo sprejeti tudi stališče, da je treba vložiti v šolstvo toliko denarja, da 
bomo naše šolske prostore temeljito preuredili in da šole ne bodo več samo 
šole, to je učni prostori, pač pa tudi klubi, igrališča itd. in da bodo imeli vse 
tisto, 'kar naj dijaku oziroma učencu nadomesti prijetnost domačega okolja. 
Ce tega ne zagotovimo s primernimi sredstvi, potem ne govorimo o ostajanju 
otrok v šoli, zato ker je verjetno še zmerom bolje, da je otrok doma, kot pa 
recimo v kakšnem zaprašenem in nehigieničnem prostoru, v slabi, stari in 
zaostali šoli. 

V javni razpravi sem se povsem nehote spustil na zelo kočljivo področje 
našega šolstva, in sicer na področje naše pedagoške službe. Mogoče je ta ali oni 
med vami bral polemiko, ki se je vnela med menoj in pedagogi. Mogoče imajo 
pedagogi prav, mogoče jaz, zdi se mi pa, da je predlog tovarišice Podgornikove, 
da je' namreč treba, organizirati pedagoški inštitut, zelo primeren in jaz ga 
podpiram. Nikakor pa nisem prepričan, da je tak sistem pedagoške službe, 
kakršnega imamo danes, uspešen. Zdi se mi, da je dokaz o nekakšni zaletavosti 
pri organiziranju pedagoške službe tudi to, da je bilo pred dvema, tremi leti 
ustanovljenih 22 zavodov za prosvetno pedagoško službo in" da se je teh 22 za- 
vodov v teku let zreduciralo na 17, kolikor pa mi je znano, je predvidena 
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redukcija na 11 ali morda celo na sedem zavodov. To se pravi, da imamo tukaj 
tudi opravka z osipanjem, ne sicer učencev, ampak zavodov. Razumljivo je, da 
sem za tako osipanje vnet, ker se mi zdi, da tolikšno število zavodov, ki naj bi 
obenem imeli tudi raziskovalne ambicije, ne more uspešno opravljati svojega 
dela. To se pravi, da je bolje ustanoviti resen, tehten inštitut za raziskovanje 
pedagoške polemike, vprašanje nadzorstva in svetovalstva pa tesno povezati 
s tem inštitutom, ali pa prepustiti organizacijo svetovalstva medobčinskim 
skupnostim šol. Vsekakor pa je potrebno storiti nekaj, da ne bo 111 dragocenih 
šolskih učnih moči ločeno od šole, kajti sedaj dela 111 učiteljev poklicno v teh 
pedagoških zavodih. 

V zvezi s tem, kar sem povedal, predlagam dva amandmaja, ki se mi zdita 
potrebna. K prvi točki prvega poglavja, ki govori o zadrževanju učencev v šoli. 
predlagam, da se doda: »na željo staršev« tako, da se prva točka glasi: »V večjih 
središčih omogočiti na željo staršev celodnevno bivanje v šoli«. Obstaja namreč- 
nevarnost, da bi utegnili ljudje, če bi formulacija ne bila preciznejša, to ra- 
zumeti kot našo željo po kasarnizaciji mladine v šoli. Ravno zaradi tega je- 
treba ustaviti v besedilo »na željo staršev«. 

Pri šesti točki prvega poglavja pa predlagam, da se točka spremeni tako. 
da bi se glasila: »Ustanoviti' pedagoški inštitut v sklopu univerze in sprejeti 
ukrepe, ki bodo pedagoško teorijo dvignili na višjo znanstveno raven in jo 
tesneje, povezali s prakso, v zveži s tem pa ponovno proučiti smotrnost seda- 
njega delovanja in organizacije prosvetno pedagoške službe.« 

Povedati moram, da sem to stvar preformuliral že na podlagi predloga. 
tovarišice Podgornikove, in sicer tako, da se izpusti »za razvoj ustreznih insti- 
tucij« in da rečemo »in sprejeti ukrepe, ki bodo pedagoško teorijo dvignili« 
ne »na ustrezno«, ampak »na višjo raven«. Nikakor bi namreč ne bilo prav,, 
če bi vsemu temu delu, ki je že bilo na tem področju opravljeno, izrekli s tem 
popolno nezaupnico, če pa rečemo »na višjo raven«, tega ne trdimo. 

Predsednik Tine Remskar: Besedo ima tovariš Stojan Požar. 

Stojan Požar: Tovariši poslanci! 2e predgovorniki, ki so sodelovali 
v današnji razpravi, so nedvomno in odločno poudarili izredno pomebno mate- 
rialno situacijo v našem šolstvu, ki v določeni meri onemogoča in je onemo- 
gočala tak napredek našega šolstva, kakršnega smo si že v preteklem deset- 
letju zamislili. Nedvomno bi bilo odveč, če bi vse tovrstne ugotovitve, ki so bile 
že v stališčih prezentirane in v diskusiji poudarjene, ponovno poudaril, vendarle 
pa bi hotel prezentirati, da je potrebno poleg nujne orientacije vseh naših 
prizadevanj na materialno sanacijo razmer v našem šolstvu, prav glede pred- 
meta razprave, ki je pred nami in glede na forum, ki o tej materiji razpravlja, 
vso materijo le malce razširiti in preiti iz dokaj omejenega materialnega tudi 
na vsebinsko področje našega šolstva, na vprašanje konceptov, ki določajo tako 
ali drugačno smer našega šolstva, konceptov, ki bodo v skrajni konsekvenci. 
objektivizirali tudi vsa tista materialna vlaganja, ki jih bomo namenili šolstvu 
v naslednjem programskem obdobju. Če puščam ob strani malce preozke kon- 
cepte, iz katerih v današnji razpravi izhajamo, delam to le zaradi 7-letnega 
programiranja, ki pa mora nedvomno vsebovati še več. 

Morda bo kdo izmed vas oziroma marsikdo izmed vas, ki se konkretneje in 
podrobneje bavi s šolsko problematiko, oporekal, češ da so ti vsebinski kon- 
cepti vsem nam že jasni, da je to samo stvar boljše ali slabše tehnike, predvsem 
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pa materialne situacije, ki bo omogočala njihovo uresničitev. Vendar se meni 
ne zdi vse tako. Zakaj ne? Predvsem bi vas opozoril na nekaj. Nedvomno lahko 
v današnji razpravi, pa tudi v razpravah preko časopisja, večkrat naletimć na 
zelo skeptične, morda včasih bolj humoristične kot resne pripombe h koncipi- 
ranju naših reformnih šolskih prizadevanj. Skratka, verjetno moramo preiti 
tudi na to področje in videti, kaj tukaj ni v redu. Naj se pridružim tudi jaz 
tistemu polemičnemu intermezzu med tovarišico Podgornikovo in tovarišem 
Vošnjakom. Tovarišica Podgornikova očita oziroma je očitala tovarišu Vošnjaku, 
da morda malce prepovršno, morda malce bolj sprejemljivo za širšo publiko 
prezentira neke stvari, ki so sicer zanimive, ki pa verjetno niso in ne izgledajo 
v sami šolski praksi take. Tovarišica Podgornikova je dejala, da nam gre 
predvsem za integracijo novih vsebin v klasični predmetnik, vendar menim, 
da kaže šolska praksa prav nasprotno. Tu ne gre za integracijo novih vsebin, 
v predmetnik, ampak za integracijo novih predmetov v glomazni predmetnik, 
ki ga naša današnja šola ne more in ne bo z ne vem kakšnimi materialnimi 
sredstvi mogla absolvirati. 

Vprašanje, pred katerim stojimo, je sedaj naslednje: Kako smo prišli do 
take degradacije zelo visokih, sprejemljivih načel in tako formalno realizacijo 
njih vsebine. Marsikdaj čujemo mnenje, da je to posledica licitacije najrazno- 
vrstnejših strokovnjakov, ki hočejo svoj življenjski konjiček vriniti v ta učni 
načrt. Nedvomno je to res. Res pa je lahko le zato, ker vsi ti, ki si prizadevajo, 
da svojega lastnega konjička pripeljejo v ta predmetnik in učni načrt, delajo- 
to zategadelj, ker se dobro zavedajo, da je tisto naše načelo o ''kompleksno 
učno vzgojnem delu in vplivanju šole izredno abstraktno načelo, ki ga v 
praktičnem šolskem delu ne bomo realizirali, pa naj imamo še takšne mate- 
rialne možnosti. Skratka gre za realizacijo ali nerealizacijo, za možnost in 
metodo, kako doseči to osnovno reformno načelo, ki smo ga zastavili že 1956. 
leta, ne da bi se to kompleksno učno vzgojno vplivanje razlilo v formalen pred- 
metnik, kjer prav ta vzgojni del popredmetimo in namesto formiranja do- 
ločenih kvalitet v mladostnikovi osebnosti formiramo oziroma trpamo vanj, 
nekatera suhoparna1, formalna znanja, ki bodo zbledela in slej ko prej ušla 
iz njegove glave. 

Problem njegove uresničitve je nedvomno materialnega značaja. Samo, kot 
sem uvodoma ugotovil, ne povsem. 

Zakaj gre? Tovarišica Jovita Podgornikova mi je včeraj v osebnem" raz- 
govoru, ko smo v našem zboru ponovno dajali neke naloge prosvetno-peda- 
goški službi, zastavila vprašanje, kaj še vse bomo tej prosvetno pedagoški službi 
natrpali. To vprašanje bi nekoliko pomanjšal in bi iz pedagoške službe prešel 
na učitelja in se vprašal, kaj vse bomo še temu učitelju natrpali. Kaj mora ta 
učitelj opravljati v današnji družbeni in proizvodni situaciji in kako bo zmogel 
vse to opraviti? Kako bo zmogel realizirati vse te družbene zahteve, ki jih 
zastavljamo? Nedvomno smo zelo dolgo rabili, da smo se odločili za pedagoško 
akademijo, čeprav smo se na drugi strani zelo hitro odločili za ustanovitev 
višje gospodinjske šole. Kljub temu sem trdno prepričan, da čeprav zagotovimo 
našemu učitelju dve fakulteti, pedagoško in še psihološko zraven, vsega tega 
dela fizično ne bo zmogel. Skratka, gre za drugačno orientacijo šolskega inte- 
lektualnega dela. Mi smo se, dragi tovariši, v proizvodnji že dokopali do več 
ali manj znanih načel, da je proizvodni proces zelo komplicirana delitev dela. 
Na šolskem področju pa so ti naši pogledi še zelo konservativni. Se vedno 
mislimo, da bomo z učiteljem obrtnikom, z učiteljem vseznalcem rešili vse 
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..zahteve, ki jih predenj stavlja čas. Sedaj gre v glavnem le za to, kako bomo 
tega učitelja — obrtnika obrtniško čimbolj usposobili. 

V to dilemo postavljam tudi problem pedagoške službe. Tako npr. ugo- 
tavljamo, da je potrebno formirati pedagoški inštitut. S tem se strinjam. Če 
napravimo paralelo z gospodarskimi organizacijami, s proizvodnjo določenega 
področja, vemo, da danes neizogibno potrebujemo inštitute, hkrati pa vemo, 
da potrebujemo tudi neposredni proizvodnji prirejeno strokovno delo in pro- 
izvodnji prirejeno strokovno delo in proučevanje. Danes si ne moremo zamisliti 
nekega količkaj večjega in organiziranega podjetja, da ne bi imelo raziskovalnih 
kadrov za neposredno dejavnost njene proizvodne operative, za raziskavo ma- 
teriala, za pripravo dela itd. V šolstvu pa kljub temu, da integriramo razno 
razna področja na šolo, v šolo in ob šoli; od socialnega varstva preko poklicnega 
usmerjanja in vseh drugih mogočih področij, ki naj bi kompleksno oblikovala 
našega mladostnika, pa tega raziskovalnega dela nimamo, oziroma pričakujemo, 
da bo ta naš učitelj obrtnik in strokovnjak na deseterih področjih, kar nikoli 
ne bo, niti ne bo tega zmogel. Poleg navedenega se mi postavlja tudi vprašanje 
organizacije dela za neposredno pedagoško operativo, za neposredno proučevanje 
socialnega psihofizičnega in ne vem kakšnega okolja, v katerem mladostnik živi, 
prihaja v šole k meni kot učitelju, jaz pa ga naj vsestransko raziskujem in 
proučujem. Nedvomno, da tega ne bom zmogel, kot je nedvomno, da je tudi 
tu treba iti na neko< delitev intelektualnega dela. To vprašanje je v materialu 
vsekakor pomanjkljivo obdelano. Mi vsi z zadovoljstvom pozdravljamo dejstvo, 
da je treba do 1970. leta imeti toliko učiteljev, toliko učilnic itd., samo kot 
sem dejal, treba bi bilo povedati še nekaj več, treba bi bilo povedati, kakšen 
koncept organizacije intelektualno pedagoškega dela si skušamo zastaviti in s 
kakšnimi kadri ga bomo realizirali. Danes je že povsem jasno, da ne bomo 
v inštitute vključevali samo psihologe, socialne delavce, zdravnike, pedagoge 
itd., ampak da bo, treba vso to stvar prenesti bliže k praksi. Dvomim pa, kot 
dvomi verjetno tudi tovariš Matej Bor, da bi bili neki bazenski pedagoški 
zavodi to sposobni opravljati. Preveč so odmaknjeni od prakse, preveč odmak- 
njeni od šol in šolskega dela, da bi lahko služili neposredno tej operativi in bi 
bili lahko zategadelj le rešitev iz zagate, ob pomanjkanju tovrstnega kadra, 
ki ga v našem 7-letnem perspektivnem razvoju moramo usposobiti. Sele ko 
bo ta učitelj imel pri svojem neposrednem pedagoškem delu ob sebi tako 
organizirano strokovno delo, ki mu bo pomagalo ga usmerjati, ki ga bo iz 
obrtniškega vseznalstva usmerjalo v njegovo osnovno vzgojno dejavnost, šele 
takrat bomo lahko rekli, da smo se malce približali načelu kompleksnosti učno- 
vzgojnega proc_esa. Danes pa, ker sam vsega ne zmore, nujno prihaja do tega, 
da si pač delo razdelimo: jaz bom vzgajal za film, ti boš vzgajal tega otroka 
estetsko, drugi ga bo vzgajal seksualno itd. Jasno je, da vsesplošni vzgojitelj 
nisem, poleg tega pa moram tega otroka poznati, proučevati, poznati moram 
njegove družinske, socialne razmere itd. To je v sedanjih razmerah učitelja 
nemogoče doseči. Ob vsem tem pa naj bi učitelju naprtili še varstvo otrok. 
Smatram, da bi moral biti za te socialne probleme na šoli ali za skupino šol 
poseben strokovnjak psiholog in za proučevanje specifičnih pedagoških vprašanj, 
ki se tam javljajo, poseben pedagog. Morda zveni vse to malce iluzorno in 
morda tudi nekoliko prepotencirano, vendar smatram, da je potrebno predvideti 
ustrezno smer in s tako orientacijo iti v naš 7-letni perspektivni plan. Mislim, 
da zato ne bi bilo napak, če bi vnesli v šesto točko prvega poglavja stališč, da 
je treba poleg institucij, ki bodo nadalje razvijale pedagoško teorijo na višji 
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ali ustrezni ravni, razmisliti tudi o organizaciji tovrstnega raziskovalnega 
dela, ki bi služilo neposredni operativi. V drugo točko drugega poglavja pa 

a je treba za tako postavljene naloge ne samo usposobiti zadostno število 

kovnjakov temV6Č tudi zadostno število v te namene specializiranih stro- 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Boris Mikoš. 

Boris Mikoš: Tovariši! Rad bi nadaljeval z že začeto polemiko ker 
smatram da ravno iz nje odseva duh velike zavzetosti za nadaljnji razvoj 
solstva. Ne bi se rad spuscal v zelo obsežno problematiko nadaljnjega razvoja 
solstva, temveč bi se rad zadržal samo na nekaterih od teh vprašanj 

„ /sem je jasno, da je treba v prihodnjem 7-letnem razdobju razviti 
nase solstvo, pri čemer se razhajamo le v nekaterih vprašanjih, kako ga raz- 
vijati; pri tempa smo si enotni glede osnovnega vprašanja, in to je, da šolstva 

e bi bilo treba razvijati izključno le na temelju demografskih zahtev, ampak 
tudi na osnovi realnih potreb našega gospodarstva, naših javnih služb in naše 
&p osne zelje po napredku. V dosednjih razpravah smo ugotovili da ie zlasti 
v »d„„h desetih letih proces ekspanzije šolstva prevladal „ad prociom 
razvijanja kvalitete v našem šolstvu, pri čemer pa se nikakor ne morem stri- 
njat, s tistimi diskutanti, ki s svojimi diskusijami nekako kažejo na to, da v 
naših šolah m bil napravljen velik napredek. Mislim, da bi pedagoškemu kadru 
ki dela na tem področju v takšnih materialnih pogojih, ki so velikokrat dejansko 
podobni materialnim pogojem, v kakršnih je delala naša proizvodnja v prvih 
povojnih letih pa danes ne dela več, morali dati samo priznanje, da so v pogojih 

tSLrerezulSrSPanZ1Je ****** ^ tUdi na P°dr°Čju kvalit8te 

S prehodom na nov sistem financiranja in na delitev po delu se je naenkrat 
odprla vrsta sicer ze znanih pa na nek način vendarle novih vprašanj ali pa 
vsaj na nov nacm postavljenih vprašanj, in sicer med drugim tudi s področja 
odnosov gospodarstva z ene in izobraževanja z druge strani. 

Nam se s tem v zvezi postavlja več vprašanj. Dotaknil bi se samo enega 
od teh, m sicer vprašanja ali obseg sredstev, ki jih danes dajemo za potrebe 
izobraževanja, ustreza obsegu naših potreb in materialnim možnostim naše 
skupnosti m s tem v zvezi, kakšen del razpoložljivih sredstev lahko v pri- 

,tnem razdobju damo za potrebi izobraževanja in znanosti Mislim, da m nobenega dvoma več, da obstaja realna zveza med gospo- 
darstvom in njegovimi dosežki ter izobraževanje, njegovo razširjenostjo in 
njegovo kvaliteto. Ce je torej temu tako in če smo se do tega jasnega spoznanja 

okopali, potem seveda ni vec mogoče m je tudi povsem nevzdržno, da še 
izobraževanje znanost, raziskovalno delo itd. naprej obravnavamo kot ne- 
gospodarske dejavnosti, da jih še naprej skušamo v praksi obravnavati kot 

j8 „ obbk° Potrošnje, ker se mi zdi, da danes vendarle štejemo inteligenco 
doseženo strokovno znanje, dosežene sposobnosti naših delovnih ljudi in pri- 
dobljene izkušnje, v definicijo akumulacije. Ne moremo torej več govoriti 
o em da gre tu samo za neko nadgradnjo, ampak da gre tu v svoji osnovi tudi 
pri solstvu za važen m zelo pomemben del same materialne baze naše družbe. 
Mi torej danes vsaj v načelu že priznavamo, da je izobrazba del materialnih sil, 
ki imajo značilno vlogo v splošnem, družbenoekonomskem razvoju in da je 
danes vsaj na glas ne skušamo več zanikati. Danes tudi vedno močneje pod- 
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črtujemo in vedno bolj opozarjamo na vlogo izobrazbe in znanja pri razvijanju, 
znanosti,' pri odkrivanju novih tehničnih in drugih zakonitosti, pri uvajanju 
nove tehnologije ter pri revolucioniranju proizvodnje, o kateri stalno in veliko 
govorimo, kakor tudi o tem, da se s pomočjo vse večje in večje produktivnosti, 
ustvari tudi večji narodni dohodek. In ne samo to, mi tudi vemo, kako nova, 
moderna tehnologija, na kateri danes sloni avtomatizirana proizvodnja, ustvarja 
popolnoma nove in za danes pravzaprav neslutene pogoje za osvoboditev dela, 
za vračanje človeka k samemu sebi, in da odpira prav ta moderna tehnologija 
tudi nove perspektive v družbenih procesih. Gre torej za odnos, oziroma za 
vpliv, ki ga ima višja in bolj razširjena izobrazba na hitrejšo rast narodnega 
dohodka in obratno, kolikšen del narodnega dohodka pri takem ekonomskem 
odnosu lahko damo in koliko moramo dati v prihodnjem 7-letnem razdobju 
za širjenje izobrazbe in za večanje znanja, kot delo našega skupnega nacio- 
nalnega kapitala, s katerim razpolagamo. Zato se pridružujem mnenju tistih 
tovarišev poslancev, ki so danes opozarjali na ta element v naših slovenskih 
pogojih in ga podčrtali kot pomemben del našega nacionalnega kapitala. 

Strinjam se z ugovori tistih tovarišev, ki često podčrtujejo, da odnosov med 
izobrazbo, znanostjo in raziskovalnim delom na eni strani, ter gospodarstvom 
na drugi strani ni mogoče točno opredeliti. Res je, da nam ekonomska znanost, 
ne samo pri nas, ampak tudi v svetu, takih točnih odnosov še ni mogla dat: 
in se mora teh stvari še učiti, vendar mislim, da je pa vendarle treba določiti 
vsaj osnove, s katerih lahko ocenjujemo družbene potrebe in možnosti za to 
sedemletno razdobje, za katerega želimo danes sprejeti stališča za sestavo 
podrobnejšega načrta. Mislim, da se delež izobraževanja in znanosti v proiz- 
vodnem procesu ne kaže samo v osposobljenosti proizvajalcev za delo, ampak 
tudi v stopnji, do katere uspevamo razvijati svoja lastna tehnična sredstva in 
postopke, oziroma tehnološke procese. Mi vemo, da se enotnost delovne sile, 
delovnih orodij in predmetov oblikuje in uresničuje na popolnoma določen 
način in seveda tudi v zelo točno določenih razmerjih. Ze doslej se nam je- 
pokazalo, da se nam je, če smo zanemarili kateregakoli od teh treh elementov, 
to maščevalo, ker je prihajalo do porušitve odnosov v okviru tega enotnega 
procesa in s tem seveda tudi do nesorazmerij v razvoju proizvajalnih sil. Mi 
danes vemo, da se v deželah z visoko razvito proizvodnjo odvija zelo inten- 
ziven proces približevanja šolstva gospodarstvu in da se gospodarstvu pribli- 
žujejo tudi znanstvene in druge tovrstne inštitucije, da se v svetu v tem smislu 
menjajo izobraževalni sistemi in sistemi izobraževalnih institucij in da so \ 
toku globoke in stalne šolske reforme. Reforma, ki teče pri nas, je prav tako 
odraz našega splošnega razvoja in potreb. S tem v zvezi povsod v svetu 
naraščajo vlaganja za potrebe šolstva in vedno večji del narodnega dohodka 
se daje v ta namen. UNESCO je v svojem »Anniere l'internationale d'education« 
objavil nekatere podatke o tem, kakšne odstotke svojega narodnega dohodka 
dajejo za potrebe izobraževanja posamezne dežele. Strinjam se s pripombo^ ki 
jo bo najbrž kdo stavil, da je način zajemanja v različinih deželah različen, 
vendar je iz teh podatkov le mogoče dobiti neko splošno sliko. Na prvem mestu 
je Sovjetska zveza, ko izločuje za potrebe izobraževanja 7,1 °/o svojega na- 
rodnega dohodka. Da ne bi kdo mislil, da le velike dežele lahko pogrešijo- 
tako velik del, naj navedem podatek za manjše dežele. Finska izloči 6,3 °/o, 
Norveška in Belgija okrog 5,5 "/o, Kongo 5,1'%, Poljska, Kanada, Irak od 
4,5 °/o do 5 °/o itd. Strinjam se z ugotovitvijo, dano v materialih, da smo v 
zadnjih letih intenzivno večali udeležbo šolstva v delitvi narodnega dohodka. 
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vendar moramo ugotoviti, da je šel velik del teh sredstev za ekstenzivno 
večanje, to se pravi za večanje fronte šol in da so povečevana sredstva v notranji 
strukturi sredstev za šolstvo prvenstveno pokrivala le sredstva za osebne 
prejemke zaposlenega pedagoškega kadra in da se nam situacija na področju 
sredstev za materialno opremljenost šol bistveno ni izboljšala. 

Mislim, da je to. dejansko posledica ekspanzije šolstva, ki smo jo doživeli 
in ki v nemajhni meri sloni pri nas na demografskih okoliščinah, ki so danes 
poleg družbenih potreb prvenstveno silile v to smer. Mi danes vemo, da raz- 
širjena reprodukcija obsega poleg materialnih sredstev tudi nove ljudi, ker 
vemo, da imata tako stroj kot človek svojo dobo, pa kljub temu še vedno 
dovoljujemo, da nam praktično vsi investicijski programi, ki so dokaj podrobno 
izdelani za materialna sredstva, skoraj nikoli ne obravnavajo potrebe po novih 
kadrih, s čimer seveda še bolj odpiramo možnosti, da se potrebe tako po 
kadrih kakor po institucijah, ki naj izobražujejo, lahko zelo poljubno ocenjujejo. 

Včeraj smo na našem zboru imeli v razpravi o štipendiranju in o mate- 
rialnem položaju učencev in študentov priložnost slišati nekaj značilnih pri- 
merov, kako to v praksi izgleda. Moram reči, da je tudi v monografiji, ki nam 
je bila predložena, očitna slabost v' tem, da se razvoj šolstva za prihodnje 
razdobje programira predvsem na dveh temeljih; en temelj je demografsko 
stanje, drugega pa opiramo predvesm na sedanjo mrežo in vrsto šol, pri čemer 
smo izgleda odstopili od poskusa, da potrebe po kadrih čimbolj realno ocenimo. 

Ugotoviti moramo torej, da so predlogi o razvoju šolstva za prihodnje 
razdobje, kakor tudi odstotki, ki so bili v tem v poročilu navedeni, zasnovani 
na teh elementih, ne pa na odnosu gospodarstvo — izobrazba. Mislim, da je 
to deloma tudi posledica sedanjega stanja. Doslej nam namreč ni uspelo, da 
bi z odrejenimi instrumenti aktivirali za potrebe izobraževanja tisti del sredstev, 
ki so namenjena za razširjeno reprodukcijo, pa so razbita po različnih, deloma 
tudi drobnih delovnih organizacijah, so pa namenjena za šolanje in izobraže- 
vanje kadrov. To pomeni, da bi morali vendarle nekoliko točneje precizirati 
odnos proizvodnje v primerjavi s potrebami izobraževanja in znanosti. 

V našem odboru je tekla precej obsežna razprava o nadaljnji demokra- 
tizaciji našega šolstva, to je o možnosti državljanov, da se vpisujejo v različne 
šole po svojih lastnih težnjah in nagnjenjih, kakor tudi o tem, kakšni so bili 
dosednji rezultati te demokratizacije. Mislim, da je prav, da tudi v tej razpravi 
podčrtamo, da smo v preteklem razdobju ustvarili povsem nove odnose znotraj 
šole in okoli nje, da smo omogočili vedno večjemu številu državljanov, da 
realizirajo svojo pravico do izobrazbe, do nadaljevanja šolanja in do izbire 
poklica. Kljub temu pa bo tudi v bodočem razdobju treba stremeti za tem, da 
se bodo šolski in izobraževalni zavodi res formirali kot samostojni kolektivi, 
ki so pred družbo odgovorni za svoje delo. 

Mislim, da nas je takšna politika doslej privedla do hitrega večanja števila 
šol in njihovih kapacitet, do zajemanja skoraj vse šoloobvezne mladine v 
pouk, do tega, da pretežni del generacije, ki uspešno zaključi osemletno šolanje, 
že lahko nadaljuje šolanje na drugi stopnji in da velik del maturantov nadaljuje 
študij na visokošolskih zavodih, kar vsekakor sodi med velike uspehe. Kljub 
temu pa smo ponovno ugotovili, da je šolstvo, kljub vsem tem naporom, ma- 
terialno zaostajalo za našimi potrebami in da probleme kvalitete v tem času 
nismo adekvatno reševali. 

Mislim, da nas razpoložljiva sredstva silijo k realizmu in usklajevanju 
naših potreb in naših želja. Zato bi želel nekoliko polemizirati z nekaterimi 

3* 
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tovariši, ki žele, da bi v naša stališča o politiki šolstva napisali same superlative 
in vse blizu 100,0/o. 

Osebno se ne ogrevam za takšno politiko. Mislim, da so poleg materialne 
osnove tudi drugi elementi, ki se upirajo nagli ekspanziji šolstva. 

Po ugotovitvah monografije, ki nam je bila predložena, nekaj manj kot 
60 i0/o učencev iste generacije uspešno konča osemletko in približno V s vpisanih 
študentov na univerzi uspešno zaključuje svoj študij. Mislim tovariši, da gre 
tu za očitno ugotovitev, ki jasno kaže, da je materialno stanje privedlo do 
nekaterih konkretnih posledic, katerih pravo vrednost je za družbo najbrž 
zelo težko oceniti, vendar kljub temu lahko rečemo, da je ta vrednost velika. 
'Mislim, da nam je težko sprejeti stališča, ki se pojavljajo, zlobno rečeno, na 
podlagi zakonitosti, ki sicer veljajo za izbor športnikov, namreč, da moramo 
v naših šolah obravnavati in vzgajati čimvečjo množico, kajti šele iz množice 
se izlušči kvaliteta. 

Mislim, da se celo v proizvodnji orientiramo na to, da bi skušali čim več 
ustvarjati s čim manj ljudmi in se v Jugoslaviji zavzemamo za to, da zapo- 
slujemo takšen del delovne sile, ki ustreza našim možnostim. 

Mislim, da smo v sedanjem razdobju v nemajhni meri pod pritiskom 
razmer, vlagali, več za šolanje čim večjega števila učencev, manj pa za kva- 
litetno rast naše šole. Ne vem, če je prav, da še naprej zagovarjamo takšno 
ekstenzivnost. Kolikor mi je znano, naj bi se število študentov v prihodnjih 
«edmih letih povečalo za 50 ®/o. To je docela v redu, če bomo zagotovili ustrezna 
sredstva, da bo učni učinek na univerzi in visokih šolah čim večji in da ne 
bo končalo univerze in visokih šol le Vs študentov, temveč najmanj 2/a. Tudi 
na srednjih šolah je treba odstotek tistih, ki bodo končali šolo, dvigniti visoko 
nad sedanji nivo. Mislim, da je današnje stanje nevzdržno in ne smemo še 
naprej nadaljevati, na vseh nivojih naših šol, s tako kvaliteto, kakršno imamo 
danes. Mislim, da bi mi morali s sedemletnim pismom odpraviti neskladnosti 
tako glede pomanjkanja modernih učil, kakor tudi učnih prostorov, ki so 
potrebni za moderen pouk. V tem razdobju moramo prvenstveno reševati 
vprašanja intenzifikacije pouka, znanstvene aktualizacije našega pouka in 
ustvariti pogoje, da aktiviramo učenca in da opustimo že tolikokrat preklinjani 
verbalizem v pouku ter da tesneje povezujemo šolo in prakso in to ne samo 
v besedi, pa tudi ne samo s tem, da pošiljamo gimnazijca za 14 dni v neko 
ustanovo, kjer je boljše ali slabše sprejet. 

Mislim, da bo prav to vprašanje v prihodnjih letih dobilo ostre oblike tudi 
zaradi tega, ker bomo imeli veliko število na šolah II. stopnje in na fakultetah. 
Mislim, da v procesu integracije šolstva niti prosvetni organi ne morejo biti 
pasivni. Sem prepričan, da uvajanje moderne tehnologije v proizvodnjo ni 
miren proces, vsaj kdor ga pozna in ga je doživel. V tem procesu ne raste na 
miren način novo iz starega in kdor to misli, je v zmoti. To je revolucionaren 
proces, v katerem se zelo velik del starega zavrže, na temelju novih izsledkov 
in novih spoznanj. In če si šolstvo prav predstavljam, potem je prav, da je pod 
vplivom proizvodnje, ki pa mora biti hkrati podvržena neprestani kritiki ob- 
stoječega stanja, kajti iz teh šol morajo v proizvodnjo dnevno dotekati novi 
kadri z modernejšim znanjem. Samo z modernim šolanjem kadra bomo lahko 
svojo proizvodnjo uspešno vključevali v mednarodno delitev dela in to v 
proizvodnji kakor na področju tehnike in znanosti. Mislim, da je napačno 
gledanje, da je naš cilj v tem, da glede procesa skušamo dohitevati razvitejše 
dežele. Osebno se zavzemam za to, da skušamo raje na posameznih sektorjih 
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življenja vpadati v že obstoječo stopnjo tehničnega in drugega napredka in se 
aktivno vključevati v ta progres kot enakopravni ustvarjalci, ne pa samo kot 
stalni kupci licenc, če to nekoliko karikiram, čeprav nisem proti temu, da jih 
odkupujemo, kjer je to razumno. Ce bi tako zastavili naše naloge za prihodnje 
7-letno razdobje, bi morali seveda v delitvi narodnega dohodka podvzeti 
ustrezne ukrepe in napraviti nadaljnje bistvene premike v primerjavi s tem, 
kar smo ustvarili v prehodnjem razdobju. Mislim, da bomo v kratkem in sicer 
ko bomo razpravljali o rebalansu proračuna, postavljeni pred konkretno od- 
ločitev, ki bo pokazala, na kak način želimo izvajati to politiko že v prvem 
letu tega 7-letnega razdobja. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Viktor Klanjšček. 

Inž. Viktor Klanjšček: Tovariši in tovarišice poslanci! Takoj uvo- 
doma bi rad povedal, da se strinjam s predloženimi stališči o politiki na pod- 
ročju šolstva, ki naj bi jo vodili v razdobju 1964/70. V svoji diskusiji pa bi se' 
rad dotaknil nekaterih najbolj perečih vprašanj s področja visokega šolstva. 
Zaradi raznovrstnosti obširne problematike vas ne bi hotel moriti z vsemi 
temi problemi in bi rad izluščil samo štiri važnejša vprašanja. 

Kot prvi problem bi rad navedel, da smatram, da je za naše gospodarsko 
življenje silno ponesrečen pojav, da večina absolventov srednjih tehniških šol 
nadaljuje študij na fakultetah. To velja posebno za ljubljanske srednje šole. 
Človek dobi vtis, da so študentje srednjih tehniških šol preveč odmaknjeni 
oziroma premalo povezani z gospodarstvom, da čutijo določen strah pred vklju- 
čevanjem v tovarniško delo, da jim je lagodnejše in manj problematično, če 
delajo še naprej to, kar so delali doslej, se pravi, da nadaljujejo študij. Iz 
nekaterih srednjih tehniških šol odhaja 80 pa tudi 90 l0/o absolventov študirat 
na fakultete. To se neugodno odraža predvsem v dveh smereh. Ker pri prehodu 
na univerzo ni nobene selekcije in odhaja preveč tehnikov na univerzo, se v 
gospodarstvu občuti pomanjkanje srednjega strokovnega kadra. Visoko izo- 
braženega kadra pa je že precej, vendar je njegova kvaliteta zaradi slabe 
selekcije slabša, kot bi si to želeli. Pri posameznih panogah se razmerje teh- 
nikov nasproti inženirjem giblje v odnosu 1 : 1 do 1 : 2,5. Za naše razmere 
bi ta odnos moral znašati vsaj 1 : 4, dočim znaša ta odnos npr. v Sovjetski zvezi 
1 : 6, v Ameriki pa celo 1 :10. Večkrat smo že omenili, da bi se morala gradnja 
našega strokovnega kadra vršiti v obliki piramide, na žalost pa moramo ugo- 
tavljati, da se gradi v obliki prizme. Vojska brez dobrih podoficirjev je malo 
vredna in isto primerjavo bi lahko napravili tudi za razpored naših kadrov 
v gospodarstvu. 

Druga, negativna stran tega pojava pa je tudi v tem, da od študentov, ki 
se vpisujejo na univerzo, diplomira samo Vs, to se pravi, da ostali delata 
na visokih šolah samo gnečo. Zaradi njih je treba skrbeti za dodatne šolske 
prostore in učne pripomočke, za dodatne profesorske kadre itd., kar v skrajni 
meri znatno viša stroške za vzdrževanje visokih šol. Boriti se bomo morali 
za to, da bodo prihajali na visoke šole talentirani ljudje z voljo do študija, to 
se pravi, z resnimi nameni, da bodo svoj študij končali. Do bi se ta smoter 
dosegel, mislim, da ne bi bilo napačno, da bi se po končani srednji tehniški 
šoli uvedla obvezna enoletna praksa pod mentorstvom te srednje šole. Zaključni 
izpit bi študentje opravljali šele po dovršeni enoletni praksi. Na ta način bi se 
absolventi pod mentorstvom seznanjali s prakso in bi bili uporabnejši pri 
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delu, marsikdo pa bi premagal svoj strah pred proizvodnjo in bi se za stalno 
vključil v delo. Vsekakor to leto ne bi bilo izgubljeno in bi se pri kvaliteti 
srednjih kadrov bogato obrestovalo. 

Pri sprejemanju študentov na fakultete smo sicer postavili načelo široko 
odprtih vrat. Ne bi se hotel spuščati v debato okoli tega načelnega vprašanja, 
ki ima svoje senčne pa tudi svoje dobre strani. Vendar bi rad povedal, da 
imajo v Sovjetski zvezi sprejemne izpite in to precej stroge. Kolikor pa se 
za sprejemne izpite ne ogrevamo, bi pa morali vsaj v prvem letniku v obliki 
obveznih kolokvijev in izpitov čimprej napraviti temeljitejšo selekcijo, tako da se 
manj sposobni kadri preusmerijo drugam. Takšni ukrepi bi imeli za posledico 
intenzivnejši študij, razen tega pa bi se to pozitivno odražalo pri stroških vzdrže- 
vanja visokih šol. 

Kot drug problem bi rad navedel naslednje vprašanje. Pri ustanavljanju 
visokih šol in specializiranih oddelkov gremo zadnje čase preveč v širino in 
preko naših možnosti. Na pravni fakulteti je že 11 smeri, na ekonomski 5; tak 
študij je seveda drag. Ne pozabljajmo pa, da smo poldrugmilijonski narod, da 
je število delovnih mest za te diplomante in specializirane diplomante izredno 
majhno in da se ta mesta v kratkem času zapolnijo. Tako ozko specializacijo si 
lahko privoščijo več 10-milijonski narodi, ne pa mi. Celo v Ameriki in v So- 
vjetski zvezi so prišli do spoznanja, da so prezgodnje specializacije neustrezne. 
Mi v našem skromnem okviru rabimo diplomanta splošnega znanja, speciali- 
zacija pa naj se izvrši kasneje v praksi ali pa pri nadaljevanju študija na 
III. stopnji. 

Zadnje čase se pojavljajo tudi predlogi o snovanju novih fakultet. Obstoja 
konkreten predlog, o osnovanju ekonomske in medicinske fakultete v Mariboru. 
Razvoj višjih šol v Mariboru, ki dajejo našemu gospodarstvu in upravi sposobne 
kadre, sicer z veseljem zasledujemo, vendar, če smo nekoliko samokritični, 
bomo morali priznati, da snovanje novih oziroma bolje rečeno dupliranje starih 
fakultet za slovenske razmere ne bi bilo umestno in se glede tega popolnoma 
strinjam s tovarišem Mikošem, da bi od ekstenzivnosti morali pri razvoju šolstva 
preiti v intenzivnost. Utrjujmo raje sedanje fakultete in jim dajmo ustrezne 
pedagoške kadre, laboratorije, opremo itd., ne pa, da drobimo svoje sile in 
sredstva na dva kraia. 

Kot tretji problem se mi zdi, da v naši diskusiji ne bi mogli iti molče mimo 
problematike našega stopenjskega študija na univerzi. To je delikatna in odgo- 
vorna snov in bi zaradi tega rad navedel samo naslednje. 

Zgrešeno bi bilo, če bi načelno in na vseh fakultetah napadali sistem dvo- 
stopenjskega študija, vendar pa bi bilo enako zgrešeno, če bi na vseh fakultetah 
za vsako ceno uvajali dvostopenjski študij. Torej tudi tam, kjer ni nikakršnih 
pogojev za resnejši uspeh v tej smeri. So primeri, kjer lahko da prvostopenjski 
študij zelo uporabne absolvente kot npr. inženirje za živilsko tehnologijo na 
biotehniški fakulteti. So pa tudi primeri, kjer je sistem šolanja na 2 stopnjah 
popolnoma neuporaben; recimo na medicini. Po besedah tovariša Vipotnika smo 
vložili vse premalo naporov v to, da bi napravili tehtne analize, kakšni stro- 
kovnjaki so potrebni našemu gospodarstvu in družbenim službam in ali so 
posamezni profili kadrov I. stopnje v resnici sposobni in sprejemljivi za prakso 
In ali bodo v praksi dobili ustrezno mesto itd. Ne morem se znebiti vtisa, da smo 
se lotili reševanja tega vprašanja preveč šablonsko, preveč administrativno, 
brez temeljitih priprav in analiz in da nas sedaj zaradi pomanjkljivih pred- 
priprav in slabih rezultatov tu in tam boli glava. Ta frontalni, naenkratni, ne- 
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organski prehod na dvostopenjski študij je bistveno povečal stroške za vzdrže- 
vanje univerze. Baje je bilo v tej periodi nastavljenih 300 novih predavateljev. 
Resno se lahko dvomi v kvaliteto tako od hoc nabranih predavateljev. Predmeti 
so na nekaterih fakultetah silno neposrečeno razporejeni med obema stopnjama, 
tako da prihaja do ponavljanja oziroma do zmanjšanja obsega snovi, ki bi se 
sicer lahko študentom predavala v istem času. V večini primerov pa se dogaja, 
da 90 °/o absolventov nadaljuje s študijem na II. stopnji, to se pravi, da skoraj 
cela vojska maršira naprej in odpadajo navadno le slabši, ki študija ne zmorejo, 
za take pa se potem gospodarske in družbene organizacije ne pulijo preveč. 
Nastane resno vprašanje, ali se zaradi teh nekaj posameznikov, ki ne nadalju- 
jejo študija, izplača vzdrževati bistveno dražji in bolj kompliciran študij prav na 
vseh fakultetah. Obratne inženirje oziroma kadre med srednjo strokovno šolo 
in diplomanti univerze vsekakor rabimo, vendar se mi zdi veliko bolj posrečena 
oblika študija na posebnih višjih šolah kot so to npr. mariborske višje šole, 
ker nam take šole dajejo potem povprečne kadre, to se pravi dobre in slabe, 
ki jih seveda potem v praksi z veseljem sprejmejo. 

Mislim, da bi morali vprašanje dvostopenjskega študija ponovno proučiti 
in orientacijsko sprejeti naslednje sklepe: 

V panogah, kjer obstojajo posebne višje šole, ne bi imelo smisla tudi na 
fakultetah uvajati dvostopenjski študij. V panogah pa, kjer takih višjih šol ni, 
obstojajo pa po vseh analizah potrebe po takih višjih kadrih, naj se dvosto- 
penjski študij zadrži in utrjuje še naprej. Vsekakor, če ni izrazite potrebe, naj 

■se ne sili zaradi gole šablone v bistveno dražji, razbit in v sumarno vzeto manj- 
vreden študij. 

Kot četrti problem bi rad navedel naslednje: 
Zdi se mi, da v naši debati ne bi mogli iti mimo vprašanja osebnega počutja 

študentov na naši univerzi. Verjetno smo v preteklosti temu vprašanju posve- 
čali malo premalo pozornosti in je zaradi tega tudi prišlo tu in tanj do manjših 
ekscesov. Prav gotovo se študent ne more dobro počutiti na univerzi, če nima 
zagotovljenih minimalnih finančnih sredstev za svoj obstoj, če mora iskati in- 
strukcije ali pa celo slabše začasne zaposlitve, kar seveda potem vpliva na po- 
daljšanje njegovega študija in posredno tudi na večji proračun univerze. Zadnje 

■čase so bili na tem področju storjeni nekateri pozitivni koraki, med katere 
spada npr. bistveno zvišanje štipendij. Mislim, da bi pri naslednjem koraku 
morali dotirati znatno večja sredstva za izgradnjo študentskega naselja. Bistveni 
eksistenčni vprašanji za študenta sta soba in prehrana in je seveda demora- 
liziran in ne more imeti posebnih uspehov pri študiju, če ne more najti ustrez- 
nega prenočišča ali pa če ga zasebniki pri tem odirajo. 

Če hočemo v korenu rešiti to vprašanje, bomo vsekakor morali znatno 
povečati kapacitete študentskega naselja. Pri izgradnji študentskega naselja pa 
ne smemo pozabiti tudi na izgradnjo dvoran, telovadnic in drugih fizkulturnih 
objektov. Študentom moramo omogočiti, da bodo svojo odvečno energijo usmer- 
jali v kulturo in v telesno vzgojo. Takšno udejstvovanje bi bilo vsekakor bolj 
koristno kot pa postopanje po barih, promenadah in podobnem. Na ameriških 
in švedskih univerzah so študenti nositelji športnih rekordov in ostalih fizkul- 
turnih udejstvovanj. Pri nas tega ne bi mogli reči, vsaj v taki meri ne. 

Vem, da nimamo denarja v izobilju, da bi te kulturne in fizkulturne objekte 
za študentske potrebe lahko gradili takoj. Vendar pa, če govorimo o perspek- 
tivah za 7 let naprej, bi skoraj morali predvideti tudi izgradnjo takih objektov. 
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Pri dokončni sestavi smernic za razvoj visokega šolstva v 7-letnem planu bi. 
morali predvideti še konkretnejše rešitve navedenih štirih vprašanj. 

Današnja diskusija me je spodbudila k temu, da bi na koncu povedal še 
nekaj svojih misli glede financiranja šolstva. Predvsem me je spodbudila, 
diskusija tovariša Vošnjaka in tovarišice Podgornikove, posebno, ko sta omenila 
velike razlike, ki dejansko obstojajo pri osebnih dohodkih učiteljev. 

Učitelj ni kriv in tudi'nima vpliva na boljše gospodarjenje njegove občine 
in končno tudi občina sama velikokrat ni kriva, če gospodarsko ni toliko aktivna 
kot neka druga sosednja občina. Zaradi tega nastajajo krivice pri osebnih 
dohodkih prosvetnih delavcev, fluktuacija itd. Kolikor se te stvari ne bodo 
dale uskladiti in pravično rešiti, bo treba proučiti tudi kakšno drugačno varianto 
glede financiranja osebnih dohodkov prosvetnih delavcev. Verjetno bi bilo treba 
proučiti ali se ne bi financiranje, to se pravi zagotavljanje osebnih dohodkov 
učiteljev, dalo prenesti na republiška sredstva, in sicer po enotnih merilih. 
V takem primeru bi bilo treba spremeniti sistem delitve dohodka med občinami, 
okraji in republiko. V mislih imamo samo osebne dohodke, ostale investicije 
v šolstvu, recimo postavljanje in rekonstrukcija zgradb, nabava opreme, malice 
itd. pa naj bi še nadalje ostale pri občini. Pri taki ureditvi financiranja pa bi 
bilo potrebno skrbeti za to, da bi se zagotovili krediti, tako da bi se občina lahko 
zadolžila, da bi te zgradbe lahko potem pričela graditi tam, kjer so potrebne. 

Mogoče bo kdo rekel, da je to korak nazaj, vendar če se drugače ne da rešiti, 
mislim, da bi bilo vredno proučiti tudi kakšen način rešitve. 

Ne vem, če je prav, da silimo v šablonske rešitve, če smo se prepričali, 
da nam niso dale pozitivnih rezultatov. Kot paralelo bi navedel, da določene 
službe, kot je vojska, milica itd., tudi niso prišle na občine. Morda bi lahko to 
veljalo tudi za šolstvo, ki je pravzaprav tudi obvezno po zveznih predpisih in 
bi se ga mogoče dalo tretirati na takšen način. Financiranje bi se dalo rešiti 
tudi v obliki izravnalnega fonda, kot je to predlagal tovariš Bor, čeprav tudi 
ta varianta ni najbolj priljubljena. Vendar pa -nas sedanja situacija pri finan- 
ciranju šolstva sili k temu, kar kaže tudi naša diskusija, da bomo morali nekaj 
spremeniti v eni ali drugi smeri. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala. Besedo ima Kristina Lovrenčič. 

Kristina Lovrenčič: Tovarišice in tovariši poslanci! 2e vnajsrej se 
moram opravičiti, če bom morda ponovila kakšno številko ali ugotovitev, ki je 
bila povedana že pred menoj. Zal se diskutantom, ki nismo prvi, to večkrat 
dogaja. Govoriti pa nameravam o tako pomembni stvari, o tako pomembnem 
področju našega šolstva, da rada prevzamem tak očitek nase. 

Gre za naslednje.: V predloženih stališčih o bodočem 7-letnem planu šolstva 
so zapisane med drugim naslednje številke: najmanj 80 %> otrok ene generacije 
naj bi uspešno končalo do leta 1970 osnovno šolo, znižali naj bi izmenski pouk, 
omogočili precejšnjemu številu šolskih otrok v industrijskih središčih celodnevno 
bivanje v šoli, občutno bomo morali povečati zmogljivosti šol II. stopnje, po- 
sebno še zmogljivosti posebnega šolstva in deloma tudi zmogljivosti, čeprav 
mogoče ne po zgradbah, obstoječega visokega šolstva. Čeprav govorimo o bodoči 
intenzifikaciji, o povečanju kvalitete, v čemer se s tovarišem Mikošem in dru- 
gimi govorniki popolnoma strinjam, pa se bodočih investicij v šolstvu nikakor 
ne bomo mogli izogniti. 
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Če torej ta stališča sprejmemo, bomo morali obenem bistveno spremeniti 
našo dosedanjo investicijsko politiko v šolstvu. Te investicije nas bodo v pri- 
hodnjih 7 letih po zelo previdnih ocenah veljale okrog 92 milijard dinarjev. 
Številka je zapisana v gradivu, ki smo ga prejeli za današnjo sejo. To pa pomeni, 
da bo treba najti ne samo mnogo več sredstev za šolske investicije kot doslej, 
marveč bodo morala ta sredstva dotekati stalno in biti zagotovljena tako, da 
ne bodo odvisna od trenutnega finančnega položaja investitorjev ali njihove 
trenutne investicijske politike. Dosedanja investicijska vlaganja v šolstvo so bila 
vsako leto sicer lepo planirana, toda realizacija je bila redno pod planom. 
Čeprav je bila intencija zakona o financiranju šolstva, da naj bi bil edini obvezni 
vir tega financiranja, in sicer prispevek iz dohodka pred delitvijo, namenjen 
za investicije v šolstvu, pa ta intencija ni bila jasno uzakonjena in tako so bila 
investicijska vlaganja v šolstvo več ali manj stihijska, plod najnujnejših potreb,, 
dostikrat tudi neekonomična in pa seveda še v večji odvisnosti od trenutnega 
finančnega položaja teritorialnih enot, kot pa izdatki za osnovno dejavnost. Za 
osnovno dejavnost je bilo treba izdatke pač pokriti, investicije pa so dobile tisto, 
kar je še preostalo. 

Nekaj primerov: Lani so investicije za šolstvo dosegle le 62% plana, ki 
je bil postavljen v začetku leta in napravljen na osnovi zelo realnih potreb. 
Šolstvo II. stopnje, za katerega ugotavljamo, da mu še posebno primanjkuje 
prostorov in sodobne opreme, pa je dobilo le 43'°/o tistih investicij, ki so bile v 
planu namenjene zanj. 

Letošnja analiza izpolnjevanja družbenega plana v prvem tromesečju ne 
kaže nič bolj razveseljivih rezultatov. Za gradnje v osnovnem,, prvostopenjskem 
in posebnem šolstvu naj bi letos vložili 7 milijard dinarjev. Doslej smo jih 
vložili 400 milijonov oziroma uresničili 5,7 °/o letošnjega plana. 

Res bo dinamika vlaganj v to področje v prihodnjih mesecih naraščala, toda 
izkušnje preteklih let silijo k resnemu dvomu, da bodo planska predvidevanja 
na tem področju tudi letos uresničena, ko pa po drugi strani, kljub zelo jasnemu 
stališču proti nepotrebni širitvi gospodarskih investicij, te še nadalje nagla 
naraščajo in so letos v prvih treh mesecih bile za 41 % višje, kot lani v istem 
času. 

Samo po sebi se vsiljuje vprašanje, kako bomo lahko uresničili okrog 13 
milijard letnih vlaganj v šolstvo v prihodnjih 7 letih, če bomo tako slabo kot 
doslej izpolnjevali plane investicij v šolstvo. Odgovoriti si moramo predvsem 
na dve vprašanji! Ali so predvidene investicije sploh potrebne in pa, če so 
potrebne, ali jih bomo Jahko dosegli s sedanjimi instrumenti financiranja 
šolstva? 

Na prvo vprašanje je odbor za kulturo in prosveto Republiškega zbora so- 
glasno pritrdilno odgovoril, ko je proučil celotno stanje našega šolstva, pa tudi 
današnja razprava je na to vprašanje odgovorila pritrdilno. O posameznih po- 
datkih in problemih so in bodo verjetno govorili še drugi poslanci, toda dovolite 
mi, da v ilustracijo navedem samo nekaj številk. Latentno zaostajanje vlaganj 
za realnimi potrebami nas je pripeljalo v osnovnem" šolstvu do tega, da imamo 
v Sloveniji še vedno 46,6% osnovnih šol, ki so bile zgrajene v prejšnjem sto- 
letju, dočim ostalih številk sploh ne bi ponavljala, ker jih je navedel že tovariš 
Bor. Seveda je tudi notranja oprema v večini teh šol tako zastarela, da narav- 
nost onemogoča sodobni pouk, kakršnega naj bi imeli v naših šolah. 

Še vedno imamo določeno število šol s troizmenskim poukom, dvoizmenski, 
pouk pa je splošno pravilo. Kljub vedno pogostejši zaposlenosti obeh roditeljev 
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ne moremo še govoriti o organiziranem varstvu šolskih otrok, ki pa bo seveda 
tudi terjalo določene investicije. Glede tega se popolnoma strinjam s tovarišem 
Borom, da pri sedanjih zastarelih šolah, kakršne imamo, res ne moremo siliti 
otrok, da bi bivali v njih še po šolskem pouku. Še ob sedanjem odstotku otrok, 
ki končajo osemletko, to se pravi okrog 59 % in za katerega pravimo, da nas ne 
zadovoljuje, mora letno okrog 1500 otrok ostati doma, ker v šolah II. stopnje 
zanje ni prostora. Kaj pa bomo storili takrat, ko naj bi po predloženih stališčih 
večina otrok ene generacije končala osnovno šolo in se bo večina od njih vpisala 
na kakšno šolo II. stopnje, če ne bomo z izdatnimi investicijami ustvarili pro- 
stora zanje? Ne samo, da se nam bo podrl naš lepo zasnovani načrt dviganja 
splošne izobrazbene ravni večine naših otrok na srednjo raven, pač pa se ne 
bomo približali tudi zaželenemu in nujno potrebnemu odnosu med številom 
srednjih in visoko kvalificiranih kadrov. 

Stanje v posebnem šolstvu pa naravnost kričeče opozarja, da moramo tu še 
precej investirati, če hočemo v skladu z našimi ustavnimi načeli vključiti kot 
koristne člane v našo delovno skupnost tudi tiste telesno in duševno prizadete 
otroke, ki jih je mogoče po rehabilitaciji in posebnem šolanju, kolikor pa zaradi 
zdravstvenega stanja to ni mogoče, pa nam že naši humani principi velevajo, 
da jih ne pustimo brez pomoči. To ali se bodo posamezne planirane številke 
o kvadraturah šolskega prostora in milijonih dinarjev še kaj spremenile, ali so 
planirani proporci med investicijami v posamezne veje šolstva realne ali ne, 
bo gotovo še stvar daljše in temeljite razprave. Mislim pa, da te številke lahko 
sprejmemo kot orientacijske, ker so napravljene na osnovi nekaterih realnih, 
čeprav žal ne vseh potrebnih pokazateljev in so odraz dejanskega stanja v 
našem šolstvu. 

Osebno mislim, da bo treba še temeljito proučiti in uskladiti predvidene 
investicije v šolstvo II. stopnje in v visoko šolstvo, prav zaradi rezultatov, ki 
jih pričakujemo od šol druge stopnje in težav, v katerih se te sedaj nahajajo. 
Mi smo mrežo višjega in visokega šolstva kvantitativno za določen čas dogradili 
in tudi po predloženih stališčih ne predvidevamo razširitve, pač pa materialno 
utrditev in usposobitev že obstoječih šol. Zato pa bomo morali še dosti inve- 
stirati v šolski prostor in opremo poklicnih, srednjih strokovnih in drugih šol 
II. stopnje, če bomo hoteli, da nam bodo lahko dale več kadrov. Predloženo 
razmerje pa je zdaj tako, da naj bi šole druge stopnje dobile 19,4 milijarde 
investicij, visoko šolstvo pa 23,8 milijarde. To so številke za opremo in zgradbe. 
To razmerje je po mojem mnenju preveč neugodno za šole II. stopnje in bi ga 
bilo treba spremeniti v korist teh šol, sicer bo lahko prišlo do absurda, da bomo 
imeli več ustreznega šolskega prostora za študente, kot pa za dijake na II. stopnji 
in končni stadij n^. bo razmerje 1 : 4 med srednjim in višjim kadrom, h kate- 
remu težimo, marveč 1 : 1 ali pa lahko še slabše. 

Toda to je že stvar razprav, ki bodo dosti lažje, kot pa je odgovor na drugo 
vprašanje, katero se nam zastavlja, kako bomo zbrali sredstva za tako velike 
investicije. Dvomim, da jih bomo zbrali, če jih bomo zbirali po dosedanji praksi. 
Za letos naj bi te težave olajšalo zvišanje prispevka od bruto osebnih dohodkov 
na 2,5 °/o. Toda ta prispevek je fakultativen, kot smo že večkrat slišali, in ga 
podjetja dajo ali pa ne^V mariborskem okraju, kjer so izvedli široko akcijo 
za zbiranje dela tega prispevka v skupni sklad, ki naj bi služili izključno za. 
investicije v strokovnem šolstvu, torej v tistem, za katerega je gospodarstvo 
najbolj neposredno zainteresirano, je doslej od 800 gospodarskih organizacij 
podpisalo pogodbe le 60. Ponekod skušajo najbolj pereče investicijske probleme 
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v šolstvu rešiti s povečanim izrednim prispevkom od dohodka. Določeno olaj- 
šanje naj bi prinesli tudi krediti, ki jih načelno omogoča zakon o financiranju 
šolstva. Toda v Sloveniji je bila dodeljena v letošnjem letu le ena tretjina od 
predvidenih kreditov iz bančnih sredstev za šole in še za to je bila potrebna 
velika akcija. 

Dosedanji problemi investiranja v šolstvu so seveda le del splošnega pro- 
blema odnosa med tako imenovanimi gospodarskimi in negospodarskimi investi- 
cijami, če naj uporabim ta, vsaj za šolstvo popolnoma neustrezni termin. Ne bi 
rada prepričevala tega zbora o gospodarskem pomenu te vrste investicij, od 
katerih je odvisna produktivnost v enaki meri kot pa od novih strojev in tovar- 
niških zgradb. Razlika je samo v tem, da se pri strojih rentabilnost izkaže ob 
-vsakoletnem zaključnem računu, pri investicijah v človekovo delovno spretnost 
in sposobnost ter splošno izobrazbo pa šele čez nekaj let, zato pa toliko bolj 
usodno za vse naše gospodarstvo. Napake, ki jih bomo tu delali, bomo popravili 
-dosti teže, kot pa pri investiranju v tovarne in stroje. To so napake, ki priza- 
denejo lahko celo generacijo. Zato mislim, da moramo postaviti investicije v 
šolstvo enakopravno ob investicije v gospodarstvo, in sicer realno, smotrno, toda 
skrajno odločno. Zagotoviti jim moramo trdne vire financiranja kot nasploh v 
vsem našem šolstvu; izkušnje pa so tudi pokazale, da jih moramo ločiti od 
financiranja osnovne dejavnosti šol, kajti dosedanje prelivanje sredstev je šlo 
nujno v škodo investicij. 

Ko pledira za povečane, investicije v šolstvo v prihodnjih sedmih letih, naš 
odbor za prosveto in kulturo ne misli na nikakršno potratno investiranje, ki naj 
bi šolstvo pripeljalo v izjemen položaj iznad ostalih družbenih služb in naših 
družbenih možnosti. Mislimo samo, da je prav in pa skrajni čas, da dohitimo, 
kar je iz objektivnih vzrokov bilo zamujeno zaradi pospešenega razvijanja naše 
materialne osnove, kajti vsako nadaljnje zaostajanje bi ravno na tem družbeno 
pomembnem področju bilo lahko neposredna zavora našega družbenega na- 
predka. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Stanko Vrhovec. 

Stanko Vrhovec: Resnica je, da pobuda za vsa' ta razpravljanja leži 
"V predkongresni dejavnosti Zveze komunistov. Mislim pa, da to ne more in ne 
sme ostati kampanja, ampak, da mora biti to daljši proces. Razumljivo je, da 
pred člane Zveze komunistov postavljamo najprej bolj načelna vprašanja, vpra- 
šanja razjasnitve osnovnih stališč in zavesti, ker naj bi bili pač oni tista subjek- 
tivna sila, ki bi pri tem razvoju nosila glavno breme. Vendar bi se kot mate- 
rialisti zelo slabo izkazali, če bi pozabljali na osnovne materialne pogoje, kajti 
samo na zavesti ne moremo graditi našega nadaljnjega razvoja. 

Z večino stvari, ki smo jih tu že slišali, se strinjam, dal pa bi samo eno 
malenkostno pripombo, ki če bo strupena, oprostite zanjo. K izvajanjem tova- 
rišice Podgornikove ter v zvezi z njenimi pripombami k tistemu priporočilu, ko 
se vpraša, kaj pa s tistimi 20 %, ki jih ostane, če jih 80% izdela, moramo reči, 
da to ni računska napaka. Teh 20 fl/o učencev bo pač izpadlo iz osnovnega šolanja, 
3ter ne bodo sposobni šolanje nadaljevati. 

Da ponovim, kar smo že slišali in kar je tovariš Požar že jasno povedal — 
jaz bom stvari samo še malo ponazoril, oprostite mi, s kakšno cvetko, čeprav že 
tudi ovenelo. Dnevno slišimo nasprotujoča si mnenja v raznih razpravah. Če bi 
jih vzeli pod drobnogled, bi v današnji razpravi zasledili protislovja v stališčih 
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posameznikov. Naj opozorim na splošno ugotovitev tako v gradivu kot v da- 
našnji razpravi o preobremenitvi učenca osnovne šole, o prenatrpanosti pred- 
metnikov itd. Pred dvemi ali tremi dnevi ste lahko v »Delu« brali predlog, da 
naj bi ukinili septembrski in junijski pouk, češ, saj so naši dijaki že tako 
premalo obremenjeni in nimajo kaj početi itd. Potem ste prav tako slišali kritiko 
o predmetnikih. Vendar ne smete niti tiste preobremenjenosti učencev niti 
prenatrpanosti predmetnikov jemati tako, kot je to napisano. Moda je pač, da 
se napiše, kako je vse lepo, napredno, moderno in podobno, čeprav je praksa 
seveda nekoliko drugačna. Zato bom povedal neko tako cvetko. Jaz sem študiral 
matematiko — nič ne rečem, da sem bil ne vem kako dober učenec — pa sem. 
nekoč slučajno pogledal predmetnike, ne vem ali so bili za nižjo gimnazijo ali 
za osnovno šolo, in sem videl tam poglavje regredetrija. Ce upoštevate to, kar 
sem prej rekel, da sem bil morda svoj čas slab učenec, se pa vendarle spominjam, 
da smo pred 30 leti temu čisto skromno rekli sklepni račun. 

Ob vseh teh razpravah sem prepričan, da je cilj in bistvo te osnovne re- 
forme, o kateri moramo neprestano govoriti in katera še ni prišla v zavest 
množic, namreč da hočemo doseči, da bo čimveč otrok izdelalo osnovo šolo, da 
bi našemu državljanu, torej našemu novemu rodu vzgojili tiste osnovne lastnosti 
socialističnega državljana, ki jih bo rabil potem vsak dan v življenju kot bodoči 
samoupravljalec. Vzgoja je tisto, osnovno pri reformnih prizadevanjih osnovne 
šole in gledano s tega stališča bi verjetno lažje dobili odgovore na ključna 
vprašanja, ki jih moramo reševati. V takem primeru tudi ne bi obtičalo vpra- 
šanje obravnavanja o uvedbi opisnega ocenjevanja v osnovnem šolstvu. Kolikor 
sem bil informiran, da bi lahko dalo dragocene podatke tudi za poklicno usmer- 
janje in podobno. 

Seveda so tu važni najrazličnejši ukrepi, načini vzgajanja, pa spet mate- 
rialni pogoji. 

Lahko bi navedel še različne primere iz lastne in tuje prakse o zmogljivosti 
učencev, katerih pa smemo v vsem primerjati s strojem, saj vidimo, da človek 
lahko preskoči tisočletja v razvoju. Za zgled lahko služijo afriški študentje, 
ki študirajo pri nas. Čeprav so prišli iz ene družbene skupnosti v čisto drugo, 
ni opaziti nobenih posebnih razlik. Mi pa včasih hočemo natrpati vse znanje 
osnovnošolskemu otroku, ne da bi se pri tem zavedali pomena vzgoje državljana, 
kot sem že prej rekel. Ne bom tu govoril o mehaničnem znanju, kakšna je 
zahtevnost različnih šol, kako potem ti dijaki napredujejo itd. Poudaril bi pri 
tem samo to, da moramo razlikovati želje in potrebe, kar ni vedno isto, od 
stvarnih možnosti. Da se razumemo — pri tem zadevamo na mnogo odločujoče 
činitelje, ki so med seboj tesno povezani, kot npr. varstvo otrok, vpliv družine in 
ostalega okolja, vzgoja prosvetnih delavcev in podobno. 

Rad bi še povedal, kaj so pokazali nekateri podatki o stanju, oziroma o 
prizadevanjih glede doseganja boljšega uspeha na osnovnih šolah. Povem vam, 
da so te številke, zbrane sicer samo v eni občini, so pa dovolj poučne za naše 
razmere. Te številke so bile zbrane, da smo zahtevali podatke od posameznih 
vodstev šol, pri tem pa mi je eden od upraviteljev kar takole povedal: »Veš, 
pravi, točne podatke ti lahko dam, ker sem sam vodil evidenco vseh tistih, ki so 
končali osemletko, dvomim pa, če boš dobil iz drugih šol stvarne podatke, ozi- 
roma podatke, ki ne bodo kar iz rokava streseni.« Kljub temu sem prepričan, 
da so podatki z določenim pridržkom le stvarni in verjetno objektivnejši od po- 
datkov, ki so zbrani preko statistične službe. Zanimalo nas je, koliko od tistih 
otrok, ki so se — vzemimo pred osmimi leti vpisali, bo letos končalo osmi 
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razred. Zbrali smo podatke od leta 1957 dalje do 1964 in ti podatki kažejo na- 
slednje: 

V letu 1958 je izdelalo 41 %>. učencev, naslednje leto 56 °/o, nato spet 56 °/o, 
potem 67 ®/o, nato 64 °/o, in lansko leto 66%; za letos še ni ocenjeno. Take so 
številke. Mogoče so ti podatki le nekoliko dvomljive vrednosti, vendar bi jih 
bilo zanimivo primerjati s statistiko, kolikor bo ta mogla ugotoviti stvarnejše 
stanje. 

Ce povzamem iz vsega tega izvajanja zaključek, mislim, da je ravno iz teh 
številk jasno, da je uresničljiva zahteva ali pa cilj, da bi v teh sedmih letih 
80 «/o naših otrok končalo osemletko. Prepričan sem, s poudarkom seveda na 
določene pogoje, da se zavedamo, da hočemo dati otrokom v tej šoli osnovno 
vzgojo, da moramo na vsak način urediti posebno šolstvo, da izboljšamo sode- 
lovanje vseh činiteljev, ki delajo na tem področju in da je seveda nujno, da 
dobimo sredstva, predvsem pa seveda ne smemo pozabiti na kadre, to je na 
prosvetne delavce. 

Predsednik Tine Remškar : Prekinjam razpravo in jo bi nadaljevali 
ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 16.05.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo z razpravo. Prosil bi vse 
poslance, ki imajo konkretne predloge ali dopolnila k predlogom stališč, da bi se 
prvi prijavili, da bi odbora lahko do konca seje pripravila končne predloge. 
2eli morda kdo od prijavljenih diskutirati? Prosim. Besedo ima tovariš Bojan 
Černjavič. 

Bojan Cernjavič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi nekaj 
pojasnil in mnenj, ki pa so tudi mnenja Združenja visokošolskih zavodov v 
Mariboru in odbora za kadre Gospodarske zbornice Maribor k današnjemu izva- 
janju tovariša Klanjščka o reformi visokošolskega študija. 

Zahtevo po reformi visokošolskega študija je postavila Zvezna ljudska skup- 
ščina junija 1960. leta v resoluciji o izobraževanju strokovnih kadrov na podlagi 
dotedanjih izkušenj. Ta resolucija obravnava reformo visokošolskega študija 
v sklopu celotnega sistema strokovnega izobraževanja, kar je edino pravilno. 
Tako omenjena resolucija, kot med drugim tudi naš republiški zakon o visokem 
šolstvu iz 1960. leta postavljata naslednje zahteve: 

Nujna je povezava teorije s prakso, izobraževati je treba kadre različnih 
profilov za razne panoge družbenih dejavnosti, torej potrebna je specializacija 
vseh ustanov, ki izobražujejo mladino in tudi odrasle. Izredni študij na visoko- 
šolskih zavodih naj postane ena od rednih oblik dela. Tudi fakultete morajo 
dvigati in izpopolnjevati strokovnost današnjih kadrov v sodelovanju z gospo- 
darskimi organizacijami in javnimi službami, pouk se organizira na več stop- 
njah. Vsaka stopnja naj daje sistematično in zaključeno izobrazbo, stopnje pouka 
morajo biti v takem medsebojnem razmerju, da dajejo v predpisanih pogojih 
možnost nadaljevanja univerzitetnega študija. 

Mislim, da dosedanja 4-letna praksa teh zahtev ni ovrgla. Te zahteve in 
njihovo uresničevanje so bile tudi podlaga dosedanjemu pozitivnemu razvoju 
višjih šol v naši republiki. Kljub temu pa smo pri uresničevanju intencij reso- 
lucije in zakona še precej zaostali ter je nedoslednost pri uresničevanju teh 
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ter včasih neživljenjsko tolmačenje intencij resolucije in zakona privedlo do 
tega, da danes nekateri postavljajo v ospredje vprašanje sistema visokošolskega- 
izobraževanja kot celote. Pri tem se po nepotrebnem burkajo duhovi v javnosti 
in v okviru visokošolskih zavodov, namesto da bi se postavilo v ospredje vpra- 
šanje vsebine, metod za uresničevanje zahtev v resoluciji in temu ustrezen 
razvoj sistema izobraževanja. 

Težave na tem področju nastopajo, ker na vseh zavodih še niso jasno dolo- 
čeni naslednji koncepti: 

1. Zaokroženost in zaključenost določene stopnje izobrazbe. Vse prevelika 
usmeritev v zaokroževanje in zaključenost teoretske izobrazbe in zapostavljanje 
praktičnega dela in praktične usposobljenosti povzroča, da se absolvent določene- 
stopnje ne čuti dovolj sposobnega za praktično delo ter raje nadaljuje šolanje 
na višji stopnji. To je eden izmed razlogov, da absolventi tehničnih šol v velikem 
številu nadaljujejo študij na višjih in visokih šolah — absolventi prve stopnje- 
na drugi, absolventi druge stopnje pa na tretji stopnji. Seveda so razlogi tudi 
v tem, da študentje, ki pridejo iz okoliških krajev v center, želijo podaljšati 
bivanje v centru, po možnosti pa se tudi zaposliti. Ker se često ne žele vrniti 
v kraje, iz katerih so prišli, podaljšujejo šolanje, da bi si pridobili čimvečjo 
stopnjo izobrazbe, ker jim ta daje več izgledov za možnost zaposlitve v centru. 

To je tudi eden izmed razlogov današnjega neustreznega razmerja med 
šrednjimi, višjimi in visokimi strokovnimi kadri. Ce upoštevamo te tendence, 
ki pomenijo le deformacijo sistema in če bi gradili na primerih iz prakse — tako 
na primer se je, nekje v drugi republiki v preteklem letu kompletna genera- 
cija pravnikov druge stopnje vpisala na tretjo stopnjo, zato da bi ostala v 
univerzitetnem središču — lahko pridemo do nevarnega sklepa, da nam ne 
ustreza več niti tretja stopnja, ter moramo formirati še četrto stopnjo visoko- 
šolskega študija. 

Še posebej, če vzamemo primer, da študentje na tretjestopenjski specia- 
lizaciji za turizem, ponekod v veliki meri lahko uporabljajo skripta prve stopnje 
turističnega oddelka VEKS v Mariboru, lahko danes ugotavljamo, da so se v 
nekaterih drugih republikah že koncepti III. stopnje nekoliko diskreditirali. 

Po našem mnenju je delni razlog ta, da koncepte izobraževanja ne gradimo- 
na izdelanih profilih kadrov, ki morajo biti podlaga za sestavljanje programa 
izobraževanja, in pogosto tudi ne na zahtevah in potrebah gospodarstva in 
družbenih služb. 

V celoti se strinjam z mnenjem tov. Klanjščka, to je tudi mnenje maribor- 
skih gospodarstvenikov, da je stažiranje, prakso ali pripravniško dobo treba 
vključiti v sistem izobraževanja pri vseh poklicih. Stažiranje je treba z ustrez- 
nimi predpisi uveljaviti na vseh stopnjah izobraževanja, tako po tehnični šolir 

kot po prvi in drugi stopnji visokošolskega študija. To bo dalo stopnji izobrazbe 
določeno zaokroženost, diplomantu večjo usposobljenost in bo verjetno pozitivno 
vplivalo na razmerje med srednjimi, višjimi in visokimi kadri. Seveda pa je 
vprašanje stažiranja širši problem, ki ima tudi druge strani; vprašanje preje- 
manja otroških dodatkov, kdaj naj se odsluži vojaški rok ipd. 

2. Nadalje: Pavšalna postavitev zahteve, da naj prvo stopnjo predstavljajo 
višje šole, fakultete pa naj imajo nedeljivo prvo in drugo stopnjo, lahko povzroči 
še hujše probleme, formalno izrinitev višjih šol iz sistema visokošolskega šolanja 
in s tem postavljanja neutemeljenih pregrad med posameznimi visokošolskimi: 
zavodi. 
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To utemeljujem s primeri: Danes na primer za nekoga, ki ima nedokončano- 
osnovno šolo, visokošolski zavod pri treh sprejemnih izpitih ugotovi, da je spo- 
soben študirati na visokošolskem zavodu. Za nekoga pa, ki je imel srednjo šolo, 
uspešno končal prvo stopnjo visokošolskega študija ali višjo šolo, ima ustrezno 
specializacijo in določeno zaokroženo znanje, pa fakulteta ugotavlja, da to znanje' 
le ni dovolj za nadaljevanje študija na II. stopnji, ter mu razen sprejemnih 
izpitov predpisuje včasih kar precejšnje število diferencialnih izpitov, kljub 
temu, da ima ta kandidat druga zaokrožena znanja na višji ravni, ki jih pa 
študent iste fakultete po štirih semestrih nima. 

To povzroča nepotrebno konkurenco med visokošolskimi zavodi iste stroke- 
ter usmerjanje študentov na tiste visokošolske zavode, tudi v drugih republikah, 
ki jim nudijo ugodnejše pogoje za nadaljevanje študija.. 

Vedno bomo morali upoštevati, da obstoji tendenca po pridobivanju čim 
višje izobrazbe, da ta tendenca ni naš specifikum, temveč je splošno značilna in 
tudi človeško razumljiva. Kot sem omenil, s stažiranjem bi jo morda lahko 
usmerjali v pozitivno smer, ker če bi se nekdo-že nekje vključil v prakso, je 
verjetno, da ne bi takoj nadaljeval študija. 

Po drugi strani pa bi nadaljevali študij le tisti kadri, ki imajo že določeno- 
prakso in so se v praksi izkazali. 

3. Danes še ni jasen koncept, kakšne specializacije so nam potrebne in druž- 
beno koristne, kakšno specializacijo naj da prva, druga in tretja stopnja študija. 

Za tretjo stopnjo najdemo odgovor v resoluciji in zakonu. Mnenje nas v 
Mariboru pa je, da glede na število prebivalcev v Sloveniji določenih specia- 
lizacij ne kaže duplirati, temveč da je za družbo koristno in racionalno, če na 
tem področju z medsebojnim sporazumevanjem visokošolski zavodi opravijo- 
določeno delitev dela. 

4. Postavljanje višjih šol v neenakopraven položaj nasproti štirim seme- 
strom fakultet in s tem težji prehod iz višje šolfe v peti semester fakultete v 
primerjavi s prehodom iz četrtega semestra v peti semester, vpliva tudi na usme- 
ritev absolventov tehniških šol. 

Samo en primer: Ko se je v Mariboru med dijaki srednje tehnične šole 
razširilo mnenje na podlagi nekih čisto neutemeljenih privatnih razgovorov, 
češ da je to zaključena šola in da ne bodo mogli nadaljevati študija na tehnični 
fakulteti, ampak kvečjemu na višji šoli, po končani višji tehnični šoli pa bodo- 
morali iti v prakso, je v letošnjem šolskem letu vpis na tehnične srednje šole- 
takoj padel. Kar pa je kot smo že ugotovili, večkrat negativno. 

Kot sem omenil, smo v Mariboru proti dupliranju istih visokošolskih zavo- 
dov v Sloveniji. Zato dosedanje razprave, ki so usmerjene na razna posvetovanja 
ali pisanje člankov in podobno, niso šle v smeri ustanovitve še ene ekonomske 
fakultete v Mariboru, temveč izhajajo iz omenjenih ugotovitev ter želje po takš- 
nem profilu strokovnjaka, ki ne bo po višji šoli ali prvi stopnji šel takoj na 
drugo, temveč bo imel vsaj nekajletno prakso v gospodarstvu. 

Analiz in razprav v tej smeri ne gre zavirati. Aktualna bodo pa postala ta 
vprašanja takrat, če naše reforme šolstva ne bomo naprej razvijali in če bodo 
zahteve gospodarstva in sestavljeni profili pokazali, da absolvent ekonomske 
fakultete ne ustreza. 

Samo iz teh nekaj primerov vidimo, da je po štirih letih izvajanja reforme 
visokošolskega študija nujna določena analiza dosedanjih izkušenj, da bi razvoj 
potekal v pozitivni smeri, zato je včeraj skupina poslancev zahtevala, da se ta 
analiza in nadaljnje perspektive reforme visokega šolstva obravnavajo tudi v* 
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okviru Prosvetno-kulturnega zbora naše Skupščine v letošnjem letu pred spre- 
jemom novega zakona o visokem šolstvu. 

Nadalje bi svojo diskusijo usmeril na to, kar je bil tudi moj današnji na- 
men, da bi povedal nekaj besed v zvezi z izobraževanjem odraslih predvsem o 
izrednem študiju na visokošolskih zavodih. 

Izkušnje do leta 1960, ugotovljene v resoluciji o strokovnem izobraževanju 
in potrebe po kadrih narekujejo — kot pravi resolucija —, da se prizadevanja 
in delo ustanov za strokovno izobraževanje usmeri v vzgojo kadrov iz vrst 
odraslih, prvič tistih, ki se vključujejo v gospodarstvo brez prejšnje strokovne 
izobrazbe, ker je organizirano usposabljanje teh ljudi nujno, in ker bo tudi 
v prihodnje prihajalo iz tega vira veliko kadrov; in drugič, vzgoja tistih kadrov, 
ki so že vključeni v proizvodnjo. Široko in organizirano bo treba razvijati stro- 
kovno izpopolnjevanje in prekvalifikacijo današnjih kadrov. 

Prej poudarjena prva točka se mi zdi pomembna, ker sedanje stanje nare- 
kuje, če hočemo, da bo izobraževanje odraslih uspešno na vseh stopnjah, tudi 
na najvišji, moramo graditi na ustrezni osnovni izobrazbi, ki je pogoj za gra- 
ditev nadaljnje kvantitativno in kvalitativno ustrezne izobrazbe. 

Poročilo odborov Republiškega in Prosvetno-kulturnega zbora, ki smo ga 
prejeli in kar je bilo že danes nekajkrat poudarjeno, navaja, da danes le 59 °/o 
otrok uspešno konča osemletko. To se pa v praksi odraža z naslednjim: v tekstil- 
nem kombinatu s 6500 delavci imamo danes 2963 ali 46 °/o delavcev, ki so stari 
manj kot 40 let in nimajo 8-letne šole, ter so potencialni kandidati za nadaljnje 
izobraževanje na ravni 8-letne splošne šolske izobrazbe. Med omenjenimi je 
celo 55 uslužbencev v pisarnah, ki bi do danes morali imeti vsaj končano osem- 
letko. V tem podjetju imamo tudi še nepismene, ki so prišli iz drugih republik. 
"V livarni imamo od 1207 delavcev 499 delavcev starih pod 40 let ali 41 fl/o, ki 
nimajo 8-letne šole. Tudi med njimi je enajst uslužbencev v administraciji. Na 
takšni osnovni izobrazbi je težko graditi nadaljnje strokovno izobraževanje in 
delavca aktivizirati kot proizvajalca. Da je ustrezna osnovna izobrazba eden 
izmed pogojev za uspešen študij na višji stopnji, seveda razen maloštevilnih 
izjem, vidimo ne samo iz daljšega trajanja študija, večjega osipanja med štu- 
dijem, temveč tudi po tem, da se na višjo stopnjo iz leta v leto vpisuje manj 
odraslih z neustrezno predizobrazbo. Npr. med vpisanimi novinci, rednimi in 
izrednimi študenti j« bilo na ekonomsko komercialni višji šoli 1960. in 1961. 
leta 11%>, letos je pa le še 2 '%> takšnih, ki niso imeli dokončane gimnazije ali 
srednje strokovne šole. Podoben razvoj se opaža tudi na pedagoški akademiji 
in višji tehniški šoli. 

Glede prej omenjene 2. točke, to je izobraževanja odraslih, ki so že vklju- 
čeni v proizvodnjo, bi pa poudaril, da so to obliko izobraževanja afirmirali po 
-vojni številni dobri strokovnjaki v gospodarstvu, družbenih službah in organih 
družbeno-političnih skupnosti, ki so po osvoboditvi končali oddelke za odrasle 
srednjih šol in kot izredni študentje diplomirali na višjih in visokih šolah. Ko 
danes govorimo o izobraževanju odraslih, vidimo, da so zahteve resolucije iz 
leta 1960 še vedno aktualne ter še v veliki meri čakajo na svojo rešitev. Da te 
zahteve niso bile v celoti uresničene, kot je skupščina želela, niso vzrok samo 
objektivni razlogi, ki so bili omenjeni, ampak tudi materialno finančni in 
kadrovski pogoji, neizdelana metodologija planiranja potreb po kadrih, ki nas 
sili, da še vedno ugotavljamo potrebe na podlagi anketiranja, ki pa odraža 
močno subjektivne tendence in interese. O vsem tem je bilo govora, bili so dani 
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konkretni predlogi, ki pa bodo vsi skupaj verjetno terjali le še nekaj časa, 
preden bodo v celoti uresničeni. Poudaril bi pa le subjektivne razloge, ki ovi- 
rajo razvoj izobraževanja odraslih, izredni študij, pa tudi reformo'visoko- 
šolskega študija, ki bi jih pa morali začeti odpravljati čimprej. 

Po mojem mnenju bi ti razlogi bili naslednji: konservativnost, zastareli 
pogledi posameznikov, bojazen pred organizacijskimi težavami in obsegom dela 
pri tistih, ki bi to izobraževanje morali izvajati. Nadalje, premajhno konzulti- 
ranje prakse glede njenih potreb in želja z izgovorom, da moderna teorija ne 
more bazirati na zastareli praksi, in neupoštevanje, da morajo diplomanti biti 
najprej dobro seznanjeni z dosedanjo prakso, če jo hočejo izboljševati. 

Tretjič,^ premajhna kritičnost pri sestavljanju učnih programov in njihovem 
približevanju praksi ter uporabi ustreznih pedagoških metod pri delu z odras- 
limi. predvsem na nižji in srednji stopnji, kar vpliva tudi na dojemanje snovi 
na višji stopnji izobraževanja. 

Cetitič, premajhno pritegovanje izrednih študentov v organe upravljanja, 
tako gospodarskih organizacij, kot tudi šolskih zavodov ter s tem zagotovitev 
njihove neposredne soudeležbe pri odločanju o njihovem izobraževanju. 

Petič, premajhno sodelovanje ter izmenjava izkušenj med institucijami, ki 
se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in izrednim študijem. 

Šestič, gledanje na izobraževanje odraslih z vidika denarnih efektov, to je 
ustvarjenja dopolnilnih sredstev, kar pride včasih do izraza na srednji stopnji 
in pri strokovnih društvih, ne pa z vidika rezultatov, ki jih naj to izobraže- 
vanje pokaže. 

Sedmič, nepravilno gledanje na izredni študij in s tem nepravilen odnos 
nekaterih delovnih organizacij do izrednih študentov. In končno v statutih de- 
lovnih organizacij ni rešeno vprašanje minimalnih pravic, ki naj jih ima dela- 
vec, ki se še nadalje izobražuje v določeni šoli ali v okviru drugih institucij. 

Zato menim, da danes še ne more biti govora, ali naj se izvajajo sklepi 
lesolucije, temveč lahko govorimo le, kako naj se glede na dosedanje izkušnje 
ti sklepi izvajajo ter kateri pojavi iz dosedanje prakse terjajo zakonsko rešitev 
v zveznih in republiških zakonih, ki se pripravljajo iz tega področja. 

Pri pospeševanju izobraževanja odraslih bi k nadaljnjemu razvoju izrednega 
študija pripomoglo tudi to, da se z družbenimi normami uredi vprašanje mini- 
malne strokovne izobrazbe za Važnejša delovna mesta, ki takšno ureditev ter- 
jajo. Trenutno je to urejeno le v šolstvu, zdravstvu, sodstvu in zunanji trgovini, 
ni pa npr. urejeno v finančni službi, ki je zelo pomembna za pravilno gospodar- 
jenje z družbenimi sredstvi. 

Nadalje je po predhodni razpravi o vsebini bodočega zveznega splošnega 
zakona o izobraževanju in vzgoji, ki ga je sestavilo na 11 straneh 11 podkomisij 
Zveznega sekretariata za prosveto in kulturo, izobraževanje odraslih in izredni 
študij odpravljen z naslednjimi ugotovitvami: »Zakon bo moral biti odprt za 
določena trajna načela iz resolucije o izobraževanju strokovnih kadrov; zakon 
naj ugotovi pravico in obveznost na permanentno strokovno pedagoško izpopol- 
njevanje, s tem bi pa omenjena resolucija o strokovnem izobraževanju še naprej 
veljala kot akt, ki odraža voljo Zvezne skupščine na določenem področju.« 
Menim, da bi bilo potrebno, da bi sestavljalcem tega zakona naša skupščina 
posredovala tudi naša stališča, ki smo jih in jih bomo še sprejeli o tem vprašanju. 

Podpiram ugotovitve iz poročila in stališča o izobraževanju odraslih v izred- 
nem študiju, predlagam pa, da se v 4. točki prvega poglavja, ko se govori o sta- 
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liščih glede visokega šolstva, doda nova prva alinea: »Razvijati vsebinsko stran 
reforme visokošolskega študija«, kar je v skladu s poročilom odbora. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo želi Mirko Tušek, republiški 
sekretar za raziskovalno delo in visoko šolstvo. 

Mirko Tušek : Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bi se 
omejil le na nekatera vprašanja, ki se tičejo razprave in je v dopoldanskem, 
času že potekala. Predvsem bi želel poudariti, to, da material, ki vam je bil pred- 
ložen, zajema tudi področje visokega šolstva in da so se sestavljalci tega mate- 
riala odločili za ta koncept zato, ker dejansko smatrajo, da tvori tudi visoko 
šolstvo enoto s celotnim ostalim šolstvom, in da bi kakršnokoli ločeno razprav- 
ljanje o problematiki razvoja visokega šolstva motilo reševanje bistvenih vpra- 
šanj na tem področju. Osnovno izhodišče, ki ga ta material vsebuje in na 
katerem slonijo predvidevanja nadaljnjega razvoja visokega šolstva, je v tem 
  tudi danes je bila ta ugotovitev v razpravi še posebej omenjena — da obsto- 
ječa mreža visokošolskih zavodov zadošča našim današnjim potrebam po stro- 
kovnih kadrih na vseh področjih in da moramo to konstatacijo razumeti tako, 
da v prihodnjem sedemletnem obdobju ne predvidevamo formiranja novih, 
visokošolskih zavodov. 

To stališče, kljub temu, da je bilo že danes omenjeno, pa poudarjam pred- 
vsem zaradi tega, ker nam le pomeni bistveno prelomnico v primerjavi s polo- 
žajem v pravkar minulem obdobju, ko smo zaradi reformnih potreb šli v raz- 
meroma veliko ekspanzijo novih visokih šol, predvsem novih višjih šol. 

To osnovno stališče, ki sem ga pravkar omenil, je seveda ozko povezano z 
drugim izhodiščem, na katerem gradimo naš sedemletni plan razvoja, da je 
treba v znatnejši meri izboljšati materialno bazo našemu visokemu šolstvu. Gre 
za to, da je dosedanje razširjanje visokega šolstva, formiranje novih visoko- 
šolskih zavodov itd. dejansko spremljala znatno preslaba materialna osnova za 
normalno delovanjfe tako razširjenega visokega šolstva. 

Dovolite, da se zaradi teh dveh osnovnih stališč, na katerih sloni naš sedem- 
letni predvideni razvoj, v razpravi še posebej dotaknem vprašanja, o katerem 
je bilo danes že precej govora." Morda so diskutanti imeli v mislih predvsem 
ostala področja šolstva, vendar je problematika, ki zadeva materialni položaj, 
konkretno razne probleme v*zvezi s financiranjem, podobna tudi na področju 
visokega šolstva in prav zaradi tega bi rad poudaril še nekaj vprašanj. 

V teh materialih, ki jih imate pred seboj, so prikazana sredstva, ki jih je 
imelo naše visoko šolstvo v preteklem razdobju za svoje delovanje. Razviden 

v je vsakoletni porast teh sredstev, ni pa dovolj pregledno prikazana in podrobno 
razčlenjena notranja struktura teh sredstev. 

Če bi to podrobneje analiziral, bi lahko ugotovil, da predvsem investicije 
na področju visokega šolstva ne naraščajo več, da v zadnjih letih, konkretno 
v zadnjih dveh letih, celo padajo za 20 do 25 °/o in to kljub temu, da hkrati 
ugotavljamo, da smo še precej pod normalnim povprečjem šolskih prostorov, 
da bi bil pouk kolikor toliko zadovoljiv. Zaradi takega stanja posveča 7-letni 
plan razvoja temu vprašanju posebno pozornost ter predvideva, da naj bi v tem 
7-letnem obdobju pridobili 150 000 m2 nove površine. 

Ob tem pa želim poudariti, da bo treba v tem planskem gradivu predvidene 
investicijske potrebe realizirati s točno določeno politiko, ki naj bi slonela na 
naslednjih principih. 
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V tem obdobju bo treba dajati prednost določenim investicijskim objektom 
tistih visokih šolskih institucij, ki se neposredno- dotikajo reševanja problema- 
tike, o kateri smo danes in včeraj razpravljali. Gre za to, da v večji meri omo- 
gočimo delovanje pedagoškim institucijam in pedagoškim akademijam. Mislim, 
da je treba imeti pri realizaciji investicijske politike stalno' pred očmi stališče, 
po katerem naj bi se investicije bolj racionalno realizirale. Stavbe naj bi v večji 
meri služile svojemu namenu, zato naj bi bile tudi same priprave za investicije 
znatno boljše. Prav tako se mi zdi važno poudariti tudi to, da bi bilo treba pri 
investicijah intenzivirati vso dejavnost v tem smislu, da ne bi šli na široko 
fronto gradenj, s tem jih ne bi samo pocenili, ampak tudi dosegli, da bi začete 
gradnje čimprej služile svojemu namenu. 

Ob tem se mi zdi potrebno omeniti tudi to, da je treba že v današnji 
situaciji, še bolj pa pozneje, ko bomo gradili nove objekte, v znatno večji meri 
izkoriščati obstoječe prostorne kapacitete in sicer na tak način, da bodo služile 
za določene širše namene, da ne bomo investirali po nepotrebnem v sorodne 
objekte z istimi aparaturami itd. Mislim, da za to vprašanje na področju viso- 
kega šolstva lahko najdemo še mnoge primerne rešitve. 

Ko omenjam ta stališča in pa izredno visoko predvidene investicije za to 
obdobje, pa želim poudariti tudi to, da so v teh predvidenih investicijskih potre- 
bah v znatni meri upoštevane tudi raziskovalne kapacitete, ker je pač razisko- 
valno delo močno povezano s pedagoškim delom na naših fakultetah in visokih 
šolah in je dostikrat težko ločiti ene od drugih. 

Drugo vprašanje, povezano z investicijami in z dejanskim vlaganjem v sam 
razvoj na področju visokega šolstva, ki ga je treba posebej naglasiti, pa je vpra- 
šanje opremljenosti naših šolskih in inštitutskih prostorov. V stališčih, ki so 
jih pripravili odbori in v poročilu, je temu vprašanju posvečena brez dvoma 
zadostna pozornost, vendar menim, da bo modernizacijo študija na naših visoko- 
šolskih zavodih možno realizirati predvsem s tem, da bomo bolje in sodob- 
neje opremili vse visokošolske institucije. Lahko ugotovim, da smo do sedaj 
temu vprašanju posvečali premalo pozornosti, da smo dejansko premalo vlagali, 
tako v absolutnih zneskih, zlasti pa smo spreminjali razmerje med osebnimi 
dohodki in materialnimi izdatki iz leta v leto v škodo prav poslednjih. Na neka- 
terih šolskih zavodih, celo na takih, kjer je pravzaprav laboratorijsko delo 
izredno obsežno in pomembno za sam pedagoški proces, dosegajo materialni 
izdatki komaj 20 °/o ali pa še manj. Zato bodo organi upravljanja samih visoko- 
šolskih zavodov temu vprašanju v prihodnje morali posvečati znatno večjo 
pozornost. Menim, da bodo morali iskati tudi določene notranje rezerve za 
reševanje tega vprašanja in take rezerve danes že obstojajo. Po drugi strani 
pa bo moral družbeni plan in organi, zadolženi za izvajanje, omogočiti, da se 
bo situacija v prihodnjem obdobju, kar se tiče opremljenosti šolskih institucij, 
v znatni meri zboljšala. 

Drugo, o čemer sem želel razpravljati, je problematika študijske reforme, 
o kateri so nekateri diskutanti pravzaprav že govorili, zato bi se jaz omejil 
ob tem samo na ugotovitev, da predloženo plansko gradivo in stališča, ki so 
jih sprejeli že skupščinski odbori, sicer vsebujejo oziroma vsaj omenjajo samo 
študijsko reformo, ob tem pa določajo, da je npr. treba učne načrte prilagoditi 
družbenim zahtevam in možnostim, da je treba racionalizirati študij in da je 
treba zagotoviti več diplomantov. V poročilu je posebej poudarjeno, da je re- 
forma do sedaj slonela preveč na formalni plati realizacije, ter da je bila pre- 
malo vsebinsko pretehtana in tudi, da so v tej smeri bili storjeni preskromni 
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napori. 2e današnji diskutanti so poudarili, da je ena izmed pomembnih nalog, 
da se podrobneje analizira sama študijska reforma, in da se na podlagi tako 
izvršene analize začrtajo, če tako rečem, dopolnilne poti nadaljnjemu razvijanju 
študijske reforme na naših visokih šolah. Vsekakor se strinjam s tako ugotovit- 
vijo, menim pa, da bo potrebno razpravljanje in obravnavanje o statutih, ki jih 
sedaj visokošolski zavodi sprejemajo, da bo dalo to razpravljanje obilo mate- 
riala, odkrilo obilo problematike, dalo res določena stališča, na katerih bomo 
lahko konkretizirali nadaljevanje poti za uresničevanje naše študijske reforme. 

Pri tem bi želel naglasiti samo to, da bi morali osnovni nosilci, če tako 
rečem, nadaljnjega razvijanja študijske reforme biti res predvsem organi uprav- 
ljanja v samih visokošolskih zavodih. 

Na koncu, če mi dovolite, bi samo omenil, oziroma se dotaknil diskusije 
tovariša inž. Klanjščka v tem smislu, da marsikatera njegova stališča vsekakor 
smatram kot tehten prispevek k razpravljanju o problematiki, ki se pojavlja 
na področju visokega šolstva, o tem kakšne naloge nas čakajo na tem področju 
v prihodnjih letih. Nekatera predvidevanja, ki jih predloženi materiali vsebu- 
jejo, že skušajo reševati problematiko, ki jo je on nakazal, so pa nekatera 
vprašanja, ki jih je tovariš Klanjšek načel, taka, ki zaslužijo brez dvoma tehtno 
presojo, podrobno proučitev in na osnovi tega tudi reševanje. Vendar, če sem 
ga prav razumel, zlasti v zaključnih izvajanjih, ko je nakazoval stališča, da bi 
bilo treba nekatere stvari spet močno centralistično reševati, se z njim ne bi 
mogel strinjati. Za področje visokega šolstva bi želel poudariti le to, da je eden 
izmed osnovnih principov, ki smo ga v pretečenem obdobju uvajali — v mislih 
imam princip dohodka — kljub izredni problematiki, ki jo povzroča, spet na 
drugi strani pokazal izredno vidne rezultate, tako da so visokošolske institucije 
dejansko prvič lahko mnoga vprašanja samostojno reševale, da so se že priče- 
njale zavedati lastnega gospodarjenja s sredstvi, ki jih dobijo. Tu se ne dotikam 
vprašanja ali so ta sredstva zadostna, ampak le samostojnega razpolaganja 
z njimi. Konec koncev ni, se mi zdi, majhno vprašanje, tudi vprašanje delitve 
osebnega dohodka, ki je bilo danes že večkrat kritično omenjeno. Lahko rečem, 
da gre tu le za visokošolske zavode, kjer se je to v dokaj zadovoljivi meri 
reševalo in menim, da bi bilo vračanje na sistem, ko bi s centra urejali vpra- 
šanje nagrajevanja, velik korak nazaj. Menim tudi, da bi kakršnokoli enotno 
centralistično urejanje materialnih vprašanj preprečilo, da bi kakorkoli prišli 
do živega problematiki, ki je dostikrat specifična za posamezne institucije na 
tem področju, in da bi v veliki meri, če tako rečem, destimulirali same organe 
upravljanja, da bi samostojno reševali ta vprašanja. Predvsem pa menim, da 
bi tak način reševanja absolutno demobiliziral vse ostale organe, ki so za 
materialno plat zavodov na svojem področju predvsem odgovorni. Same šolske 
institucije bi najbrž prav kmalu začutile slabost takega načina centralističnega 
reševanja tega vprašanja, čeprav ga mogoče danes še zaradi določenih težav 
ponekod kritično ocenjujejo. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Ivo Pignar. 

Inž. Ivo Pignar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko obravnavamo raz- 
voj šolstva v naslednjih sedmih letih, želim posebej podati nekaj misli o šolstvu 
II. stopnje. 

Splošni gospodarski in družbeni razvoj zahtevata kvantiteten in kvaliteten 
dvig kadrov z izobrazbo vseh stopenj. Izobraževalni sistem smo izoblikovali za 
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osnovno šolo in za visoke šole, nismo pa še razčistili fiziognomiie in mesta 
šolstvu II. stopnje, zato je stanje šol II. stopnje sedaj najtežje. Več jasnosti je 
poskušala vnesti v šolstvo II. stopnje reforma gimnazij, razprava o preobrazbi 
šol s praktičnim poukom in vajenskih šol v poklicne šole, predvsem pa razprava 
o tehniških in njim ustreznih strokovnih šolah. Tudi preložena monografija 
7-letnega plana šolstva ni našla najboljše rešitve glede šol II. stopnje, ampak 
je le povzetek dela razprav, nam pa v kompleksni obravnavi šolstva še bolj 
poudarja neskladnosti, ki so prav za šolstvo II. stopnje najbolj očitne. 

Mislim, da še nismo razčistili dveh osnovnih vprašanj, kakšne in koliko 
kadrov pravzaprav v perspektivi potrebujemo. Predloženi plani so bili izdelani 
na podlagi raznih predvidevanj, niso pa izhajali iz potreb razvoja našega 
gospodarstva in družbe. Prav zaradi tega že tudi čutimo posledice teh nesklad- 
nosti. Zato smatram, da je nujno, da se odredi mesto šolstvu II. stopnje, ki naj 
bi dajalo večino kadrov gospodarstvu in družbenim službam. Potrebno bi bilo 
določiti, izhajajoč iz potreb, odnose med posameznimi šolami, vsaj v globalu 
istih ali različnih stopenj, predvsem pa jih zaključiti tako, da bodo sposobne 
dajati zaželene kadre. 

Rezultati dosednjih šol II. stopnje niso najbolj ugodni, saj se število ab- 
solventov raznih šol, predvsem poklicnih, vedno bolj zmanjšuje in tako pri- 
manjkuje prav tistega kadra, ki je izvrševalec proizvodnega procesa. Le-to nas 
opozarja na niz neurejenosti v šolstvu II. stopnje. Pri ustanovitvi neke vrste 
šole je potrebno vedeti, kakšen profil kadra in za koga ga bo vzgajala in tako 
smo včasih prav nerodno iskali profile in razdeljevali nomenklature poklicev 
in pii tem izgubili največ časa, pozabili pa smo na osnovni vzgojni smoter, na 
vsebino vzgojnega procesa in končno na sodobnost učnega načrta in pred- 
metnika. 

Razprava o poklicnih šolah je nakazala potrebo po kadrih širokega profila 
in zato mislim, da nimamo časa, da bi se izgubljali v nadaljnjem iskanju 
profilov, saj je na primer profil strugar j a lahko samo eden, razlika pa je samo 
v volumnu znanja, ki si ga je, in v katerem obdobju, v šoli pridobil. Npr. strugar 
se je pred 30 leti naučil ravnati z univerzalno stružnico, danes za velikoserijsko 
proizvodnjo pa ga mora šola naučiti ravnati z visoko produktivnimi stroji, s 
programskim krmiljenjem ipd. 

Poklicne šole naj tako izobražujejo samo poklice širokega profila, se pravi, 
da morajo ti delavci poznati funkcije tistih delovnih procesov, ki lahko na- 
stopajo v poklicu. Razprava o tehniških in njim ustreznih šolah je prinesla 
na tem področju šolstva precej različnih mnenj. Predvsem so važne zahteve 
kvaliteti in kvantiteti teh kadrov. Naše razvijajoče se gospodarstvo v pogojih 
velikoserijske proizvodnje in intenzivnejše delitve dela prav sigurno izkazuje 
veliko potrebo po tovrstnem kvalitetnem strokovnem kadru. Absolventi teh 
šol npr. tehniki, bi morali razpolagati z obširnejšim proizvodno-tehničnim, 
proizvodno-organizatoričnim, konstrukcijskim, psihološko-pedagoškim in eko- 
noskim znanjem, kot ga dajejo sedanje šole. Posledica pretežno teoretične 
usmeritve sedanjih ustanov za izobraževanje kadra ter nezrelost absolventov 
glede na zahteve v proizvodnji in družbenih službah je vzrok, da večina 
nadaljuje šolanje na višjih šolah oziroma na fakultetah, čeprav v gospodarstvu 
in družbenih službah najbolj primanjkuje prav teh strokovnih kadrov. Podatki 
nam povedo, da se je leta 1961 vpisal na fakulteto naslednji odstotek absolvi- 
ramh tehnikov: strojnikov 46 '%>, elektrotehnikov 52fl/o, metalurgov 82 °/o in 
gradbenikov 46 :°/o. 
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Moderna proizvodnja in delitev dela zahtevata, da je povprečje razmerja 
med strokovnjaki in višjo oziroma visoko strokovno izobrazbo in tehniki ozi- 
roma njim ustreznim strokovnim kadrom 1 :4. V ZSSR je to povprečje 1 : 6, 
v ZDA pa 1 : 10. Pri nas je zdaj to povprečje 1 : 2,4, 7-letni plan pa predvideva 
1 : 2,6. Težiti je treba, da bi bilo to povprečje tudi pri nas višje in bi bilo 
potrebno temu primerno odrediti mesto šolstvu II. stopnje in ga še hitreje 
razvijati. 

Perspektivni plan predvideva, da bi naj v šolskem letu 1969/1970 nada- 
ljevalo šolanje na teh šolah II. stopnje 75'% generacije, ter bi se tako vpisalo 
'23 800 dijakov. Na višje in visoke šole bi se naj tega leta vpisalo skupno 
18 920 študentov, pri čemer smatram, da je izhajajoč iz planiranega razmerja, 
to število odločno previsoko, saj bi se obstoječe razmerje občutno posl'abšalo, 
s čimer bi sedanje neskladje bilo še večje. 

Strokovne šole II. stopnje naj bodo zaključene šole, ne pa predpripravnica 
za študij na fakultetah. Potrebe po strokovnih kadrih teh šol so prevelike m 
ne moremo dopuščati, da bi postalo pravilo, da bi vsi tako drago pridobljeni 
absolventi teh šol nadaljevali študij na fakultetah. Potrebno je rešiti nastalo 
stanje predvsem tako, da strokovne šole II. stopnje dajo absolventom z diplomo 
tista teoretična in strokovna znanja, da se bodo mogli hitreje vključiti v pro- 
izvodni proces in si zagotoviti tudi primerne osebne dohodke. Ce pa iščemo 
pot do take rešitve, spoznamo, da so učni načrti na teh šolah natrpani, da imajo 
učenci na teden do 46 učnih ur in nastane res vprašanje, kaj črtati iz ucmh 
programov, pri tem pa ohraniti, oziroma še dvigniti nivo kvalitete teh šol. 

Znano je, da je najugodnejša fizična in psihološka obremenitev učencev 
36 ur praktičnega in teoretskega pouka na teden. Pretirano število ur, pred- 
vsem pa pomanjkanje telovadnic in ur telesne vzgoje, nam že danes kaze 
porazno zdravstveno stanje dijakov. Prezaposlenost dijakov onemogoča, da bi 
se kulturno in družbeno udejstvovali. Vse to narekuje vabljivo zamisel, da 
bi podaljšali morda trajanje študija nekaterim šolam II. stopnje na 5 let. Ucm 
programi bi tako lahko zagotavljali kvaliteto, potrebna praksa bi se se razširila 
in dijaki bi zadnji semester že delali praktično nalogo v gospodarskih orga- 
nizacijah, nakar bi šele opravili diplomo na šoli. 

S tem bi se občutno zmanjšal tudi vpis absolventov teh šol na fakultete. 
Nikakor ne bi smeli kršiti ustavne pravice državljanov, da si pridobijo višje- 
šolsko izobrazbo, vendar bi bilo potrebno nuditi vso podporo pri nadaljnjem 
študiju samo najbolj nadarjenim in najboljšim dijakom. Zato bi bilo umestno 
predpisati za nadaljnji študij ustrezne pogoje, s čimer bi preprečili tudi ne- 
normalno osipanje študentov na višjih oziroma visokih šolah. 

Prav tako bi bilo umestno razmisliti o pogojih za vpis na nekatere fakul- 
tete za absolvente gimnažij ter uvesti morda prakso do 1 leta, s čimer bi se 
bodoči študenti tako že pred študijem seznanili z izbranim poklicem, predvsem 
pa bi si pridobili manjkajoče praktično znanje. To je praksa, ki jo v mnogih 
razvitih državah imajo že vpeljano. 

Ob obravnavi šol II. stopnje ne morem tudi mimo ugotovitve, da ob- 
stoječa reforma visokošolskega študija ni prinesla tistega rezultata, ki so ga 
nekateri pričakovali. Smatram za absolutno opravičljiv obstoj npr. visjin sol 
ki naj vzgajajo kot zaključene šole strokovnjake za prakso. Ni pa bil povsod 
najbolj opravičljiv frontalno uveden stopenjski študij na fakultetah, in ga o 
treba, bo praksa pokazala, tudi kje odpraviti. 
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Bodoče planiranje kadrov bi bilo treba izvesti od spodaj navzgor. Gospo- 
darske organizacije bi morale v svoje razvojne plane vključiti potrebe po kadrih 
in bi tako bili plani realnejši, ker bi jih uskladile že nižje teritorialne enote 
in gospodarske zbornice. 

Kakor postavljamo bližnje in perspektivne proizvodne plane, tako bi morale 
kadrovske službe gospodarskih organizacij imeti jasne plane kadrov, kar pa 
danes malokje obstaja. Vse to kaže na zanemarjanje tega vprašanja, od čigar 
rešitve je predvsem odvisna realizacija predvidenih proizvodnih in družbenih 
planov. 

Na koncu bi želel opozoriti še na stanje štipendij na šolah II. stopnje, ki 
kaže na resno hibo v našem sistemu štipendiranja. To, da se v zadnjem času 
mnogo razpravlja o štipendijah na višjih šolah, da se prav malo sliši o šti- 
pendijskih razmerah na šolah II. stopnje, je prav nerazumljivo, saj nam 
najbolj primanjkuje kadrov s srednjo strokovno izobrazbo. 

Na gimnazijah je bilo v preteklem šolskem letu samo še 0,7 °/o stipendiranih 
dijakov, na tehniških in njim sorodnih šolah pa je samo v zadnjih 5 letih 
padlo število štipendistov za 12,5 fl/o, v istem času pa ie število učencev naraslo 
za 160'°/o. 

S tem v zvezi bi rad opozoril še na zđlo težko stanje domov za učence, ki 
so potrebni za izobraževanje učencev, ki se šolajo izven kraja svojega stalnega 
bivališča. Število postelj v domovih za učence je vsako leto manjše, življenjski 
in učni pogoji mladine se slabšajo, kar otežuje učenje in vzgojo ter so tudi učni 
in vzgojni uspehi manjši. Potrebno bo zagotoviti vsaj obstoječim domovom 
zadostna materialna sredstva, da bodo lahko svojim gojencem nudili primerno 
oskrbo in vzgojo. 

Podpiram predložena stališča, ki si zadajajo nalogo rešiti vsa ta vprašanja 
prav v tej smeri. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Jože Valentinčič, 
predstavnik Zveze delavskih univerz Slovenije. 

Jože Valentinčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi podati 
nekaj misli k tistemu delu osnutka perspektivnega programa razvoja šolstva, 
ki obravnava izobraževanje odraslih in še posebej nadaljnji razvoj delavskih 
univerz. 

Tudi današanja razprava o osnovni šoli, ki je primerjala predmetnik in učni 
program s psihofizično zmogljivostjo šolarjev, je po svoje utemeljila stališča, 
ki jih danes poudarjajo pedagoški strokovnjaki po vsem svetu. V današnji 
dinamiki razvoja znanosti, tehnike in družbe sploh lahko vsaka redna šola, 
pa naj bo splošno izobraževalna ali strokovna, daje samo temeljno podlago, 
nikakor pa ne vsega znanja, ki je potrebno v življenju. Zato je dopolnjevanje, 
nadgrajevanje in aktualizacija te bazične izobrazbe nujnost naše dobe, ki po- 
stavlja vsakemu človeku zahteve po izobraževanju vse življenje, zato mora 
dobiti izobraževanje odraslih enakovredno mesto v družbeni skrbi za vzgojo 
in izobraževanje sploh. 

Ker so potrebe po trajnem izobraževanju odraslih prodrle v ospredje šele 
v zadnjih desetletjih in je pri nas zelo zakoreninjeno tradicionalno gledanje, 
ki omejuje šolski sistem le na redne šole za mladino, v statutih občin smo to 
večkrat videli, smatram, da bi morali v perspektivi dati mnogo močnejši 
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poudarek temu področju in tudi konkretneje opredeliti razvojno, usmeritev, 
da bomo šli v korak z razvitimi državami in s samimi našimi potrebami. 

V to smer so šli tudi mnogi tehtni prispevki v razpravi o izobraževanju 
odraslih v Prosvetno-kulturnem zboru. Isto velja tudi za delavske univerze, 
kot posebne institucije za družbeno strokovno in splošno kulturno, estetsko in 
humanistično izobraževanje odraslih. V njih okviru obiskuje letno daljše ob- 
like izobraževanja okoli 60 000 odraslih, občasna predavanja in druge množične 
oblike pa preko pol milijona udeležencev. Da nivo in kvaliteta v vseh teh 
oblikah nista na taki stopnji kot bi bilo potrebno, so vzroki različni; predvsem 
so delavske univerze menda edine naše izobraževalne ustanove, ki od ustano- 
viteljev niso prejele od pričetka obstoja drugega kot ustanovitveni akt in raz- 
notere naloge. V večini primerov jim niso bili dani niti osnovni materialni 
pogoji za delo, učilnice, oprema, učila, poslovni prostori, niti potrebni kadri, 
specializirani za izobraževanje odraslih. To je delno tudi razumljivo, saj se 
je fiziognomija delavskih univerz dodobra izoblikovala postopno v teh 5 letih 
njihovega obstoja. Danes že lahko z gotovostjo opredelimo mesto in vlogo 
delavskih univerz, pa tudi osnovne materialne in kadrovske pogoje za njihovo 
uspešno delo. Vendar prav v tem odločno zaostajamo za potrebami, v material- 
nem in kadrovskem pogledu pa naše delavske univerze vedno bolj zaostajajo 
tudi za enakimi ustanovami v drugih republikah. V perspektivi bi zato bilo po- 
trebno zlasti: doseči najprej hitrejši razvoj delavskih univerz v vseh večjih sre- 
diščih, kjer so potrebe po izobraževanju odraslih tudi večje, da bi te materialno 
in kadrovsko močne delavske univerze postale središča strokovno poglobljenega 
in kvalitetnega izobraževanja odraslih in bi lahko nudile večjo pomoč de- 
lavskim univerzam in drugim institucijam za delo z odraslimi v manjših 
središčih. Zagotoviti bi bilo potrebno hitrejši razvoj zlasti družbenega izobra- 
ževanja odraslih, ki je pri nas sploh v zaostanku, saj postaja usposobljenost 
za upravljanje bistveni pogoj za uspešnejše spreminjanje vsakega delavca v 
subjekt družbenega odločanja in razvoja. To pa bo zahtevalo mnogo več pro- 
učevalnega in tudi usmerjalnega dela, kot ga je bilo doslej. 

Sedemletni program naj bi tudi določneje opredelil vlogo in razvoj Zveze 
delavskih univerz, ki naj bi v skladu s potrebami ob kadrovski krepitvi pre- 
vzela tudi določene funkcije proučevalno-pedagoške službe za delavske univerze, 
zlasti pa za vse tiste njihove posebne dejavnosti, ki presegajo okvire sedanje 
prosvetno pedagoške službe in republiških pedagoških zavodov. Le tako bo 
mogoče ob tesnem sodelovanju z drugimi pedagoškimi institucijami in orga- 
nizacijami doseči kvalitetne premike v nadaljnjem razvoju delavskih univerz 
in izobraževanja odraslih sploh. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Dane Debič. 

Dane Debič: Glede investicij je že prej precej jasno govorila tovari- 
šica Lovrenčičeva, zato nima smisla temu še kaj dodajati. Vendar pa ostane še 
vedno odprto vprašanje ali bomo breme recimo osnovnega šolstva, to je 44 mi- 
lijard, ki pa se v stvarnosti z letno podražitvijo dvigne za okoli 30 ®/o, to je 
na 60 do 70 milijard, preložili v teh letih na občinske proračune, če obremenimo 
z njim šolske sklade. Namreč, šolski skladi so vsaj v glavnem odvisni od 
občinskih proračunov, občinski proračuni pa so iz leta v leto bolj obremenjeni 
z raznimi drugimi zahtevami, saj s tem, da raste družbena nadstavba, tudi 
te zahteve rastejo. Smatram, da bo treba čimprej najti nove rešitve, delitve 
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družbenega dohodka, to se pravi, najti bo treba tudi denar, ki se bo stekal v 
občinske sklade, da bodo ti kos prevzemati posojila, odplačevati anuitete, naj 
bo za šolsko.ali pa za stanovanjsko izgradnjo. 

Drugo, kar se kaže zelo problematično, je dejstvo, da bodo v krajih, kjer 
so občine bogatejše, gradili šole za celodnevno bivanje otrok v šoli, dočim 
drugje ne bodo imeli najosnovnejših pogojev, v katerih bi lahko učenec 
normalno delal vsaj tiste 4 ure v šoli. Vprašanje je, če ne bi bilo treba tako 
kot pri dohodkih učiteljev tudi tu iskati enako merilo za vse učence v vsej 
naši republiki, saj se ne moremo strinjati s tem, da bo en del moderno urejen, 
drugi pa zaostal. 

Poleg vprašanja novogradenj pa se pojavlja tudi vprašanje vzdrževanja 
že obstoječih šol. Mi vemo, da je amortizacija premajhna, vemo tudi, da bi bilo 
treba stavbe revalorizirati, vemo nadalje, da se celo odpisuje amortizacija sta- 
rejšim zgradbam, ki so popravil najbolj potrebne. Tako nam določen del 
šolskega fonda propada, poleg tega ni servisov, ki naj bi vzdrževali šolski fond. 
zato ni nobenih oprostitev, in je treba storitve ravno tako drago plačati, razen, 
če se ne najde kakšen šušmar, ali kakšen drug način za popravilo teh šol. Za 
žalsko občino lahko to konkretno trdim; pri žalski šoli, ki je zelo velika in 
močno grajena, je bilo treba popraviti okenska krila, vendar sredstev za to ni 
bilo mogoče dobiti. Ali pa npr. v Grižah, kjer je šola še iz predpotopne dobeP 

pa ni denarja, da bi se vrata vsaj prepleskala, da bi bila primerna šolskemu 
poslopju. Treba bi torej bilo najti neke zakonske možnosti, da bi se osnovali 
ustrezni servisi, ki bi lahko za te šole, ki imajo malo sredstev, vršili poceni 
popravila, drugič, pa bi se morala pred vsako novo investicijo zagotoviti vsaji 
sredstva za popravilo obstoječih objektov. Najtežje je seveda to, da se danes z. 
migracijo in s tem, da nastajajo marsikje nove urbane aglomeracije, tam tudi. 
pojavljajo potrebe po novih šolskih prostorih in novih šolah, da pa imamo lepo 
število šol po raznih obrobnih krajih, s katerimi praktično ne vemo ali bi jih 
ohranili ali bi jih opustili in bo treba o teh stvareh razmišljati. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica dr. Meta Skerget.. 

Dr. Meta Skerget: Tovarišice in tovariši poslanci! Zbrani in ana- 
lizirani podatki o zdravstvenem stanju šolske mladine prikazujejo, da je 
glede vprašanja zdravstvenega varstva mladine še precej problemov, ki za- 
htevajo načrtne in postopne rešitve. Navedla bi samo nekatere in sicer tiste, 
ki jih ne more reševati zdravstvena služba sama, ampak zahtevajo najtesnejše 
sodelovanje prosvetne službe in drugih služb, kot tudi družbeno političnih 
činitelj ev. 

Osnutek perspektivnega razvoja šolstva za obdobje 7 let prikazuje problem 
šolskih mlečnih malic oziroma šolske prehrane ter opozarja na upadanje števila 
mladine v šolskih mlačnih kuhinjah in predlaga, da se v tem obdobju v vseli 
osnovnih šolah čimprej in postopoma preide k brezplačnim šolskim malicam. 

Ta zahteva je povsem upravičena, kar dokazujejo tudi naši podatki. Ugo- 
tavljamo namreč, da se stanje prehranjenosti šolskih otrok v primerjavi s prej- 
šnjimi leti le postopoma zboljšuje. Kljub temu imamo še vedno v povprečju 
naše republike 10% šolskih otrok, ki so slabo hranjeni. To so predvsem osnov- 
nošolski otroci in vajenska mladina. Približno za 50lo/o je stanje prehranjenosti 
boljše pri srednješolski mladini. 
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Konkretneje je stanje po okrajih naslednje: Vidno izstopa od povprečja 
okraj Celje, kjer zaznamujemo slabo prehranjenost pri približno 30% otrok, 
v mariborskem okraju 14%, v ljubljanskem 12%, koprskem pa je nekoliko 
pod povprečjem. Še boljši pregled nam daje stanje prehranjenosti šolarjev po 
komunah samih. 

Vzroke za te ugotovitve moramo iskati predvsem v naših družinah, pri 
katerih je zaradi ekonomskih razlogov in nepoznavanja načel pravilne prehrane 
ta še vedno nezadovoljiva. Kvantitetno, to je kalorično prehrana največkrat 
ustreza, kvalitetno ne, saj ni uravnovešena s fiziološkimi potrebami organizma. 
V naši družini dobiva otrok navadno isto hrano kot odrasel in je tako torej 
prikrajšan za svoje specifične fiziološke potrebe, ki so pomembne za njegov 
nadaljnji razvoj in za njegovo delovno sposobnost. To velja predvsem za 
pomanjkanje živalskih beljakovin v prehrani. Ker nepravilna prehrana ogroža 
zdravje našega otroka, moramo iskati pota, da krijemo domači deficit v hrani. 
Prosveteljevanje, ki na splošno dviguje raven prehrane, je dolgotrajen proces. 
Zato pa moramo z dopolnilno prehrano v šoli dopolnjevati deficitno domačo 
prehrano. 

Šolska malica ni socialna pomoč revnejšim otrokom, marveč dopolnilo 
domači prehrani, obenem pa privzgaja otrokom pravilne prehrambene navade. 
Torej je tudi to del vzgoje. Saj se tudi po določilu zakona o osnovni šoli 
smatra šolska malica za del vzgoje in pouka. 

Lahko trdimo, da je že doslej imela šolska malica velik pomen za zdravje 
in razvoj otrok. Te uspehe lahko primerjamo že delno z uspehi, ki smo jih 
dosegli pri preprečevanju nalezljivih obolenj z zaščitnimi cepljenji. 

Drugo vprašanje, ki bi ga želel omeniti, je vprašanje telesne vzgoje v 
šolah. Osnutek perspektivnega razvoja šolstva ugotavlja, da telesna vzgoja na 
naših šolah zaostaja za splošnim gospodarskim in kulturnim razvojem, in 
sicer materialno, kadrovsko, pedagoško, strokovno in organizacijsko. Na kratko 
bi želel glede tega vprašanja prikazati nekaj tovrstnih medicinskih ugotovitev. 

Ob analizah zdravstvenega stanja šolske mladine izstopajo zlasti primeri 
slabih drž in okvar hrbtenice. Poleg nekaterih znanih vzrokov, ki vplivajo na 
nastanek slabih drž, je najpogostejši slaba telesna konstitucija s slabim mi- 
šičnim naponom, kar je zelo značilno za telesni razvoj otroka v šolskem 
obdobju. Otrok je pri svojem delu v veliki meri vezan predvsem na sedenje 
in je tako zmanjšana njegova fizična aktivnost. Mlad organizem potrebuje za 
.svoj harmonični razvoj gibanje. Gibanje je tudi edino sredstvo proti utrujenosti 
in mišični oslabelosti, ki vodi do slabe drže. 

Podatki kažejo, da imamo 24 % otrok s slabo držo, 8 % z naznačenimi 
deformitetami hrbtenice in malomanj kot 1 % že izraženih deformitet hrbtenice, 
ter 17 % otrok s ploskimi nogami. To so zopet podatki povprečja. 

Menim, da je rešitev tega problema možna prav z boljšo organizacijo in 
kvaliteto dela pri telesni vzgoji v šolah, in sicer: šolska telovadba mora v svoj 
redni program vključiti čim več fizioloških vaj za krepitev vsega mišičja, ki 
je odgovorno za držo; šolski urniki bi morali upoštevati predmetnik, ki zahteva 
polurno vsakodnevno telovadbo otrok do četrtega razreda; postopno je treba 
zagotoviti v naših šolah šolsko pohištvo, ki je v skladu s predpisanimi normativi; 
pri mladini, kjer prehajajo odstopi v drži že v deformacije, pa je redno 
izvajanje korektivne gimnastike na šolah pri urah posebne vadbe. 
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Za uresničenje navedenega bi morali predvsem skrbeti z naslednjim: vzgoja 
telesnovzgojnih pedagogov mora biti takšna, da so dovolj seznanjeni z vsemi 
problemi o slabih držah pri otrocih, da poznajo njih prevencijo in da obvladajo 
■elemente korektivne gimnastike. Seznaniti s problemi slabosti v drži, vzroki, 
posledicami in preprečevanju čim širši krog pedagogov, predvsem tistih, ki 
vodijo telesno vzgojo. Glede tega dopolniti učne programe na učiteljiščih in 
pedagoških šolah. V prihodnjem obdobju je treba z investicijami zagotoviti 
povečanje prostora za šolske telovadnice, saj imajo vse naše šole v Sloveniji 
le 192 telovadnic. 

O problemu poučevanja telesne v zgoje v šolah bi omenila posebej še 
pouk plavanja, ki ga omenja tudi plan. Ugotavljamo namreč, da je skoro 
polovico smrtnih primerov med šolskimi otroki zaradi nezgod. Analiza nezgod 
v letih 1961 in 1962 kaže, da so na prvem mestu kot vzrok smrti prometne 
nezgode, na drugem mestu pa utopitve, ki so pa v letu 1963 že na prvem mestu. 
Med ponesrečenci je bilo dve tretjine neplavalcev, v glavnem otrok v starosti 
od 13 do 18 let. Zato je nujno, da zna otrok plavati, ko zaključi obvezno šo- 
lanje, ter je potrebno, da rešimo tudi to vprašanje. 

Se nekaj besed o problemu šolskega prostora. Dobro vemo, da je stanje 
šolskih prostorov kritično. Šolski prostori ne ustrezajo glede kapacitet, saj je 
še vedno ponekod pouk v treh izmenah, v veliki meri pa tudi ne ustrezajo 
minimalnim higienskim zahtevam. Plan predvideva, da bo potrebno v na- 
slednjih letih zgraditi 426 000 m2 samo osnovnošolskega prostora, če bi hoteli 
opustiti tuje in nenamenske zgradbe, nadomestiti dotrajane zgradbe, odpraviti 
tretjo izmeno in znižati dvojno izmeno faktorjev od 1,8 na 1,5 ter če bi hoteli 
postopoma uvajati že v tem obdobju v nekaterih industrijskih območjih celo- 
dnevno bivanje učencev v šoli. 

Republiški svet za šolstvo je leta 1958 izdal začasne normative za gradnjo 
šol; v njih so upoštevane zahteve šolstva, zdravstva in ekonomike. Na osnovi 
upoštevanja teh normativov je odobravala republiška revizijska komisija od 
takrat dalje tudi vse šolske projekte več kot štirirazrednih šol. Z uveljavitvijo 
temeljnega zakona o gradnji investicijskih objektov leta 1961 so bile kompe- 
tence republiške revizijske komisije prenesene na okraje in občine. Od tedaj 
dalje opažamo, da so se marsikje odobravali projekti, ki niso upoštevali norma- 
tivov, marveč vse preveč različne lokalne težnje. 

Zato je pravilno in nujno, kot predvideva plan in stališča, da začnemo 
čimprej s tipiziranjem projektov za šole. Le tako bomo lahko zagotovili, da 
bodo nove šole takšne, kot si jih želimo in zahtevamo, to je ekonomične in 
funkcionalne z zagotovljenimi higienskimi pogoji. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš inž. Jože Mušič. 

Inž. Jože Mušič: Tovarišice in tovariši poslanci! Predložena stališča 
■o bodočem 7-letnem razvoju šolstva v naši republiki računajo, kot smo slišali, 
med drugim z velikimi investicijami v šolske prostore in opremo, tako na 
primer z gradnjo novih 426 000 m2 osnovnošolskega prostora. Ce bi računali 
s približno 2000 m2 po šoli, bi to pomenilo več kot 230 novih šol, oziroma več 
šol, kot smo jih zgradili vsa leta po osvoboditvi. Obseg predvidenih novogradenj 
se še jasneje pokaže, če ga primerjamo s podatki iz letnega poročila sekreta- 
riata za šolstvo, da je 1. 1. 1963 znašala kvadratura vsega osnovnošolskega 
prostora 870 000 m2, ki bi ga torej po predvidevanju smernic povečali za pri- 
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bližno 50 °/o. Kljub temu, da so po mojem mnenju navedena predvidevanja: 
zelo optimistična, vsekakor podpiram mnenje, da moramo v tem planskem 
razdobju predvideti in vložiti več sredstev za gradnjo šolskih objektov. Taki 
obsežnejši investicijski načrti pa seveda terjajo poleg ustreznih sredstev tudi 
smotrno planiranje, projektiranje in graditev objektov; sicer se nam utegne 
zgoditi, da kljub velikim vloženim sredstvom ne bomo dosegli pravega učinka. 
Investicije v šole ne morajo biti rezultat trenutnih teženj in trenutnega stanja. 
Kadar se odločamo za novo šolo, moramo temeljito proučiti, s kakšnimi mi- 
gracijskimi gibanji lahko računamo v bodočnosti, težiti moramo za tem, .da 
najdemo za nove šole take lokacije, da se te šole ne bodo znašle že čez kratek 
čas ob robu okolišča, iz katerega naj bi sprejemale otroka, ali pa, da bi celo 
ostale prazne, kot so že v nekaterih znanih primerih. 

Planiranje šolske mreže terja čimbolj zaokroženo in vsestransko pozna- 
vanje bodočega gospodarskega in splošnega razvoja kraja, v katerem naj bo 
nova šola. Koncept širjenja šolske mreže si je težko zamisliti brez osnovnega 
koncepta urbanizacije. Tako bi lažje spoznali kraje, ki imajo zagotovljeno 
perspektivo za razvoj in v katerih je zlasti treba locirati nove razvite osriovne- 
šole. Ob obsežnejši gradnji novih šol ne bi nikakor smeli pozabili na zagoto- 
vitev higienskih in tehničnih pogojev podružničnim oziroma nerazvitim in 
starim šolam, kjer bi z manjšimi vlaganji dosegli zadovoljive učinke. Ena 
učilnica v novi šoli stane okoli 15 do 20 milijonov. Omenjenim šolam pa bi 
z eno desetino teh sredstev na učilnico zagotovili uspešen pouk v nižjih raz- 
redih osnovne šole. 

Pri šolah, ki smo jih zgradili v preteklih letih, ugotavljamo vrsto večjih in 
manjših pomanjkljivosti. Imamo šole, ki delajo le dve ali tri leta, pa že pre- 
zidavamo prostore, ker se je pokazalp, da ji manjka ta ali oni kabinet za 
sodoben pouk; imamo šole s hodniki, ki so široki kot srednje velike učilnice, 
pri tem pa imajo izmenski pouk; pogosto je več poudarka na zunanjem videzu, 
kot pa na funkcionalnosti. Pri gradnji šol ne upoštevamo normativov za gradnjo 
osnovnih šol. Zato dosegamo različna razmerja med učnimi in stranskimi pro- 
stori. Tako je v skopski montažni šoli 60 ®/o učnega prostora, na eni izmed no- 
vejših ljubljanskih šol pa le 39 %, ostalo pa odpade na stranske prostore. 

V poročilu odbora Republiškega in Prosvetno-kulturnega zbora, ki sta po- 
drobno obravnavala osnutek perspektivnega razvoja šolstva v prihodnjih 7 letih, 
je med drugim rečeno, da je treba določiti osnovne normative, ki bi jih morala 
izpolnjevati vsaka šola glede prostorov, kadra in materialne opremljenosti. 

Menim, da so taki minimalni normativi nepogrešljivi pri gradnji novih šol, 
čeprav je predgovornik omenil, da je svet za šolstvo izdal začasne normative, 
vendar pa jih je po ukinitvi republiške revizijske komisije le malo kdo upošteva. 

Menim, da bi bilo koristno, če bi se pri Sekretariatu za šolstvo formirala 
ustrezna strokovna komisija, ki bi projekte programsko pregledala z vidika 
funkcionalnosti, zlasti pa v pogledu doslednega izpolnjevanja normativov. Take 
strokovne komisije, ki bi pomagale in svetovale investitorjem, bi se ti verjetno 
radi posluževali. 

Dalje menim, da bi bilo koristno, če bi v določenih obdobjih razpisovali 
natečaje za projekte šolskih objektov, ki bi upoštevali napredek razvoja šolstva 
oziroma pedagoške vede in podobno. 

Vedno bolj se pri nas uveljavlja mnenje, da moramo projekt ocenjevati po 
ekonomičnosti in racionalnosti izvedbe. Občasni natečaji bi brez dvoma v tem 
pogledu vnašali več svežine in prispevali k iskanju rešitev, ki bi nam privar— 
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čevala velike vsote. Vedno manj pa bi se lahko uveljavljale težnje po monu- 
mentalnih šolskih zgradbah. 

Iz poročila, ki sta ga za današnjo razpravo pripravila matična odbora, po- 
vzamem ugotovitev, da je treba v bodoče uporabljati pri šolskih zgradbah 
tipizirane načrte in montažno gradnjo. Četudi pri gradnji šolskih objektov 
težko govorimo o čisti montažni gradnji in vseh njenih učinkih, ko gre tukaj 
dejansko le za male serije na raztresenih lokacijah, je vsekakor treba iskati 
rešitve na tej osnovi, ki zagotavlja tri velike prednosti: hitro gradnjo, cenenost 
in končno prožnost tlorisa, to se pravi, da imamo možnost preporazdelitve pro- 
stora, razširitve šole ipd. Primer skopske montažne šole nam v tem pogledu 
daje dragocene izkušnje in napotke. 

Mnogo več pozornosti pa bomo morali posvetiti šolski opremi, ki bi jo bilo 
smotrno tipizirati, da bi jo tako uspešneje prilagodili zahtevam sodobnega 
pouka in zdravstvenim normativom. V osnutku perspektivnega razvoja šolstva 
je v prihodnjih sedmih letih predvideno za opremo 7 milijard din. Zato nam 
ne more biti vseeno, kakšna in koliko opreme bodo za ta velika sredstva šole 
dobile in ali bomo imeli toliko tipov, opreme, kolikor bo šol. 

Ob koncu bi hotel poudariti, da se strinjam s povečanim vlaganjem v iz- 
gradnjo šolskih objektov, zlasti v obsegu, ki bi učinkovito izboljšal kvaliteto 
pouka, ki je po mojem mnenju poleg družbenega položaja učnega osebja in 
stanja v učilih ter opremi najbolj pereče. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo govoriti. Prosim, tovariš 
dr. Brecelj. 

Dr. Marij an. Brecelj : Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi v zvezi 
s predlogom stališč na področju osnovnega šolstva postaviti še eno vprašanje: 
Ali je prav, da omejimo osemletno osnovno šolo na 80,0/o otrok. To vprašanje 
je bilo že postavljeno v današnji diskusiji. O tem je bilo govora tudi že na skup- 
ščinskih odborih, ki so pripravljali gradivo. Strokovnjaki, ki so sodelovali v pri- 
pravah tega materiala, nam zagotavljajo, da je 80 '°/o optimistična številka glede 
Tia sedanje stanje, ko končuje osemletko le 50,0/o otrok, in da bi bil vsekakor 
uspeh, če v nadaljnjih sedmih letih dosežemo to, da 80 ®/o otrok konča osemletko. 
Mnenja sem, da ne gre samo za vprašanje, ali je sploh prav izražati predvideni 
razvoj s točno določenim odstotkom, ampak da gre v tem primeru tudi za 
principialno vsebinsko vprašanje. Mislim, da bi bilo prav, da si postavimo kot 
cilj v teku nadaljnjih sedem let, ustvariti in zagotoviti take pogoje, da bi pra- 
viloma vsi učenci ene generacije uspešno dovršili osnovno šolo. To seveda ne 
bomo nikdar dosegli stoodstotno, ne konec leta 1970, ne pozneje. Vprašujem 
pa se, ali je pravilno, da se vnaprej omejujemo s tem, da eno petino otrok že 
vnaprej izločamo iz uspešnega osemletnega šolanja. Z drugimi besedami pove- 
dano, naša politika na izpopolnitev osnovnega šolstva, tako v materialnem kakor 
v kadrovskem pogledu,. ne bi bila tedaj orientirana na to, da praviloma vsi 
učenci dovrše osnovno šolo, ampak le 80'%. 

Vem, da je to ambiciozen program. Ce pa imamo pred očmi željo, da 
hočemo dejansko doseči vidnejši napredek v našem šolstvu, ki ga vsekakor 
terja naš splošen razvoj, potem ne bi bilo prav, da se takega ambicioznega pro- 
grama bojimo. Nasprotno, prav sedaj, ko pristopamo k planiranju celotnega 
bodočega razvoja, ko postavljamo osnovne proporce, nam mora biti zagotovitev 
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polne osnovne šole naloga, ki jo je treba izvršiti, kajti prav na šolstvu sloni v 
marsičem razvoj ostalih področij in panog. 

Mislim, da bi bilo prav, če bi se v skladu s tem, o čemer sem govoril, prvf 
odstavek stališč, ki govori o osnovnem šolstvu, formuliral takole: »Na področju: 
osnovnega šolstva je do leta 1970 treba zagotoviti potrebne pogoje, da bi pra- 
viloma vsi učenci vpisne generacije uspešno dovršili osnovno šolo.-« 

Janez Kambič: Prebivalci SR Slovenije kot člani skupnosti jugoslo- 
vanskih narodov živimo na vsestransko zelo važnem prehodnem ozemlju, ki meji 
na industrijsko, gospodarsko in kulturno najmočneje razviti del sveta. Poleg 
tega pa živimo v silno razgibanem obdobju zgodovine, v obdobju velikega 
vzpona izrabe naravnih sil. Moderna industrija uporablja, spreminja in nepre- 
stano išče najsodobnejše in najbolj ekonomične načine podrejanja naravnih sil 
človeku. S tem nastajajo seveda velike spremembe v odnosih med ljudmi. 
V človeku se vse bolj porajajo želje po ustvarjanju in uživanju duhovnih vred- 
not. Ukrotiti želi energijo, skrito v naravi, spoznati prirodne zakonitosti, ter 
si jih podvreči, da mu bodo služile. Tako postopoma izginja tudi razlika med 
fizičnim in umskim delom, kar pa zahteva vedno več solidnega proučevanja in 
znanja. 

Delavec se mora zaradi tega vedno bolj in bolj usmerjati od fizičnega k 
umskemu delu, zlasti še kot ustvarjalec, ki bo znal in želel vrednotiti življenje 
človeka tudi z umetniške in humane strani. V ta namen zavestno prispeva tudi 
sadove svojega materialnega ustvarjanja. Da bi torej razvili sodobno proiz- 
vodnjo in utrli pot moderni in privlačni družbeni ureditvi,-je nujno in edino 
možno, da izobrazimo in vzgojimo zadostno število strokovno in napredno- 
usmerjenih ljudi. Za izobraževanje in vzgojo pa se mora nujno zanimati celotna 
družba z vsemi svojimi dejavnostmi, ne le učno osebje in organi, pristojni za te 
zadeve. 

Nekatere občine do sedaj nikakor niso mogle, niti ne morejo nuditi šolami 
toliko finančnih sredstev kot druge, čeprav imajo celo pogojno verificirane šole. 
Zaradi finančnih težav se lahko primeri, da upravni odbor družbenega sklada 
za šolstvo s pomočjo komisij in zastopnikov občinske skupščine izdela le seznam 
vseh zaposlenih v šolah z navedbo osebnih dohodkov v rednem delovnem raz- 
merju. Pri tem upošteva izhodišče, npr. za učitelja 30 000 din plus 500 din za 
vsako leto, seveda po opravljenem izpitu, ter težavnost delovnega mesta. Za 
razne druge dejavnosti kot tudi za štipendije, ki bi jih v šolah lahko dala posa- 
meznim odličnim dijakom, ni sredstev. Štipendija za študente lahko po zadnjem 
posvetu doseže maksimalno vsoto 15 000 din. Prijav za razpisana delovna mesta 
na šolah v takih odročnih in ne dovolj premožnih občinah ni, ali pa je njihovo- 
število tako majhno, da ni omembe vredno. 

Družba nujno potrebuje zadostno število sodobno opremljenih šol s potreb- 
nimi prostori, učili in zadostno število razgledanih, naprednih strokovno uspo- 
sobljenih delovnih učnih moči. Kot celota moramo skrbeti za naš splošen enoten 
in skladen razvoj ter združiti vse materialne in moralne sile, ter pravilno 
in za skupnost koristno deliti narodni dohodek med občino, okrajem, republiko- 
in zvezo. S tega stališča moramo vrednotiti tudi družbeno vrednost dela učnega 
in vzgojnega osebja. Šolstvo je del narodnega gospodarstva, zato ne opravlja 
negospodarske dejavnosti.' Naloge in dolžnost šol so v naši republiki povsod 
enake. Zato materialno stanje šol ne sme biti odvisno od takih činiteljev, kot 
je bilo dosedaj. Slovenija s svojim poldrugim milijonom prebivalcev naj bi bila: 
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glede obravnavanja vseh zadev, ki zadevajo šolstvo, enotnejša, pri tem pa naj 
bo vrednotenje šolstva njegova organizacija, predpisovanje predmetnikov in 
učnih načrtov, ter financiranje šolstva premišljeno, umerjeno in na podlagi 
dovolj široke izmenjave različnih mnenj. 

V Sloveniji živimo na pragu dveh, lahko rečem tudi treh svetov z različnimi 
ureditvami, z različnimi gospodarskimi in kulturnimi stopnjami in stremljenji. 
Imamo odprte meje z mnogimi državami, zveze s tujimi političnimi, gospodar- 
skimi in kulturnimi organizacijami. V interesu vsega našega razvoja, pa tudi. 
v interesu ugleda naše mednarodne politike je, da damo šolam tisto važno mesto, 
ki jim dejansko pripada. Zavedajmo se dejstva, da je znanje velesila. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se- 
nihče.) Ce se nihče ne javlja k besedi, odrejam pol ure odmora. V tem času 
prosim, da se odbora sestaneta in da zavzameta svoja stališča do predlaganih 
amandmajev. 

(Seja je bila prekinjena ob 17. 30 in se je nadaljevala ob 18.20.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo in prosim poročevalca, 
obeh odborov, da da poročilo. 

Drago Seliger: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za kulturo in 
prosveto Republiškega zbora in odbor za kulturo in prosveto Prosvetno-kultur- 
nega zbora sta ob sodelovanju predstavnikov Izvršnega sveta pregledala pred- 
lagane amandmaje in predlagata zboroma, da se nekateri predlogi sprejmejo, 
nekateri predlogi pa ne. Predlagane amandmaje bom poskušal obrazložiti po- 
vrsti tako kot so bili predloženi. 

K 1. točki I. poglavja je dal amandma tovariš dr. Marijan Brecelj, in sicer, 
kot ste slišali, da se besede »80 °/o otrok iste generacije« črtajo. Odbora sta po 
razpravi sprejela njegov amandma, delno spremenjen v formulaciji tako, da bi 
se glasil: »Do leta 1970 zagotoviti potrebne pogoje, da bi učenci vpisane gene- 
racije praviloma lahko uspešno dovršili osnovno šolo.« S tem sta odbora hkrati 
poudarila, da to seveda pomeni tudi drugačen premik v materialnih sredstvih 
za potrebe šolstva, ki se predvidevajo za to obdobje. 

Tovariš Vladimir Pavšič-Bor je dal amandma k 3. alinei, kjer je rečenor 
»V večjih središčih omogočiti večini otrok celodnevno bivanje v šoli.« Iz razlogar 

da se ne bi smatralo, da želimo neko kasarniško podružbljanje otrok, naj se 
vključijo besede »na željo staršev.« Odbora predlagata naslednjo formulacijo: 
»V večjih središčih omogočiti v ustrezno opremljenih šolah, da bi večina otrok 
lahko celodnevno bivala v šolah.« V tem primeru namreč smatramo, če bi 
vstavili samo »na željo staršev«, bi taka formulacija lahko bila zelo problema- 
tična, ker bi starši lahko ponekod zahtevali na osnovi tega dokumenta celo- 
dnevno bivanje svojih otrok v šoli, ne glede na to, ali imamo za to že pogoje- 
ali ne. V bistvu pa gre v tem primeru za to, kar je tovariš Bor v diskusiji tudi 
povedal, da seveda ne plediramo za bivanje v takih šolah, kakršne so in kakršne- 
je on ilustriral, ampak, da je treba, da imajo te šole posebne, ustrezno oprem- 
ljene prostore, ki lahko dajo ne samo tako imenovano varstveno skrb, ampak 
upoštevajo tudi rekreacijo in vse tisto, kar otroci potrebujejo. 

Drugi amandma tovariša Pavšiča zadeva področje raziskovalnega dela v 
šolstvu, kjer naj bi se poudarilo, da je treba institut ustanoviti v sklopu uni- 
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verze in sprejeti ukrepe, ki bodo pedagoško teorijo dvignili na višjo znanstveno 
raven in jo tesneje povezali s prakso. V zvezi s tem pa ponovno proučiti smo- 
trnost sedanjega poslovanja in organizacijo prosvetno-pedagoške službe. V tem 
splošnem smislu so bili podani tudi predlogi tovarišice Jovite Podgornikove in 
tovariša Požar j a. 

Odbora sta o teh predlogih dalj časa razpravljala in menita, da formulacija 
»ustanoviti pedagoški institut in sprejeti ukrepe za razvoj ustreznih institucij, 
ki bodo pedagoško teorijo dvignili na višjo znanstveno raven in jo tesneje pove- 
zali s prakso« popolnoma zadovoljuje vse predložene amandmaje. Samo besedo 
»ustrezne« smo nadomestili z besedo »višje« iz razloga, da se ne bi smatralo, 
da glede pedagoške teorije doslej nismo imeli nobenih dosežkov. 

Tovarišica Jovita Podgornik dalje predlaga, da se iz poročila vnese v stališča 
besedilo: »zagotoviti enotno osnovno šolo v skladu z minimalnimi normativi, ki 
jih mora izpolniti vsaka šola glede materialnih in kadrovskih pogojev.« Odbora 
sta amandma sprejela in menita, da sodi v II. poglavje pod 2. točko, s tem, da 
2. točka postane 3. 

Naslednji amandma tovarišice Podgornikove je bil, da je treba zmogljivost 
šol II. stopnje razširiti tako, da se bodo lahko v 1. razred vpisali vsi učenci, ki 
bodo dosegli ustrezne pogoje za vpis. Odbora smatrata, da je formulacija, ka- 
kršno imamo, realnejša in da bi verjetno s tako zahtevo, kot jo tovarišica pred- 
laga, bili v nasprotju z realnimi možnostmi, ki na tem področju obstojajo, zato 
tega amandmaja nista sprejela. 

Prav tako se odbora ne strinjata z amandmajem tovarišice Podgornikove 
k 1. točki II. poglavja, kjer pledira, da se besedilo preformulira tako, da bi se 
vneslo besede »realno planirati«. Tovarišica namreč pravi, da je s tem povedano 
vse, kar sedaj pripravljamo, to je redakcijo predmetnikov, učnih načrtov in 
podobnih ukrepov, ki jih pripravljajo pedagoške organizacije. Odbora smatrata, 
da je v formulaciji stališč politika do učnih načrtov, predmetnikov, študijskih 
zahtev in podobno, popolnoma jasna, da pa je sama realizacija naloga obstoječih 
prosvetno-pedagoških institucij in organov. 

Naslednji amandma pravi, da bi v 2. poglavju dodali besedilo: »učečemu 
kadru pa omogočiti obvezno strokovno izpopolnjevanje po že pripravljenem 
predlogu.« Sodimo, da ta predlog spada v podoben okvir kot ostali, ki jih pri- 
pravljajo prosvetno-pedagoške službe. Naloge, kot smo jih sedaj vnesli v stališča 
kot prvi amandma tovarišice Podgornikove", da je treba usposobiti zadostno 
število učnega kadra in, da k temu dodamo samo še: »in drugega strokovnega 
kadra,« kar je bil predlog tovariša Stojana Požarja, mislimo, da je s tem v za- 
dostni meri povedano, za kakšno politiko se opredeljuje naša Skupščina; reali- 
zacija te politike pa bo lahko v različnih organizacijskih oblikah dobila svoje 
uresničenje. 

Nadalje je tovarišica Podgornikova predlagala še amandma k financiranju, 
in sicer, da se pri stavku, ki govori o stimulaciji učnega kadra, izpuste besede 
»v skladu z možnostmi, ki jih daje gospodarski razvoj« in da ostane samo »v 
skladu z družbeno in pedagoško vrednostjo njegovega dela.« Odbora smatrata, 
da prvega dela nima smisla črtati, ker odvisnost stimuliranja od možnosti, ki 
jih daje gospodarski razvoj, kljub črtanju formulacij ostaja, ker je družbeno in 
pedagoško vrednost dela zelo težko vrednotiti z nekimi objektivnimi kvantita- 
tivnimi merili, zato formulacija, kakršno predlagata odbora, zadovoljuje in jasno 
kaže, kam usmeriti naše napore za ureditev tega vprašanja. 
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Amandma o finansiranju, ki ga tovarišica Podgornikova sicer ni formu- 
lirala, pač pa je med svojimi izvajanji poudarila, naj se posebej določi vloga 
republike, vloga okrajev in podobno, sodi v sklop vprašanj o financiranju 
šolstva, ki so ga tovariši v razpravi, zlasti tovariš Golob, tov. Lovrenčičeva in še 
nekateri, izčrpno obrazložili in mislim, da bi preciziranje stališč glede financi- 
ranja šolstva v naših stališčih verjetno danes naša zbora ne mogla sprejeti, ker 
vemo, da smo pred celotnim družbenim premikom glede delitve dohodka, v 
odnosu na financiranje družbeno-političnih skupnosti, v katerih te delovne orga- 
nizacije živijo. Zaradi tega bi verjetno v tem času s preveč preciziranimi stališči 
o financiranju prišli v nasprotje s celotnim konceptom nadaljnjega gospodar- 
skega in družbenega razvoja. 

Tovariš Stojan Požar je predlagal amandma, da se poleg »institucij pri 
pedagoškem institutu« doda še besedilo: »ki bodo nadalje razvijale pedagoško 
teorijo na višji ali ustrezni ravni, razmišljale tudi o organizaciji tovrstnega 
raziskovalnega dela, ki bi služilo vsakodnevni pedagoški operativi.« Smatramo, 
da je v naši formulaciji to že skoraj dobesedno povedano. 

Drugi njegov amandma pledira, da se v formulaciji, kjer govorimo o zago- 
tovitvi potrebnega kadra, postavi tudi zahteva: »V te namene specializiranih 
strokovnjakov«. Ta amandma je predložil, ko je govoril o potrebi po psihologih, 
sociologih, medicinskih kadrih in podobno, ki naj kompleksno proučujejo nova 
pota pri raziskovanju otroka in sistema šolstva. Ta amandma smo vključili na 
ta način, kot sem že prej rekel, da smo v formulacijo vnesli: »da za tako po- 
stavljene naloge treba usposobiti zadostno število učnega in drugega strokovnega 
kadra«. 

Ostal je še amandma tovariša Černjaviča, ki predlaga, da se k 4. točki 
I. poglavja doda nova alinea, ki bi povedala, da je treba razvijati vsebinsko 
stran reforme visokošolskega študija. Odbora smatrata, da je ta misel na več 
mestih povedana in ker stališča (zlasti pa 2. poglavje) govorijo o celotnem šol- 
stvu, kjer se posebej poudarja potreba po razvijanju kvalitete vzgojno-izobra- 
zevalnega sistema, zato bi bila taka formulacija samo ponavljanje nečesa, kar 
je že povedano. Zato smatramo, da tega amandmaja ne bi bilo treba posebej 
sprejeti. 

To so, tovarišice in tovariši, stališča obeh naših odborov do predloženih 
amandmajev. Ta stališča so sprejeli tudi predstavniki Izvršnega sveta, ki so 
sodelovali na seji obeh odborov. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo poročilo obeh odborov. Ali 
ima kdo pripombe ali želi razpravljati? (K besedi se prijavi poslanec Matej Bor.) 

Matej Bor : Glede na to, da sem predlagal dva amandmaja, in sicer k 
točki I. (1 in I.) 6 predloga stališč, s katerima se odbor deloma strinja, deloma 
pa ne, bi rad še enkrat pojasnil, zakaj se mi zdi formulacija, ki jo odbor pred- 
laga, pravzaprav v nasprotju z intencijami predlagateljev samih,- Sprejemam 
namreč formulacijo »da se omogoči v ustrezno opremljenih prostorih bivanje 
učencev v šoli celodnevno«; zdi se mi pa, da besedica »večina« utegne predpo- 
stavljati nekaj, česar predlagatelji, kot vem, ne bi želeli vzeti dobesedno, 
namreč, da bi večina staršev puščala otroke v šoli. Zato se mi zdi, da bi bila 
primernejša takšna formulacija, kot sem jo ravnokar povedal, to se pravi, da se 
beseda »večina« izpusti, ker bi to pomenilo že prejudiciranje, česar pa, če pred- 
lagatelje prav razumem, ne žele. 

5 
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Glede točke I. 6 ne bi vztrajal pri svoji formulaciji glede na zagotovilo, 
ki sem ga pravkar slišal, in ki je bilo tu večkrat omenjeno, da se namreč po- 
novno proučuje naša pedagoška služba in smotrnost njene organizacije ter da 
je pravzaprav tudi ideja osnovati pedagoški institut nastala iz tega kritičnega 
stališča do naše pedagoške službe. Zato bi sprejel prvotno formulacijo, seveda z 
določeno pripombo, da smatram diskusijo in mnenja, ki so se pojavila v diskusiji 
o tej točki, kot obveznost za nadaljnje urejanje tega vprašanja. 

Glede 1. točke pa predlagam, da se beseda »večina« izpusti, ker v tem pri- 
meru ni razlike med menoj in predlagatelji. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice! Predlagam, da 
obravnavamo amandma za amandmajem. Ker smo zdaj slišali mnenje odbora 
in predlog predlagatelja amandmaja tovariša Bora, dajem oba predloga v ob- 
ravnavo. 

Matej Bor: Če se beseda »večina« črta, potem je stvar jasna. 

Predsednik Tine Remškar: Dobro. Kdor je za to, da ostane predlog 
stališč tak, kot ga je predlagal poročevalec obeh odborov vključno z besedo 
»večina«, naj prosim dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Kdor je za 
to, da se beseda »večina« črta! (Pet poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da 
ostane besedilo tako, kot je bilo predloženo s strani odborov. 

Kdo še želi besedo? Prosim tovarišica Podgornikova! 

Jovita Podgornik: Strinjam se s stališči obeh odborov, ki sta neka- 
tere moje amandmaje odklonila, ne bi pa bila mirna, če ne bi vprašala tega 
foruma, ali ne bi vendarle tam, kjer govorimo o šolah II. stopnje, pod ta od- 
stavek vnesli iz poročila obeh odborov tale amandma: 

»Za mladino na pretežno kmetijskih območjih in za mladino, ki se do leta 
1970 ne bo vključila v šole II. stopnje« — torej bo ostala izven nadaljnjega 
izobraževanja in ne bo imela pogojev za kakršnokoli primerno vključitev v 
delovno razmerje — je treba najti začasne ustrezne rešitve v okviru specifičnih 
pogojev posameznih občin. 

Ne vsiljujem tega amandmaja, samo bojim se, če bomo ostali pri tem od- 
stotku, da se bo našla vrsta ugovorov v vrstah zlasti tistih občin, kjer je problem 
mladine, ki po končani osnovni šoli zaradi mladosti in zaradi prezasedenosti 
kakršnihkoli delovnih mest ostaja v breme družini, posebno pereč, kjer pa bi 
vendarle morali nakazati neko rešitev. Ce nimam prav, se bom prav rada pod- 
redila prepričanju tistega, ki meni, da to ni potrebno. 

Predsednik Tine Remškar: Po našem poslovniku mislim, da je raz- 
prava zaključena in da novih amandmajev ne bi več sprejemali. Ker_gre tukaj 
v bistvu za nov amandma, vprašujem zato oba zbora, ali še sprejemamo nove 
amandmaje ali ne? Kdor je za to, da ne sprejmemo več novih amandmajev, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je za to, da se amand- 
maji še sprejemajo? (En poslanec dvigne roko.) Eden je za to, da jih še spre- 
jemamo, večina pa, da jih ne sprejemamo več. S tem ugotavljam, da novih 
amandmajev ne morem več sprejeti. 

Kdo še ima kake pripombe k poročilu odborov? (Ne javi se nihče.) Ali se z 
ostalimi spremembami amandmajev predlagatelji amandmajev strinjajo? (Ni. 
pripomb.) Ugotavljam, da se strinjajo, ker ni pripomb. 
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Zato dajem stališča, ki so bila predložena, v razpravo in dopolnjena z 
amandmaji, ki sta jih sprejela odbora, na glasovanje. Kdor je za to, da se taka 
stališča z dopolnjenimi amandmaji sprejmejo, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so predlagana stališča soglasno sprejeta. S tem je dnevni red 
skupne seje izčrpan in jo zaključujem. Republiški zbor bo nadaljeval sejo takoj. 
Hvala lepa! 

(Skupna seja je bila zaključena ob 18.45. Seja Republiškega zbora se je 
nadaljevala ob 18.46.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o načinu gospo- 
darjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in kot svojega predstavnika določil 
Mirana Cvenka, republiškega sekretarja za finance. Izvršni svet je predlog 
zakona pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno 
obrazložitev? (Da.) Prosim. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! V skupnih rezervah 
gospodarskih organizacij, občin in republike se ustvarjajo sredstva za kritje^ 
izgub in za sanacijo tistih gospodarskih organizacij, ki se v danih pogojih gospo- 
darjenja ne morejo uspešno uveljaviti na trgu in si zato ne ustvarijo zadosti 
sredstev za kritje poslovnih stroškov in osebnih dohodkov. Taka družbena sred- 
stva so potrebna, ker v našem gospodarstvu še vedno obstojajo določeni ostanki 
preteklosti, ki se kažejo predvsem v administrativnem določanju cen in neso- 
razmerju v cenah proizvodov posameznih gospodarskih področij. Razen tega 
pa se v nekaterih gospodarskih organizacijah pojavljajo finančne težave zaradi 
zastarele opreme in v zvezi s tem nizka produktivnost dela. V teh primerih naj 
bi skupne rezerve gospodarskih organizacij, občin in republike aktivno sode- 
lovale v preventivnih sanacijah, da bi te gospodarske organizacije zboljšale 
produktivnost dela in tako premostile svoje težave. 

V letu 1963 so skupne rezerve gospodarskih organizacij, občin in republike 
razpolagale z okoli 3 milijarde dinarjev iz prispevka gospodarskih organizacij. 
V letu 1964 pa bodo ta sredstva znašala okoli 4 milijarde dinarjev. Sredstva 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij, občin in republike so torej pomembna 
in je možno z njimi uspešno intervenirati pri tistih gospodarskih organizacijah, 
kjer se pokažejo za to upravičene potrebe. Kljub temu pa so v posameznih 
občinah sredstva skupne rezerve izredno nizka. V posameznih občinah se ta 
sredstva gibljejo v znesku 2 do 200 milijonov dinarjev letno. Pri tem pa se 
pojavljajo primeri, da imajo tiste občine, ki bi potrebovale trenutno največ 
sredstev, zelo majhna sredstva iz naslova skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij. 

Podobni primeri so tudi na območju mest, ki so razdeljena na občine. Prav 
iz teh razlogov pa je bilo potrebno poiskati obliko združevanja teh sredstev v 
mestih, ki so razdeljena na občine, ter ustvariti možnost za sodelovanje med 
občinskimi skupnimi rezervami gospodarskih organizacij drugih občin. Po pred- 
logu zakona ima mestni svet pravico, da odloča, da se v mestu, ki je razdeljeno 
na občine, ustvarijo skupne rezerve gospodarskih roganizacij mesta. Mestni 
svet določi tudi višino sredstev občinskih skupnih rezerv na območju mesta, ki 
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se stekajo v skupne rezerve mesta. V mestih, ki so razdeljena na občine, se često 
pojavljajo problemi v posameznih gospodarskih organizacijah, ki jih posamezne 
občine ne morejo reševati bodisi zato, ker nimajo na razpolago zadostnih 
sredstev ali pa zato, ker so te gospodarske organizacije skupnega pomena za vse 
mesto, in občina, na območju katere imajo sedež take gospodarske organizacije, 
nima interesa, da bi sama reševala finančne probleme teh gospodarskih orga- 
nizacij. To velja zlasti za komunalne gospodarske organizacije in za gospo- 
darske organizacije, ki preskrbujejo mesto s prehrambenimi proizvodi. Te pro- 
bleme bodo v bodoče lahko reševali s skupnimi rezervami gospodarskih orga- 
nizacij mesta in tako bodo skupne rezerve pozitivno delovale na enotnejše 
obravnavanje gospodarskih problemov mesta. 

Razen združevanja sredstev skupnih rezerv na območju mest je v zakonu 
predvidena tudi možnost medsebojnega sodelovanja občinskih skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij občin izven mest. Občinske skupščine se lahko med- 
sebojno sporazumejo, da skupno prevzamejo sanacijo" določene gospodarske 
organizacije. Razumljivo je, da se bodo občinske skupščine odločile za skupno 
sanacijo le v primeru, če gre za sanacijo, ki je skupnega pomena za dve ali več 
občin, bodisi zato, ker so v tej gospodarski organizaciji zaposleni delavci iz 
območja teh občin ali pa zato, ker proizvodnja te gospodarske organizacije 
dopolnjuje proizvodnjo gospodarskih organizacij na območju občin, ki sodelu- 
jejo v sanaciji. 

Ne glede na tako možnost pa bo potrebno za reševanje problemov v posa- 
meznih primerih tudi v bodoče vključevati skupne rezerve gospodarskih orga- 
nizacij v republiki. Sodimo pa, da se bodo morale republiške skupne rezerve 
gospodarskih organizacij v bodoče še bolj usmeriti na preventivne sanacije, ki 
naj preprečujejo nastajanje izgub v gospodarstvu. Kritje izgub naj bi reševale 
prvenstveno občinske in mestne skupne rezerve gospodarskih organizacij, ker 
imajo edino občine neposreden družbeni nadzor nad poslovanjem gospodarskih 
organizacij in bodo zato lahko najbolj realno presodile upravičenost sanacije. 

S skupno rezervo gospodarskih organizacij gospodari poseben upravni 
odbor, ki ga imenuje Izvršni svet, mestni svet, oziroma občinska skupščina. 
Upravni odbor samostojno odloča o uporabi sredstev za posamezne namene. Da 
se lahko upravni odbor prepriča o smotrnosti naložbe sredstev, je potrebno, da 
gospodarska organizacija, ki želi dobiti sredstva za sanacijo, izdela in predloži 
upravnemu odboru poseben sanacijski program, iz katerega bodo razvidni tudi 
ukrepi za izboljšanje njenega poslovanja. S tem pa se ne zmanjšuje pravica 
upravnega odbora, da odloča o uporabi oziroma o dodelitvi sredstev za sanacijo, 
pač pa se mu daje pravica, da zahteva predložitev sanacijskega programa, ki naj 
mu omogočajo realno presojo za smotrno in družbeno upravičeno naložbo 
sredstev. Obveznost. sestavljanja in predlaganja sanacijskih načrtov naj bi 
spremenila tudi miselnost gospodarskih organizacij, da so skupne rezerve sred- 
stva za avtomatično pokrivanje izgub gospodarskih organizacij. 

Razen teh novosti pa je predlagana še uskladitev zakona z novo ustavo. 
Tovarišice in tovariši, prosim, da predlagani zakon sprejmete. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnaval odbor za 
družbeni plan in finance kot pristojni organ in pa zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta tudi dala pismeno poročilo. Ali želita predstavnika oziroma komisije 
dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo. Prosim. Tovariš Jože Greben. 
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Jože Greben : Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi razpravljal o za- 
konu, ki je pred nami. Mislim pa načeti nekatere stvari v zvezi z informacijo, 
ki jo je odbor za družbeni nadzor predložil k današnji točki dnevnega reda, 
s posebnim ozirom na politiko v odnosu občinskih skladov skupnih rezerv do 
izgub v gospodarstvu na območju Socialistične republike Slovenije. To pa zaradi 
tega. ker je poleg tega, da sprejemamo nov zakon, oziroma nekatere spremembe 
zakona o skupnih sredstvih rezerv, dobro vedeti, kako so se sredstva v Socia- 
listični republiki Sloveniji oziroma v občinskih skladih ustvarjala in trosila. 
Ze predstavnik Izvršnega sveta je povedal, da se sredstva skupnih rezerv formi- 
rajo iz prispevka gospodarskih organizacij v višini 5% čistega dohodka, ki 
ostane gospodarski organizaciji po odbitku izplačila osebnih dohodkov in obvez- 
nega dela rezervnega sklada. Ta stopnja velja od leta 1962, medtem ko so do 
leta 1961 bile stopnje predpisane oziroma maksimalno izkoriščene v višini 1,5 °/o. 
Poleg teh obveznih prispevkov so dohodki sklada še dotacije skupnim rezervam 
iz proračunov, obresti za dane kredite, vrnjeni krediti, krediti itd. Vsa sredstva 
skladov skupnih rezerv gospodarskih organizacij na območju občin v letih 
1961—1963 so formirana v višini 6 milijard 7.37 milijonov dinarjev. Glavni vir 
teh sredstev predstavlja prispevek iz čistega dohodka gospodarskih organizacij 
v višini 2723 milijonov dinarjev, ter krediti, ki so jih ti skladi najeli pri repu- 
bliškem skladu skupnih rezerv oziroma pri poslovnih bankah. Finančna zmog- 
ljivost pa je pri posameznih občinskih skladih skupnih rezerv ^elo različna in 
odvisna od ekonomske razvitosti občin. 

O upravljanju oziroma uporabi sredstev je že govoril predstavnik Izvršnega 
sveta. Iz informacije, ki so jo dobili, je razvidno, da je bila uporaba oziroma 
poraba sredstev občinskih skladov skupnih rezerv naslednja: Za kritje izgub 
gospodarskih organizacij v letih 1961—1963 je bilo porabljenih 3 milijarde 274 
milijonov dinarjev, za pospeševanje poslovanja gospodarskih organizacij 1 mili- 
jardo 500 milijonov dinarjev ter za ostale izdatke sklada 678 milijonov dinarjev 
ali skupno^ 5 milijard 453 milijonov. Izgube v gospodarstvu krijejo skladi 
skupnih rezerv na dva načina, in sicer z dotiranjem in kreditiranjem. Pri kritju 
izgub z dotacijami dobi gospodarska organizacija sredstva brez obveznosti vra- 
čanja, kar po mnenju odbora slabi finančno moč skladov skupnih rezerv, hkrati 
pa — seveda ne povsod — ustvarja vzdušje v gospodarskih organizacijah — 
prav tako ne povsod — češ, da bo že družba pokrila izgubo itd. 

Smatramo, da se lahko dajejo sredstva gospodarskim organizacijam na 
način kot so dotacije, vendar pa menimo, da naj bo ta oblika financiranja res le 
izjemna, kakor je to tudi predvideno v 6. členu zakona, kajti struktura uporabe 
kaže naslednjo sliko: Kritje izgub z dotacijami od leta 1961 do 1962 je znašalo 
1 milijardo 399 milijonov dinarjev, medtem ko je znašal celotni priliv sred- 
stev skladov skupnih rezerv občin 2 milijardi 723 ali drugače povedano 55 %> 
celotnega priliva iz čistega dohodka, ki so ga gospodarske organizacije namenile 
v skupne rezerve, je šlo za pokrivanje izgub brez obveznosti vračila. 

Smatramo, da se na tak način z družbenimi sredstvi ne gospodari kot dober 
gospodar, posebno še zaradi tega, ker je različno financiranje oziroma dotiranje 
ponekod v nekaterih skladih pripeljalo tako daleč, da se je osnovni namen 
sredstev skupnih rezerv kršil, seveda tam, kjer je teh sredstev bilo dovolj na 
razpolago ter malo izgub, kot za izgradnjo različnih rekreacijskih centrov, stavb, 
stanovanj ter drugih objektov, ki nimajo nobene zveze s skupnimi rezervami 
gospodarskih organizacij. 
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Prav tako menim, da bodo morale gospodarske organizacije — vplačnice 
prispevkov v sklad skupnih rezerv oziroma organi upravljanja v teh podjetjih 
imeti večji vpogled v njihovo trošenje, kljub temu, da so to, kakor se ponavadi 
rado trdi, fiksne obveznosti do družbe, ki jih moramo odvesti itd., ker se ta 
sredstva za intervencijo ustvarjajo v njihovih kolektivih. 

Precej drugačen je položaj na področju pospeševanja poslovanja gospo- 
darskih organizacij, zlasti se to odraža v letu 1962 in 1963, ko je znašalo krediti- 
ranje gospodarskih organizacij za pospešitev poslovanja 1 milijardo 232 mi- 
lijonov. 

Menimo, da je ravno področje pospeševanja poslovanja gospodarskih orga- 
nizacij, tako imenovana preventiva, tista osnovna oblika, ki bi jo morali skladi 
skupnih rezerv bolj upoštevati. Jasno pa je, da to nalaga upravnim odborom 
skladov skupnih rezerv nalogo, da dobro poznajo gospodarsko organizacijo ne 
samo takrat, ko je potrebno na ta ali oni način ogenj gasiti, marveč sproti, z 
intervencijami s sredstvi skupnih rezerv omogočiti gospodarskim organizacijam 
normalno ustvarjanje dohodka. 

Že na odboru za družbeni nadzor in ob priliki obiskov posameznih skladov 
je bilo ugotovljeno, da so posamezni skladi skupnih rezerv po občinah pre- 
majhni za kritje nastalih potreb, predvsem tam, kjer je teh sredstev malo, izgub 
pa veliko. V zvezi s tem se pojavlja potreba po združevanju sredstev skladov 
skupnih rezerv. Zato je tudi v novem predlogu zakona v 4. členu, ki govori o 
uporabi sredstev določeno, da se lahko sredstva skupnih rezerv uporabljajo za 
sodelovanje s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij drugih družbeno- 
političnih skupnosti pri kritju izgub in sanacij gospodarskih organizacij ter 
pospeševanju njihovega poslovanja. Menim, da bo s tem omogočeno družbeno- 
političnim skupnostim na širšem področju sodelovati s sredstvi in na ta način 
sistematično ter načrtno pristopiti k reševanju gospodarskih organizacij, ki 
imajo na tem področju težave. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona 
na glasovanje. Kdor je za to, da se sprejme 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 načinu 
gospodarjenja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij. 

O tem zakonskem predlogu bo razpravljal še Gospodarski zbor Skupščine 
SR Slovenije. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega r 6da in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o taksah na proizvajalne priprave in predmete v 
državljanski lastnini. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in kot svojega predstavnika določil 
Mirana Cvenka, republiškega sekretarja za finance. Izvršni svet je predlog 
zakona pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno 
obrazložitev? (Da.) 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Način predpisovanja in 
usmerjanja taks na zasebne proizvajalne priprave in predmete se je v zadnjih 
letih nekajkrat spremenil. Tako je Zveza najprej izločila iz splošnega predpisa 



10. seja 71 

takse na cestna motorna in vprežna vozila in jih kot posebne preskrbnine usme- 
rila v cestne sklade. Tako izločamo iz splošnih predpisov s predloženim zakonom 
tudi takse za zasebne žage, katere naj bi bile predmet posebnega predpisa. 
Bistvena razlika pri obravnavanju predmetnih taks nastaja z decentralizacijo 
in s prenašanjem kompetenc. Z letom 1963 prinaša sicer federacija določanje 
same višine teh taks v pristojnost republik, pridrži pa si kljub temu še dolo- 
čanje predmetov. Predmete določa zveza celo taksativno, v prihodnjem letu pa 
bodo z novim zakonom o prispevkih in davkih predpisovale te takse republike 
oziroma občine same. 

To je eden izmed vzrokov, ki nas vodijo k spreminjanju dosedanjega pred- 
pisa. Drugi pomembnejši vzrok pa je v tem, da odigrajo tudi te takse svojo 
ekonomsko vlogo. V mislih imam težnjo predloga zakona, da bi čimbolj olajšali 
pogoje, v katerih proizvajajo naše višinske kmetije. Sodim, da je v tem glavna 
razlika od dosedanjega predpisovanja tovrstnih taks, ki teh pogojev niso upo- 
števale, ker so bile takse enotne. Kakor vidite, smo se pri tem poslužili pro- 
izvodnih okolišev, kakršne smo že lani priporočali pri predpisovanju doklad od 
kmetijstva. Zaradi raznih zadržkov, pravnih in tehničnih, občine tega pripo- 
ročila lani niso mogle realizirati. Sedaj pa so občine predlog okolišev osvojile in 
bo zato doklada odigrala vlogo realnejšega obdavčevanja zasebnega kmetijstva 
oziroma do izraza bodo prišli težji pogoji višinskega kmeta v sorazmerju z 
nižinskim. 

Dovolite mi, da na kratko opišem omenjene proizvodne okoliše. 
Kakor pri dokladah, zajema tudi pri taksah na orodja prvi okoliš ravninske 

predele, v katerih je možna strojna obdelava, kjer so prometne zveze dobre, 
tržnost kmetijskih proizvodov prav dobra ali odlična, kratkomalo, kjer je dife- 
rencialna renta najvišja. Drugi okoliš zajema valovita območja, še primerna za 
strojno obdelavo z nekoliko slabšimi prometnimi zvezami in tržnimi pogoji kot 
v prvem okolišu, vendar še vedno z dobrimi. Tretji okoliš naj zajema kraje, ki so 
oddaljeni od tržišča z neugodnimi prometnimi zvezami, ker se zemljišča obde- 
luje pretežno z vprego ali ročno. Pod četrtim proizvodnim okolišem zajemamo 
tiste "višinske kraje, kjer so proizvodni in ekonomski pogoji na sploh še po- 
sebno slabi. 

Ti davčni okoliši, oziroma bolje rečeno višina taks, kakršna je predvidena 
za posamezne okoliše, pomeni torej ekonomsko usmerjanje tudi s tem instru- 
mentom. Z okoliši, ki jih določa občina, se prenaša v njeno pristojnost nov 
element, ki omogoča samostojno oblikovanje politike do zasebnega kmetijstva. 
V primerih, kjer omogoča posest orodij, hočem reči, večjih orodij, možnost 
izkoriščanja soseščine, so take predvidene v vsem okolišu v enaki višini in še 
več, da bi se preprečilo izkoriščanje, se za take primere predvideva dopolnilna 
taksa. V smislu povedanega predlagamo dopolnilno takso za dvoosne traktorje, 
buldožerje, kombajne in bagre. 

Omenim naj še, da je po novem zakonu predvidena oprostitev taks za pred- 
mete, ki so pri delu našega kmeta neobhodno potrebni. S taksami niso obre- 
menjeni enoosni traktorji, motorne škropilnice, kosilnice, mlatilnice do 400 kg 
zrna na uro, mlini, žganjarski kotli, konji in voli. Vse našteto spada v tisto 
kategorijo sredstev, ki so velikosti naših kmetijskih posestev najprimernejši. 
Tako podpiramo in stimuliramo zasebnega kmetijskega proizvajalca k višji 
proizvodnji. Le s takim načinom namreč ustvarjamo tudi s te strani pogoje za 
realizacijo predvidevanj za 7-letni plan zasebnega kmetijstva. 
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Končno naj dopolnim še to, da so predmetne takse, ki bodo znašale v vsej 
Sloveniji okoli 86 milijonov nasproti dosedanjim 166 milijonom, dohodek 
okrajnih in ohčinskih kmetijskih skladov oziroma proračunov, kolikor so ti 
skladi ukinjeni. 

Tovariše, poslance prosim, da na podlagi te utemeljitve predlagani zakon 
sprejmejo. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnaval odbor za 
družbeni plan in finance kot pristojni odbor in pa zakonodajno-pravna komisija. 
Odbor in komisija sta predložila vsak svoje pismeno poročilo. Ali želita pred- 
stavnika dati še ustno obraložitev? (Ne.) Ce ne, začenjam razpravo. Želi kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javlja, zaključujem razpravo in dajem 
predlog zakona na glasovanje. Kdor je za to, da se zakon sprejme, naj prosim 
dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o taksah 
na. proizvajalne priprave in predmete v državljanski lastnini. 

O tem zakonskem predlogu bo razpravljal še Gospodarski zbor Skupščine 
SR Slovenije. 

Prehajamo na 5. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodno- 
osvobodilne vojne. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in kot svojega predstavnika določil 
Slavka Furlana, člana Izvršnega sveta. 

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

Slavko Furlan: Tovarišice in tovariši poslanci! Materialno stanje 
zaposlenih borcev NOV in španske državljanske vojne se je pričelo urejati v 
letu 1959 z dopolnitvijo zakona o pokojninskem zavarovanju, s katerim je bil 
uveden posebni dodatek za zaposlene borce. Pravico do borčevskega dodatka 
imajo po omenjenem zakonu udeleženci NOV, ki so se vključili v NOV pred 
9V septembrom 1943, in udeleženci španske državljanske vojne, kolikor izpol- 
njujejo naslednje pogoje: 

Ce imajo, najmanj 15 za pokojnino vštevnih let, od tega najmanj 10 let 
delovne dobe, če in dokler so v stalnem delovnem razmerju in če delajo polni 
delovni čas,, ali delovni čas, ki se šteje po 25. členu zakona o pokojninskem zava- 
rovanju za poln delovni čas. 

Po tej zakonski določbi se šteje za polni redni delovni čas čas, ki so ga 
delovni invalidi, vojaški vojni invalidi in mirovni vojaški invalidi delali tolik- 
šen skrajšan delovni čas, ki je po presoji invalidske komisije ustrezal njihovim 
delovnim zmožnostim. Skrajšani delovni čas zavarovank, do katerega so imele 
po predpisih pravico, ker-- so dojile in negovale otroke; skrajšani delovni čas 
med zdravljenjem po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in skrajšani de- 
lovni čas, ki je bil zavarovancem dovoljen zato, ker so obiskovali šolo ali tečaj. 

Namen posebnega dodatka zaposlenim borcem pa je bil tudi ta, da se jim 
v času zaposlitve zagotovijo prejemki, ki ustrezajo pokojnini po 74. in 77. členu 
zakona o pokojninskem zavarovanju. Zato se po 256. a členu zakona o pokoj- 
ninskem zavarovanju zagotavlja osebni dohodek zaposlenim borcem v višini 
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razlike med rednim osebnim dohodkom in pokojninsko osnovo 8. zavarovalnega 
razreda, povečano za 20%, prvotno 10. zavarovalnega razreda, s tem, da pri- 
pada borcem od leta 1941 in španskim borcem 100 %, borcem od leta 1942 
v višini 90 % in borcem od leta 1943, ki so se vključili v NOB pred 9. 9. 1943, 
v višini 60% razlike. 

Pod enakimi pogoji se je leta 1961 osnova za določitev borčevskega do- 
datka spremenila. Namesto, pokojninske osnove 8. pokojninskega razreda z 
20 % poviškom, se je določil fiksen znesek v višini 24 000 din, ki je bil v letu 
1962 zvišan na 26 400 din. Ugodnosti, ki jih daje zakon o pokojninskem zava- 
rovanju borcem, ki so se vključili v NOB pred 9. 9. 1943, in udeležencem španske 
državljanske vojne s tem, da se uvrščajo v višji zavarovalni razred za izračun 
pokojnine, kot bi jim sicer pripadal glede na njihove osebne dohodke pred 
upokojitvijo, ter s tem, da je bil za zaposlene udeležence omenjenih vojn dan 
posebni dodatek k osebnim dohodkom, so izraz priznanja, ki ga daje družba 
tem kategorijam borcev za njihove zasluge v omenjenih vojnah ter za njihovo 
aktivno delo v naši povojni graditvi. 

Uvedba posebnega borčevskega dodatka pa je hkrati pomenila stimulacijo 
za borce narodnoosvobodilne vojne in za španske borce, da se ne bi upokojevali, 
temveč ostali v rednem delovnem razmerju. Od leta 1962 se osnova, za določitev 
borčevskega dodatka ni več zviševala, čeprav so bili osebni dohodki v stalnem 
porastu, prav tako pa tudi življenjski stroški, in sicer v Sloveniji bolj kot v 
drugih republikah oziroma v zveznem merilu. Posledica tega je bila ta, da je 
bila realna vrednost borčevskega dodatka v stalnem upadanju. 

Po podatkih komunalnih zavodov za socialno zavarovanje je bilo v Slo- 
veniji konec 1962. leta 3241 koristnikov borčevskega dodatka. Zaradi nara- 
ščanja osebnih dohodkov pa se je število koristnikov borčevskega dodatka 
v letu 1963 postopoma zmanjševalo tako, da jih je bilo konec leta 1963 samo 
še 1792. 

Struktura upravičencev, ki so konec leta 1963 sprejemali borčevski dodatek, 
je naslednja: od skupnega števila 1792 upravičencev, je 263 udeležencev NOV 
iz leta 1941 in španske državljanske vojne, 740 iz leta 1942 in 788 iz časa pred 
9. 9. 1943. leta. V letu 1962 je bilo v obliki borčevskega dodatka izplačanih 
približno 112 milijonov in v letu 1963 približno 76 milijonov dinarjev. Med upra- 
vičenci so predstavljali največji odstotek tisti, ki so imeli mesečne osebne- 
dohodke iz delovnega razmerja med 20 000—25 000 din, in sicer 53,58 %. Sledili 
so upravičenci z mesečnimi prejemki iz delovnega razmerja v višini med 15 000 
do 20 000 dinarjev — teh je bilo 22,34%, upravičenci z dohodkom nad 25 000 
dinarjev do 26 400 so predstavljali 16,39 % in 7,49 % je bilo upravičencev z 
mesečnimi dohodki iz delovnega razmerja v višini do 15 000 dinarjev, 
upravičencev do dodatka med borci, pri katerih je razlika med dejanskimi 

Iz Jiavedenega je razvidno, da je v 1963. letu bilo in je tudi še danes največ 
dohodki — tu je upoštevan tudi borčevski dodatek — in dohodki iz delovnega 
razmerja razmeroma majhna in da je znatno manj tistih upravičencev, ki 
prejemajo višji dodatek glede na nižje osebne dohodke iz delovnega razmerja. 
Za pretežni del upravičencev je torej dodatek v sedanji višini brez pravega 
pomena in to zlasti še, če upoštevamo, da približno 16 % upravičencev prejema 
borčevski dodatek le v višini 1400 dinarjev mesečno. Z odpravo minimalnih 
mesečnih osebnih dohodkov do 25 000 din pa bo borčevski dodatek' za vse upra- 
vičence praktično brez vsakega pomena, čeprav nikakor ne moremo trditi, da 
je ta dodatek že dosegel svoj ustanovitveni namen. 



"74 Republiški zbor 

Posledica stagniranja borčevskega dodatka pa je tudi ta, da se zaposleni 
borci v čedalje večji meri upokojujejo, ker je razlika med osebnimi dohodki, 
povečanimi za borčevski dodatek, kolikor ga še prejemajo, in med pokojnino, 
ki jim pripada po 74. oziroma 77. členu o pokojninskem zavarovanju, tako mini- 
malna, da je zanje ugodneje, da se upokojijo in da iščejo dohodke izven redne 
zaposlitve. 

Ugotavljamo torej, da je na ta način prišlo do destimulacije borcev za na- 
daljnjo stalno zaposlitev, hkrati pa se pojavlja disproporc med realno vrednostjo 
borčevskega dodatka glede na življenjske pogoje v republiki. 

Namen predlaganega zakona ni, da bi ustvarili privilegije za udeležence 
NOV, ki so zaposleni v naših delovnih organizacijah, temveč je njegov namen, 
da da borčevskemu dodatku njegovo vrednost in ponovno vzpostavi stimu- 
lacijsko funkcijo, ki jo je imel ob uveljavitvi, ki je zlasti v zadnjem času 
močno splahnela. 

Način reševanja materialnega vprašanja za nekatere borce, kot ga pred- 
videva predlagani zakon, pa naj bo le izjemen in je po mnenju Izvršnega sveta 
predvsem dolžnost delovnih organizacij, da rešujejo to vprašanje s tem, da 
usposabljajo borce za taka delovna mesta in jih na teh delovnih mestih tudi 
zaposlujejo, kjer so jim zagotovljeni osebni dohodki vsaj v višini, do katere 
se zagotavljajo z borčevskim dodatkom po predlaganem zakonu. 

Nekateri delovni kolektivi so že pristopili k takemu reševanju in so tako 
znotraj delovne organizacije rešili posamezne primere, kar je imelo pozitivne 
posledice tako za delovni kolektiv, ki je s tem pridobil kvalificirano delovno 
moč, kot za prizadetega borca, ker si je ta s plačilom za opravljeno delo ustvaril 
primeren osebni dohodek v zavesti, da je s svojim delom še bolj prispeval k 
uspehom na gospodarskem in drugih področjih. 

Ugotavljamo pa na žalost, da nekatere delovne organizacije s tem, ker se 
zanašajo na borčevski dodatek in ne zagotavljajo borcem ustreznih delovnih 
mest ter ne skrbe za prekvalifikacijo borcev, škodujejo sebi, prizadetemu borcu, 
kot tudi družbi v celoti. Zato je potrebna ustrezna akcija, da prizadete delovne 
organizacije s takšno prakso prenehajo. 

V pojasnilo naj navedem, da je tudi predsedstvo Zveze združenj borcev 
Jugoslavije že pričelo akcijo, da se izboljša materialno stanje zaposlenih bor- 
cev. Po informacijah, s katerimi razpolagamo, bo dan Zveznemu izvršnemu 
svetu predlog, da se višina sedanjega borčevskega dodatka poveča. To pa ni 
ovira, da se sprejme predlagani zakon, ker tudi povišani dodatek glede na 
•zavzeta stališča v Zvezi ne bo v celoti ustrezal razmeram v Sloveniji. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet v 2. členu predloženega zakona 
predlaga, da se zaradi izravnavanja realne vrednosti posebnega dodatka iz 
člena 265 a) zakona o pokojninskem zavarovanju, glede na življenjske pogoje, 
zagotovi udeležencem NOV in španske državljanske vojne osebni dohodek v 
višini republiškega povprečja osebnih dohodkov zaposlenih, povečanega za 
25'%, kar ustreza dohodkom kategorije kvalificiranih delavcev, ki so bile osnova 
oziroma izhodišče že pri določanju višine dosedanjega dodatka. Republiško 
povprečje osebnih dohodkov vseh kategorij zaposlenih znaša približno med 
"38 000 in 40 000 din. Koliko znaša republiško povprečje osebnih dohodkov 
uslužbencev in delavcev iz kategorije kvalificiranih delavcev oziroma delavcev 
in uslužbencev na delovnih mestih, za katere je potrebna srednja strokovna 
izobrazba, se iz statističnih podatkov ne da ugotoviti, ker se vodijo statistični 
podatki po višini dohodkov in ne po kvalifikacijskih kategorijah. Po izkušnjah 
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pa znaša republiško povprečje osebnih dohodkov te kategorije delavcev in 
uslužbencev približno 25 %> več, kot znaša republiško povprečje osebnih do- 
hodkov vseh zaposlenih, torej približno 47 000—48 000 din. 

Pripomniti pa je treba, da je pomembna značilnost predlaganega zakona, 
da se borčevski dodatek ne odreja v nekem fiksnem znesku, kot je bilo to do 
sedaj in kar se je izkazalo za neustreznp. Novi zakon naj bi dajal možnost, da 
se borčevski dodatek prilagaja spremembam življenjskih stroškov in gibanju 
osebnih dohodkov in na ta način zavaruje njegova realna vrednost. 

Glede same pravice do dodatka po tem zakonu bi poudaril, da se ta veže 
na iste pogoje, ki so določeni v 265.a členu zakona o pokojninskem zavarovanju 
tako glede kroga borcev, ki so upravičeni do tega dodatka, kakor tudi glede 
vključitve v NOV. Ob uvedbi posebnega dodatka po 265.a členu zakona o pokoj- 
ninskem zavarovanju iz: leta 1959 so bili ti kriteriji podani in jih s tem zakonom 
oziroma republiškim predpisom sploh ne moremo spreminjati. 

Izplačevanje borčevskega dodatka po predlaganem zakonu se bo financiralo 
iz republiških sredstev. Višino celotnih republiških sredstev, ki so za to potrebna, 
zaenkrat še ni mogoče fiksirati, ker je to odvisno od tega, do kakšnega zneska 
bo na novo določen posebni dodatek v okviru federacije, ter od števila borcev, 
ki bodo upravičeni do borčevskega dodatka. Po približnih ocenah bi bilo za letos 
potrebno okoli 1 milijardo dinarjev, ker se glede na trenutno stanje računa s 
5000 do 6000 upravičencev do borčevskega dodatka, kolikor bo predlagani 
zakon sprejet. 

Navedeni znesek bi v 1964. letu krili v obliki premostitvenega kredita, ki ga 
bo dal zavod za socialno zavarovanje, vendar pa bi bilo treba tako sredstva za 
kredit, kakor tudi sredstva za borčevski dodatek za 1965. leto zagotoviti iz 
republiškega proračuna. 

Pri tem pa je treba poudariti, da bo republiški proračun seveda znatno manj 
obremenjen, kolikor bodo delovne organizacije same reševale na že nakazani 
način materialno vprašanje zaposlenih borcev in v -tej smeri uvidele svojo 
dolžnost. Iz vseh navedenih razlogov predlagam, da Republiški zbor predloženi 
zakon sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnaval odbor za 
•delo in socialno zavarovanje kot pristojni odbor. Zakonski predlog pa je obrav- 
navala tudi zakonodajno-pravna komisija skupščine. Odbor in komisija sta dala 
vsak svoje pismeno poročilo. Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije 
še ustno obrazložitev? (Ne.) Ce ne, začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na 
glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o do- 
datku zaposlenim udeležencem NOV. Predlog zakona bo obravnaval še Socialno- 
zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o komisiji Socialistične republike Slovenije' za 
telesno kulturo. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in kot svojega predstavnika določil 
tir. Branka Premroua, republiškega sekretarja za zakonodajo in organizacijo. 
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Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. 

Di. Branko Premrou: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Predlog 
zakona je neposredna posledica razprave o stanju in problemih telesne kulture 
pred Prosvetno-kulturnim zborom Skupščine in eden od ukrepov za realizaciio 
priporočil tega zbora. J 

Stanje telesne kulture v Sloveniji ni zadovoljivo. Prosvetno-kulturni zbor 
je ugotovd, da telesna kultura zaostaja za splošnim družbenim razvojem na 
drugih področjih in za možnostmi in potrebami tega razvoja; da se finančna 
materialna m kadrovska vprašanja rešujejo manj uspešno kot to že omogočajo 
objektivni pogoji m terjajo družbene potrebe. Nadalje ugotavlja, da se telesna 
kultura nezadostno povezuje z drugimi družbenimi področji z vzgojo izobra- 
ževanjem, zdravstvom, turizmom, urbanizmom in gospodarskimi dejavnostmi. 

osledica tega nezadostnega povezovanja je nekoordinirano delo in razvoj v ob- 
činah, okrajih m republiki, nesmotrno ali za splošna vprašanja telesne kulture 
nekoristno investiranje in nesmotrno trošenje sredstev, dalje, da se telesno- 
vzgojna dejavnost na šolah še vedno šteje za bolj ali manj nepotreben učni 
predmet ne pa za učno-vzgojno področje, ki je nujno za sistematsko dopolnje- 
vanje duhovnega in telesnega razvoja otrok, dijakov in študentov. In končno, 
da tudi delo telesno-kulturnih organizacij ni vselej usmerjeno k svoji osnovni 
nalogi — razvijanju telesne kulture množic k skrbi za zdravje in razvoj fizičnih 
sposobnosti delovnih ljudi, k dopolnjevanju naporov šole na tem področju, k 
organizaciji in pospeševanju aktivnega odmora in rekreacije delavcev, marveč 
se pogosto omejuje izključno samo na razvijanje vrhunskega športa za'izbrance 
m na organiziranje tekmovanj teh izbrancev. 

Ne bi vas rad še dalje zadrževal z ugotovitvami Prosvetno-kulturnega zbora 
in z materialom, ki ga je ta zbor obravnaval, ker ste s temi ugotovitvami že 
tako seznanjeni. Mislim pa, da je za obrazložitev tega zakona vendar le potrebno. 
<aa opozorim na nekatere številke, navedene v tem materialu. Po podatkih iz. 
poročila, ki jje bilo predloženo Prosvetno-kulturnemu zboru, izhaja, da ima. v 
osnovnih šolah 30—40 °/o otrok večje ali manjše telesne napake, da se v Sloveniji 
udejstvuje aktivno v telesni vzgoji komaj 7% prebivalcev oziroma s šolskimi 
ffcijami komaj 9 «/o, dočim znašajo ti odstotki v Sovjetski zvezi 10,0/o, v Švici. 
1-4,9 /a na Švedskem 20 '%>, da je imelo 1962. leta samo 81 °/o šol telovadnice in. 
le^ 50% šol tudi igrišča, da je bil na razpolago le 1 telovadni drog na 3854: 
učenčev, 1 par šolskih smuči na 422 učencev. Od 1152 osnovnih šol je imelo v 
letu 1962 samo 854 šol reden pouk telesne vzgoje, kar 267 šol le priložnostnega: 
na 11 šolah pa sploh ni bilo pouka telesne vzgoje in da na višjih in visokih 
šolah, z izjemo nekaterih fakultet ljubljanske univerze, sploh ni organiziranega 
obveznega telesno-kulturnega udejstvovanja. 

V telesno-kulturnih društvih manjka danes najmanj 300 profesiolnanih 
leneijev in vsaj 5000 amaterskih delavcev. V šolah je komaj 80 profesorjev 

telesne vzgoje, ostali pa so le strokovni učitelji ali starejše osebe s priznano 
kvalilikacijo na osnovi delovnih let. To je profil, ki ne ustreza zahtevam refor- 
miranega pouka na osnovni šoli. V Sloveniji smo imeli 1962. leta 1700 telesno- 
kulturnih objektov, kar razmeroma ni tako malo, da pa vsi ti objekti propadajo 
ker je problem vzdrževanja objektov še težji od problemov njihove graditve. 
Na žalost velik del teh objektov ni namenjen množični telesni kulturi, marveč 
se slabo in nesmotrno izkorišča zgolj za tekmovalne prireditve. Tako nam ša 
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"vedno primanjkuje prav tistih objektov, ki so najbolj potrebni, to je šolskih 
telovadnic, manjših igrišč na šolah, večjih splošno dostopnih rekreacijskih ob- 
jektov, pa tudi še večjih objektov za tekmovalne prireditve. 

Podatki o zdravstvenem stanju otrok na osnovnih šolah so zaskrbljivi. 
Hkrati s podatkom o izredno nizkem odstotku ljudi, ki se v Sloveniji aktivno 

/udejstvujejo v telesni kulturi, kažejo, da je tudi v Sloveniji že dosežena tolikšna 
stopnja urbanizacije in tehnizacije življenja, da postaja smotrna, dobro orga- 
nizirana in od vseh činiteljev podpirana telesna kultura nujen ukrep ne samo 
zato, da se omogoči fizična rekreacija kot protiutež zaprtosti v stanovanja in 
delavnice, marveč kot nujen ukrep za ohranitev fizičnega zdravja naroda, njego- 
vega moralnega zdravja in humanizacije življenja sploh. 

Pospeševanje in razvijanje telesne kulture ne more več biti samo stvar 
šolnikov, poklicnih in amaterskih trenerjev in drugih telesno-kulturnih delavcev. 
Potrebno je ustvariti smotrn in zadovoljiv sistem za skladen in načrten razvoj 
telesne kulture. Potrebno je smotrno zbiranje in še bolj smotrno trošenje 
finančnih sredstev, organizirana gradnja, izkoriščanje, varovanje in vzdrževanje 
telesno-kulturnih objektov, potrebno je znanstveno-raziskovalno delo na tem 
področju, sodelovanje urbanistov, arhitektov, pedagogov, sociologov, zdravnikov 
in drugih družbenih delavcev. Na današnji stopnji urbanizacije in tehnizacije 
življenja postaja telesna kultura splošno družbeni problem, ki zadeva tako 
šolo kot telesno-kulturno društvo, pa tudi delovno organizacijo, občino, okraj 
in republiko. 

Družbene potrebe narekujejo torej intenzivnejši, bolj smotrn in bolje orga- 
niziran razvoj telesne kulture v Sloveniji, organizacijo znanstveno-raziskoval- 
nega dela, koordinacijo naporov pri zbiranju in trošenju družbenih sredstev, 
potrebnih za ta razvoj, in večje sodelovanje in povezovanje vseh činiteljev, 
ki so in ki še bodo angažirani pri razvijanju telesne kulture, od šol do delovnih 
organizacij, telesno kulturnih društev, planskih in urbanističnih organov itd. 

Izvršni svet je mnenja, da se morata v ta razvoj telesne kulture nujno 
vključiti tudi Republiška skupščina in Izvršni svet in da je nujno potreben re- 
publiški organ na nivoju samostojnega upravnega organa, ki bo opravljal stro- 
kovno delo za Skupščino in Izvršni svet, hkrati pa samostojno povezoval delo 
samoupravnih organizacij, delovnih organizacij in organov občin in okrajev na 
področju telesne kulture ter jim dajal potrebno strokovno pomoč, skrbel za 
organizacijo znanstveno-raziskovalnega dela, izvedbo anket .in analiz, predlagal 
Izvršnemu svetu in Skupščini potrebne ukrepe in predpise, in če je treba tudi 

*z avtoriteto republiškega upravnega organa opravljal neposredne intervencije 
v skladu s pravicami in dolžnostmi republike na tem področju. 

Ob diskusiji ob predlogu zakona so bila tako na Izvršnem svetu kot skupščini 
postavljena vprašanja, ali je na področju telesne kulture res nujno, da se usta- 
novi republiški organ v obliki komisije kot samostojnega upravnega organa. 
Mar ne obstoji nevarnost, da se z ustanovitvijo upravnega organizma v dolo- 
čenem smislu birokratizira nekaj, kar je bilo doslej docela deetatizirano pod- 
ročje družbenega udejstvovanja društev, in ali ne utegne republiški admini- 
strativni aparat prej zavirati kot pospeševati delo društev, občinskih svetov in 
skupščin. Spričo dejstva, da je potrebo po ustanovitvi republiškega organa na 
tem področju ugotovil že Prosvetno-kulturni zbor, so to res bolj ali manj vpra- 
šanja in ne pomisleki. Odgovor nanje bi bil takle: 

2e uvodoma je bilo omenjeno, da zaostajanje razvoja telesne kulture za 
splošnim družbenim razvojem in družbenimi potrebami terja večjo angažiranost 
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in intervencijo republike kot doslej. Skrb za pospeševanje in razvoj telesne 
kulture ne more biti samo stvar občin, šole in društev. Ustava SR Slovenije 
v svojem 38. in 45 členu izrecno določa, da je pospeševanje zdravega duhovnega 
in telesnega razvoja občanov in ustvarjanje pogojev za razvoj telesne kulture, 
stvar družbene skupnosti kot celote, torej tudi republike. Če pa je skrb za razvoj 
in pospeševanje telesne kulture tudi naloga republike, bo morala ta skrb dobiti 
svoj izraz tudi v republiških družbenih planih, v aktih o razpolaganju z repu- 
bliškimi sredstvi in, če je treba tudi v zakonih in drugih splošnih aktih in 
ukrepih. Za izvrševanje nalog republike na tem področju pa je potreben ustrezen 
organizem — republiški upravni organ. 

V upravnih organih po novi ustavi ne smemo več gledati samo nekako — 
da tako rečem — policijsko funkcijo, ki se odraža tudi v izdajanju upravnih 
odločb in v administrativnem vmešavanju v življenje. Upravni organ je pred- 
vsem strokovni organ uštrezne skupščine, ki pripravlja zanjo strokovne zadeve, 
predloge aktov in ukrepov. Razen tega pa je izvrševalec zakonov, družbenih 
planov in drugih aktov predstavniških teles, predvsem pa instrument za izva- 
janje njihove politike. Republiški upravni organ na področju telesrie kulture 
je torej predvsem strokovni organ Skupščine in Izvršnega sveta, razen tega pa 
organizator akcij za povezavo naporov za pospeševanje telesne kulture, ki jih 
izvršujejo telesno-kulturne zveze in društva, šole, zdravstvo in drugi organi 
in organizacije. 

To se pravi, da ni bojazni, da bi oviral delo samoupravnih organov, na- 
sprotno, s tem da prevzema nase reševanje določenih problemov, ki jih je doslej 
morala opravljati po sili razmer Telesno-kulturna zveza Slovenije, sprošča 
možnosti te zveze, da se bolj uspešno koncentrira na lastna vprašanja, na vpra- 
šanja razvijanja društev, življenja v društvih, razvijanja posameznih športnih 
in drugih telesno-kulturnih panog, na reševanje notranjih, materialnih in teh- 
ničnih vprašanj, zlasti pa še na prevzgojo miselnosti, ki se od funkcij prave 
telesne kulture vse bolj oddaljuje. 

Povezovanju šole, zdravstva, društev in vseh drugih organov in organizacij, 
ki so zainteresirani za razvijanje telesne kulture, daje predlog zakona poudarek 
še s tem, da je kot oblika upravnega organa izbrana oblika komisije, torej 
kolektivnega organa, v katerem lahko pridejo do izraza vsi zainteresirani organi 
in organizacije. 

Z ustanovitvijo republiškega upravnega organa za telesno kulturo seveda ne 
bodo rešena vsa nujna in težka vprašanja, ki jih to področje postavlja pred 
celotno družbeno skupnost. Ustanovitev upravnega organa je samo eden od 
množice potrebnih ukrepov, ki naj bi .omogočil širšo, intenzivnejšo in boljšo 
angažiranost republike, Republiške skupščine in Izvršnega sveta pri reševanju 
problematike telesne vzgoje. 

Prosim tovariše poslance in tovarišice poslanke, da predlog zakona sprej- 
mete. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnaval odbor za 
organizacijsko-politična vprašanja kot pristojni odbor. Zakonski predlog pa je 
obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala vsak 
svoje pismeno poročilo. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še- 
ustno obrazložitev? (Ne.) Ce ne, začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javlja k besedi, zaključujem razpravo in dajem 
predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne 
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roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?" 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o komi- 
siji SRS za telesno kulturo. Predlog zakona bo obravnaval še Organizcijsko- 
politični zbor. 

Prehajamo na zadnjo, to je na 7. točko dnevnega reda, in sicer- 
na volitve in razrešitve sodnikov. 

Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja Skupščine SRS, da da 
poročilo. / 

(Poročevalec komisije za volitve in imenovanja poslanec Franc Simo- 
ni č prebere poročilo komisije. ■— Glej priloge!) 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo predlog komisije. Želi kdo 
besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javi k besedi, dajem predlog komisije za volitve 
in imenovanja na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor razrešil Marjana Plaskana dolžnosti 
sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru in Vladimira Rijavca dolžnosti sodnika 
Okrožnega sodišča v Mariboru in izvolil Bogomira Brečka za predsednika 
Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru, Vladimira Rijavca za sodnika 
Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru in Bojana Grčarja za sodnika 
Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 10. sejo Republiškega^ 
zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 19.35.) 
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Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05 

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

Odsotnost so opravičili poslanci inž. Bogo Tomše, Štefan Karba, Jože Sivec, 
Srečko Rihtar, Milan Bric in Uroš Rupreht. Predlagam, da jim odsotnost opra- 
vičimo. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo je pripravil Izvršni svet predlog zakona o taksah na proiz- 

vajalne priprave in predmete v državljanski lastnini, in predlog zakona o načinu 
gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij. 

Razen tega je pripravil začasni odbor za gradbeništvo našega zbora poročilo 
o problemih in pogojih za razvoj gradbeništva v Sloveniji, skupina poslancev 
našega zbora pa je sodelovala pri delu začasnega odbora za proučevanje reha- 
bilitacije invalidov Socialno-zdravstvenega zbora, ki je tudi pripravil svoje po- 
ročilo. 

Na 9. seji Gospodarskega zbora sta dva poslanca, in sicer Riko Rižner in 
inž. Bogo Tomše postavila tudi vprašanji Izvršnemu svetu. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 9. seje Gospodarskega zbora; 
2. vprašanja poslancev; 
3. obravnava o stanju in problemih rehabilitacije invalidnih oseb v Socia- 

listični republiki Sloveniji; 
4. obravnava o problemih gradbeništva in stanovanjske graditve; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o taksah na proizvajalne 

priprave in predmete v državljanski lastnini; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o načinu gospodarjenja in 

razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij. 
Se strinjate s tem dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Smatram, da je 

dnevni red sprejet. 
Pred prehodom na dnevni red predlagam, naj bi o 3. točki dnevnega reda, 

£o je o stanju in problemih rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji, razpravljali 
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na skupni seji s Socialno-zdravstvenim zborom. Se strinjate s tem predlogom? 
(Poslanci se strinjajo.) Ko bo ta točka prišla na dnevni red, se bomo preselili 
v zgornjo dvorano. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 9. seje zbora. 

Zapisnik seje ste prejeli skupno z vabilom. Ima kdo kakšne pripombe k 
zapishiku? (Nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

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

Na 9. seji zbora sta postavila vprašanja poslanca Riko Rižnar in inž. Bogo 
Tomše. Poslanski vprašanji ste slišali na 9. seji zbora, prejeli pa ste jih tudi kot 
posebno prilogo z vabilom za to sejo. 

Na poslansko vprašanje Rika Rižnar j a bo v imenu Izvršnega sveta odgovoril 
Rajko Novak, pom'očnik republiškega sekretarja za trgovino. 

Raj ko Novak: Tovarišice in tovariši poslanci! Na vprašanje poslanca 
Rika Rižnarja bom odgovoril v odsotnosti republiškega sekretarja za trgovino 
Bojana Bunca, ki je bil zadolžen, jda ta odgovor pripravi in poda. 

Najprej bi želel odgovoriti na vprašanje, zakaj izvozna podjetja ne upo- 
števajo določil družbenega plana in seveda tudi na tisti del vprašanja, ki se 
nanaša na to, kakšne ukrepe so pristojni organi podvzeli, da bi zajezili tako 
naglo naraščajoči izvoz zaradi izboljšanja preskrbe domačega trga. 

Družbeni plan ne predpisuje izvoznih obveznosti za posamezna izvozna pod- 
jetja, kot bi se dalo sklepati iz postavljenega vprašanja, temveč daje le splošno 
orientacijo izvoza glede na dosedanje dosežke in glede na bilance, ki so bile 
sestavljene v pripravah za družbeni plan. Zato smernice družbenega plana le 
priporočajo izvoznim podjetjem, da pri svojem poslovanju upoštevajo splošno- 
družbene in gospodarske interese, ne pa, da bi sfe morala držati nekih vnaprej 
določenih izvoznih količin. 

Tako je družbeni plan SR Slovenije za leto 1964 predvidel izvoz 7000 ton 
žive goveje živine in 9000 ton mesa vseh vrst, ali skupaj, prikazano v mesu, 
12 650 ton. Povedati moram, da je bil prvotno sprejeti plan nekoliko višji, in 
sicer za 5000 ton žive goveje živine. Kasneje je bil zaradi stanja na domačem 
trgu korigiran na številke, ki sem jih pravkar navedel. 

Izvozna podjetja so sklenila pogodbe za izvoz živine in mesa v letu 1964 za 
9150 ton goveje živine in za 7750 ton govejega in svinjskega mesa, ali skupaj 
12 500 ton. Te pogodbe je potrdila tudi Jugoslovanska kmetijska banka, ki 
kreditira uvoz krmil. Plan uvoza in sprejete izvozne obveznosti po pogodbah 
so torej v skupni teži praktično usklajene. Razlike nastopajo le v strukturi 
izvoza. 

Na podlagi podpisanih pogodb naj bi izvozili 20'% v prvem tromesečju, 
30 l0/o v drugem in po 25 °/o v tretjem in četrtem tromesečju. Moram pa povedati, 
da z družbenim planom dinamika izvoza ni določena, ne po kvartalih in ne po 
mesecih. 

Dinamika izvoza v prvih treh mesecih tega leta je bila zaradi izredne 
konjunkture na svetovnem tržišču močnejša od planskih predvidevanj. Zato 
smo morali pričeti izvoz omejevati že v mesecu marcu t. 1. Prav zaradi tega je 
bil že v prvem tromesečju letos izvoz iz SR Slovenije manjši kot lani v istem 
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razdobju, in sicer je bil pri goveji živini za 42'°/o manjši od lanskoletnega izvoza, 
pri mesu pa za 14'%. 

V prvih štirih mesecih letos je bil izvoz v primerjavi z istim obdobjem lani 
še manjši in to pri goveji živini za 50'°/o, in pri mesu za 14%. Kljub temu pa so 
podjetja izvršila v prvem tromesečju več kot 20 % letnega programa, in sicer 
v skupni teži 2289 ton žive govedi in 2465 ton mesa, namesto 1669 ton žive 
govedi in 1599 ton mesa. Da bi se tempo izvoza zmanjšal in da se domačemu 
trgu ne bi odtegovale prevelike količine mesa, je Izvršni svet po obširni razpravi 
o celotni problematiki sprejel sklep o nadaljnji omejitvi izvoza mesa. Izvoznim 
podjetjem smo na podlagi tega sklepa priporočili — drugih sredstev nimamo — 
da upoštevajo tako dinamiko izvoza, da bi do konca prvega polletja ne izvozili 
več kot 50 % z družbenim planom predvidenih letnih količin in da bi v bodoče 
izvažali živino le iz pitališč družbenega sektorja in meso od tako pridobljene 
živine, ne pa živino in meso iz kooperacije, zlasti pa ne iz prostega odkupa. 

Tako programirana dinamika pa je izpod dosežene dinamike v prejšnjih 
letih. Izvažala se bo torej samo kakovostna živina, ki so. jo proizvajalci 
družbenega sektorja dolžni pripraviti za izvoz, ker so pod tem pogojem prejeli 
krmila iz uvoza, ki jih je kreditirala Jugoslovanska kmetijska banka. 

Proizvodni stroški za tako kvalitetno živino pa so visoki. Ce bi to živino 
v celoti prodali na domačem trgu in bi se v celoti odrekli izvozu, bi to nujno 
povzročilo, da bi cene mesa na domačem trgu zrasle še višje, kot so zrasle zlasti 
v zadnjem času. 

Ti ukrepi, o katerih sem govoril, veljajo seveda za območje Slovenije in jih 
rešujemo le v dogovoru s podjetji, ker drugih ukrepov nimamo na razpolago. 
Kot pa nam je znano, se pripravljajo podobni ukrepi o omejitvi izvoza tudi v 
zveznem merilu. Zaenkrat je sprejet samo sklep, da gre v izvoz od goveje 
živine samo I. in I.A kakovost, ne glede na to, ali taka živina izvira iz pitališč 
družbenega sektorja, iz kooperacije ali pa iz prostega odkupa. Razlika je samo 
v tem, da I. in I.A živino v jugoslovanskem merilu daje v glavnem druž- 
beni sektor in le deloma kooperacija, ne pa prosti odkup. Zato po mnenju 
zveznih organov ni bojazni, da bi ob omejitvi na prima kakovost izvozili več., 
kot bi bilo potrebno. Podatki za prvo tromesečje, pa tudi za mesec april kažejo, 
da smo pri goveji živini in pri govejem mesu izpod planskih predvidevanj in 
tudi izpod količin izvoza v lanskem letu. V prvih dveh mesecih pa je bil v 
jugoslovanskem merilu zelo visok izvoz svinjskega mesa, zato je tudi skupna, 
količina planiranega izvoza nekoliko presežena. Vendar nas glede na sedanje- 
stanje v proizvodnji svinjskega mesa ne bi smelo skrbeti, če so pri svinjskem 
mesu količine prekoračene, ker je tega mesa trenutno dovolj in se stanje po 
predvidevanjih v naslednjih mesecih ne bo poslabšalo. 

Razen omejitev izvoza pa so bili v merilu države podvzeti tudi drugi ukrepi, 
da bi se izboljšala preskrba notranjega trga z mesom. Tako je zvezna direkcija 
za prehrano rezervirala 5 tisoč ton mesa izvozne kakovosti za potrebe turističnih 
krajev. Cene za to meso, ker je pač izvozne kakovosti in od mlade pitane živine 
so višje od cen običajne kakovosti, ki je v prodaji na domačem trgu. Čeprav 
gre za kvalitetno meso, po njem zaenkrat ni bilo povpraševanja. Gostinska 
podjetja in sploh gostinske organizacije iščejo možnosti za nabavo mesa po 
nižji ceni. Dokler ga bodo, dobile iz teh virov, pač niso zainteresirane, da bi 
kupovale rezervirano meso po višjih cenah. 

Zvezna direkcija za prehrano je odobrila tudi uvoz zmrznjenih rib za kritje 
potreb široke potrošnje in turizma. Devizna sredstva za te potrebe so zagotov- 
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ljena in za široko potrošnjo in potrebe turizma uvažamo ribe v neom^enih 
količinah. Ta uvoz tudi teče. Ribe so v prodaji, žal, samo v tistih potrošnih 
središčih, kjer so ustrezne naprave s hladilno tehniko. Nujno je, da bi se komune 
pozanimale za ta problem in da bi skupaj z zainteresiranimi gospodarskimi 
organizacijami poskrbele za razširitev maloprodajnega omrežja, ker bi se pre- 
skrba s to vrsto cenenega mesa lahko v kratkem občutno izboljšala. 

Računamo, da se bo oziroma se je že občutno izboljšala preskrba s perut- 
nino. Po izpadu proizvodnje v prvih treh mesecih, naš največji proizvajalec 
Agrokombinat v Ljubljani dnevno že daje na trg 4—5 ton svežih brojlerjev 
dobre kakovosti. Prav tako je povečana proizvodnja pri Perutnini Ptuj in pri 
drugih proizvajalcih. 

Seveda bodo neobhodne težave s telečjim mesom, po katerem naše gostin- 
stvo najbolj povprašuje. Zaradi ukrepov, ki so podvzeti za povečanje staleža 
živine, bo količina telet, ki bo prišla v poštev za zakol, občutno manjša kot 
prejšnja leta. Zato bomo morali tako veliko potrošnjo telečjega mesa, kot je bila 
doslej pri nas, počasi zmanjševati in jo nadomestiti s perutninskim mesom, z 
ribami in pa seveda z govejim mesom. 

Vprašanja v zvezi s premiranjem živine za zakol, s premiranjem izvoza 
mesa in dajanjem regresov za krmila, o katerih je bilo tudi postavljeno vpra- 
šanje, se proučujejo pri pristojnih zveznih in republiških organih tako, da tudi 
na tem področju lahko pričakujemo spremembe, ki naj bi delovale stimulativno 
na povečanje proizvodnje in na odpravljanje dosedanjih slabosti. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli morda tovariš Rižnar besedo? 

Riko Rižnar: Z odgovorom na postavljeno vprašanje sem na splošno 
zadovoljen, vendar bi želel, da bi se podobnim problemom še vnaprej posvečala 
vsa skrb, da ne bi več prišlo do pojavov, kot so prazne mesnice in pa nenor- 
malno zviševanje cen, kar smo v zadnjih letih v vseh začetnih mesecih doživ- 
ljali. Prosil bi tudi, da Izvršni svet takoj, ko bodo stvari bolj jasne, odgovori 
tudi na tisti del vprašanja, ki zadeva premiranja izvoza. 

Predsednik Leopold Krese: Še kdo? (Ne.) Potem prosim tovariša 
Lešnika, da odgovori na vprašanje tovariša Tomšeta. 

Vladimir Lešnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da v 
odsotnosti republiškega sekretarja za industrijo preberem odgovor na vprašanje 
poslanca inž. Boga Tomšeta o problemih redukcije električne energije ter o 
distribuciji nekaterih proizvodov. 

Izredno neugodna hidrološka situacija v letošnji zimi in pa zaostanek iz- 
gradnje elektroenergetskih kapacitet sta povzročila, da je prišlo že konec leta, 
predvsem pa v letošnjem letu do večjih redukcij električne energije. Tako so 
bile v Sloveniji v letu 1963 izvedene omejitve porabe električne energije v višini 
23 milijonov kWh, od katerih je 57 'V# odpadlo na mesec november. Pri reduk- 
cijah sta bili najbolj prizadeti železarna Store in tovarna dušika v Rušah. Do 
15. maja letošnjega leta so znašale vse redukcije v Jugoslaviij že 444 milijonov 
789 tisoč kWh, od tega v Sloveniji že 165 milijonov 105 tisoč kWh in to y, 
glavnem za proizvodnjo elektro-jekla, aluminija, karbida, ferokroma in fero- 
legur. > 

6* 
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Da bi se zmanjšale redukcije, smo v istem času uvozili za 73 milijonov 926 
tisoč kWh energije, v glavnem za splošne jugoslovanske potreb^ Od te količine 
je tovarna dušika Ruše po lastnem naročilu prevzela okoli 10 milijonov 300 
tisoč kWh. Trenutno se električna energija zopet uvaža. 

V zakonu v elektrogospodarskih organizacijah iz leta 1958 je določeno, da se 
v primerih pomanjkanja električne energije vrši dobava po splošnem prednost- 
nem redu ki ga predpiše zvezni sekretariat za industrijo, oziroma po pred 
nostnih redih, ki jih v okviru splošnega prednostnega reda predpisujejo repu- 
bliški sekretariati za industrijo. Do 21. februarja letošnjega leta je zvezni se- 
kretariat za industrijo dajal navodila o redukcijah neposredno dispecerski službi 
Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva. Od 21. februarja letošnjega leta 
pa ie v veljavi odredba o splošnem prednostnem redu za dobavo električne 
energije ki jo je izdal zvezni sekretariat za industrijo na predlog Skupnosti 
jugoslovanskega elektro-gOspodarstva. Po teh predpisih je ob pomanjkanju 
energije možno najprej reducirati dobavo električne energije za pridobivanje 
železa iz rude ter za pridobivanje železovih zlitin in drugih zlitin v električnih 

P Določila v splošnem prednostnem redu imajo za posledico, da je dobavitelj 
oproščen prevzetih obveznosti glede dobave energije, dokler traja omejitev, do 
katere je prišlo po nalogu pristojnega državnega organa oziroma elektroener- 
getskega inšpektorja. Zato tudi ni prišlo do sklepanja pogodb med dobaviteljem 
Elektrogospodarsko skupnostjo Slovenije m največjimi odjemalci električne 
energije v SR Sloveniji, to je s tovarno glinice in aluminija v Kidričevem m 
s tovarno dušika Ruše. Treba je upoštevati, da zaradi nihanja proizvodnje hidro- 
central ki predstavljajo 60!0/o vse razpoložljive energije in so največ odvisne od 
padavin, morajo obstojati taki potrošniki, ki se lahko hitro prilagodijo razpolož- 
ljivim količinam energije in jo zato prejemajo po nižjih cenah. Letošnje po- 
manjkanje energije in redukcije so presegle normalne okvire m postavljajo pri- 
zadete proizvajalce v težaven ekonomski položaj, ki ima težke posledice pri 
izpolnjevanju pogodb predvsem za izvoz. Tak položaj pa je za gospodarske orga- 
nizacije tem težavnejši, ker nimamo ekonomskih instrumentov, ki bi upoštevali 
posledice zmanjšanja proizvodnje zaradi odrejenih redukcij. 

V zvezi z vprašanjem, ki se tiče problemov glede obveznih dobav nekaten 
proizvodov določenim kategorijam potrošnikov, je treba upoštevati, da je na 
osnovi zvezne uredbe o trgovanju iz leta 1959 zvezni sekretar za trgovino po- 
oblaščen, da za ureditev trga predpiše proizvajalcem obvezne količine za dobavo 
in tudi porabnike. Tako so tudi za letošnje leto izdane ustrezne odredbe, ki npr. 
za roto papir, žagani les, baker, aluminij, cink, svinec, srebro,- bizmut, živo 
srebro, predpisujejo kontingentiranje. Disproporc med predelovalnimi kapacite- 
tami in bazično proizvodnjo je predvsem pri barvastih kovinah povzročil defi- 
citarnost. Predelovalna industrija je zaradi različnega režima v cenah - za 
kovine veljajo namreč plafonirane cene - prišla v ugodnejši položaj m se zato 
takšne kapacitete bolj širijo. Tudi proizvajalci osnovnih kovin so^ razumljivo 
širili lastne predelovalne obrate, zaradi česar se je deficitarnost se povečala. 
Upoštevati je namreč treba, da so nekateri rudniki krili izgube pri proizvodnji 
kovin s presežki iz predelovalnih obratov. Tudi okolnost, da so na svetovnem 
tržišču v zadnjih mesecih cene kovinam izredno porasle — presegle so 8 : /« 
lanskega povprečja cen - in pa, da se kontingentirane dobave vnajo P» Plafc" 
nirani ceni, povzroča pri prizadetih kolektivih težave m poslabšanje njihovega 
ekonomskega položaja. 
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Naš sekretariat je sodeloval pri izdelavi podrobne analize deficitarnosti 
barvastih kovin, ki so jo izdelali zvezni organi in je zadeva že v razpravi. Pred- 
lagani so ukrepi, da se~ž ustrezno ureditvijo cen in drugih ekonomskih instru- 
mentov uredi položaj proizvajalcev osnovnih kovin ter s tem ustvarijo pogoji za 
odpravo administrativnih posegov. 

Predsednik Leopold Krese: Želi kdo razpravljati ali postaviti vpra- 
šanja? Besedo ima tovariš Leopold Rebernik. 

Leopold Rebernik: Tovarišice in tovariši poslanci! Predaleč bi zašel 
z vprašanjem, ki ga želim zastaviti, če bi se v podrobnosti spuščal v zapleten 
in še vedno povsod zelo aktualen stanovanjski problem. 

Na nesrečo rudarjev in v prid konjunkturi gradbenih podjetij ga v zasav- 
skem premogovnem bazenu potencirajo še drugi faktorji. Zaradi odkupovanja 
premogov iz slojišč se rušna cona širi, pod njenim vplivom pa se rušijo stare 
rudarske kolonije kot so Limberk, Posetje, Dobrna, Zavrašek itd. V preteklem 
letu je bilo nujno treba preseliti 20 družin, v celoti pa bo v doglednem času prišlo 
pod vpliv rušne cone še okoli 150 stanovanj. Po veljavnih predpisih — Uradni 
list 19/61, zakon o rudarstvu in tolmačenju Zveznega sekretariata za finance, 
je škodo, povzročeno z rudarjenjem, mogoče nadomestiti le iz sklada skupne 
porabe, ki pa rudniku Trbovlje-Hrastnik ne zadošča niti za potrebe stanovanjske 
izgradnje. 

Postavljam vprašanje, kako naj zasavski premogovniki rešujejo opisani 
problem, in drugič, ali se v zveznem merilu že pripravlja zakon, ki bo pra- 
vilneje urejal rudarske škode in kakšno je stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije do tega vprašanja? 

Predsednik Leopold Krese: Slišali smo novo, dodatno vprašanje. 
Zeli kdo od poslancev govoriti o tem? Ali bi tovariš Lešnik lahko takoj odgovoril 
na to vprašanje? 

Vladimir Lešnik: Na vprašanje bi odgovoril na prihodnji seji zbora. 
p, 

Predsednik LeopoldKrese : Ker tovariš Tomše ni navzoč, ne moremo 
slišati še njegove izjave. S tem smo točko dnevnega reda izčrpali. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda. Kot smo na začetku seje 
sklenili, bo ta točka obravnavana na skupni seji s Socialno-zdravstvenim zborom. 
Zato prosim, da se udeležite skupne seje, ki bo v veliki dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 
/ 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo Gospodarskega zbora. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo o pro- 
blemih gradbeništva in stanovanjske graditve. 

Z vabilom ste prejeli tudi poročilo začasnega odbora Gospodarskega zbora. 
Izvršni svet je za svojega predstavnika pri tej točki dnevnega reda določil 
inž. Ermina Kržičnika, republiškega sekretarja za urbanizem, stanovanjsko iz- 
gradnjo in komunalne zadeve. Na sejo smo povabili tudi predstavnike Gospo- 
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darske zbornice SRS, njenega Sveta za gradbeništvo, Biroja gradbeništva SRS 
in Gradbenega centra SRS. Predlagam, da zbor sklene, da se povabljeni ude- 
ležijo razprave, kolikor bodo to želeli. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci 
se strinjajo.) Hvala. Pričenjam razpravo in dajem besedo inž. Jožetu Valen- 
tinčiču. Prosim, da se prijavite nadaljnji diskutanti. 

Inž. Jože Valentinčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, 
da kot predsednik začasnega odbora povem za uvod v diskusijo nekaj misli 
o problemih in pogojih za razvoj gradbeništva. 

Gradbeništvo je v povojnih letih, lahko rečemo, doseglo lepe uspehe, saj 
je zgradilo vse, kar se je od njega zahtevalo. Vprašanje se samo- postavlja, v 
kakšnem roku in s kakšnim efektom za hitro aktiviranje investicijskih naložb. 
Ce to vprašanje tako postavimo, potem lahko tudi takoj odgovorimo, da hitrost 
aktiviranja investicijskih naložb ni bila vedno največja. 

V svojem razvoju je gradbeništvo v Jugoslaviji, lahko rečemo, doseglo zelo 
vidne, priznane in uspešne nastope pri izgradnji in projektiranju investicijskih 
objektov — še celo v inozemstvu. Ce pa pogledamo gradbeništvo Slovenije, 
kakšno je danes in se vprašamo, kai ovira njegov hitrejši razvoj in kateri 
problemi zahtevajo bolj temeljito reševanje, potem moramo ugotoviti, da ima 
naše gradbeništvo danes najnižjo mehanoopremljenost v Jugoslaviji. Nadalje 
moramo ugotoviti, da so rezerve za naprej računati z ekstenzivnim razvojem 
kapacitet. Zato je res nujno, da se danes ustvarijo vsi pogoji za intenzivnejši 
razvoj gradbeništva. Poglejmo, kaj vse je oviralo tak razvoj. 

Vsi vemo, da se dostikrat pričenja gradnja brez pravočasno izdelanih pro- 
gramov, brez projektov in celo brez zagotovljenih finančnih sredstev. Vsi vemo, 
da se večina gradbenih objektov naroča, obravnava, projektira in gradi indivi- 
dualno. Ker za gradnjo objektov družbenega standarda ni večjih naročil, potem 
je jasno, da se industrijske metode dela, posebej pa še industrializacija graditve 
razvija izredno počasi. Nadalje je jasno, da razvoj tehnologije in organizacije 
dela ni dovolj intenziven in enak pri vseh vrstah gradenj. In prav tako je jasno, 
da se zaradi tega pri visokogradnji dela pretežno na obrtniški način. Poleg tega 
je proizvodnja gradbenih materialov in vseh ostalih proizvodov in polproiz- 
vodov industrije, katere vgrajuje gradbeništvo, deficitarna, kar tudi vsi vemo. 
Mnogokrat ni izdelana do kraja celo tehnična dokumentacija. Vse to vpliva na 
kontinuiteto dela in je delo na gradbiščih mnogokrat prekinjeno. To onemogoča 
tudi, da bi gradbeniki lahko učinkoviteje vplivali na kvaliteto gradbenih ma- 
terialov in ostalih proizvodov in polproizvodov. 

Za to je res zadnji čas, da se pogovorimo o razvoju industrije gradbenega 
materiala in o razvoju proizvodnje vrste industrijskih proizvodov in polpro- 
izvodov, katere vgrajuje gradbeništvo. 

Dosedanja vlaganja za razvoj gradbeništva in gradbene industrije seveda 
niso zagotovila potrebnega intenzivnega razvoja, še manj pa ga zagotavljajo 
v današnjem času. Človek se vpraša, zakaj tako postopamo in čakamo, ko vsi 
vemo, da predstavljajo gradbena dela približno 55% investicijske potrošnje. 
Vemo, da je od učinkovitosti gradbeništva odvisna vrednost investicijske iz- 
gradnje in od njene hitrosti tudi uspešnost gospodarskega razvoja nasploh. Kljub 
takim gibanjem in takemu razvoju pa lahko rečemo, da dosedanje gibanje cen 
samih gradbenih storitev v primerjavi z gibanjem cen drugih artiklov niso bila 
višja, temveč nižja. Ne govorim pri tem seveda o posameznih ekscesih, ki se 
dogajajo, ko se Spekulativno višajo cene. Govorim o povprečju. Ce se vprašamo, 



10. seja 

zakaj so b^le dosedanje cene gradbenih storitev nižje v primerjavi z gibanjem 
cen drugih proizvodov, potem je odgovor popolnoma jasen. Vsi ga poznamo,- 
to so omogočali nizki osebni dohodki. Vemo pa, da je nadaljnji intenzivnejši 
razvoj nemogoč, če obstoječih pogojev ne spremenimo. Pogoji pa se lahko spre- 
minjajo samo na t.a način, da se poveča mehansko opremljenost in s tem produk- 
tivnost dela ob občutno povečanih osebnih dohodkih. 

Poleg teh nekaterih objektivnih pogojev, o katerih sem govoril, pa je 
precej slabosti subjektivnega značaja, ki znatno vplivajo in ovirajo hitrejši in 
boljši razvoj gradbeništva. Vsi vemo, da obstojajo plani in programi, vendar ti 
plani in programi niso vselej usklajeni z gospodarskim sistemom, še manj pa z 
instrumenti gospodarskega sistema. Zato se skoraj redno dogaja, da imamo 
neadekvatna predvidevanja investicijske potrošnje in da sicer dobro zamišljeni 
gospodarski instrumenti naenkrat dobijo fiskalni karakter. 

Drugič, vsi vemo, da na odločitve v investicijski potrošnji še vedno znatno 
vplivajo tako imenovane administrativne metode. Te metode ne zmanjšujejo 
samo vpliva ponudbe in povpraševanja, ki mora tudi v investicijski potrošnji 
dobiti svoje mesto, temveč ga celo dostikrat onemogočajo in sicer največkrat 
pod parolo »cenejše in rentabilne j še«, v resnici pa je stvar drugačna. Vse to 
pa vpliva na obseg in strukturo in celo na ceno gradbenih del, predvsem pa na 
roke izgradnje. 

Poleg slabosti subjektivnih faktorjev vpliva na razvoj gradbeništva tudi to, 
da nimamo razvite tehnične regulative, niti ne služb, ki bi stalno proučevale 
in predlagale ukrepe s tega področja. Obstoja tudi pomanjkanje strokovne 
družbene kontrole nasploh, saj vemo, da se na to kontrolo spomnimo samo 
takrat, kadar mislimo, da bomo s kakšnimi posebnimi ukrepi naenkrat popravili 
tisto, kar smo 10 let napačno delali, nato pa nanje zopet pozabimo. Ukrepi 
tehnične regulative ne služijo namreč samo kontroli kvalitete, temveč omogočajo 
široko uporabo naprednejših metod gradnje in dajejo osnovne parametre, in 
elemente za bolj množično in serijsko proizvodnjo. 

Ena od večjih slabosti subjektivnega značaja so dosedanji načini v delitvi 
dohodkov npr. plačevanje izrednih prispevkov. Sicer vemo, da je bilo gradbe- 
ništvo oproščeno polovice zveznega rednega prispevka, toda plačalo je ostalo 
polovico rednega in vse ostale prispevke ter še izredni prispevek. Tak način 
delitve seveda ni stimuliral gradbeništva k reševanju problemov proizvodnje 
za najracionalnejšo izrabo kapacitet, za uporabo sodobne tehnike, tehnologije 
in znanstvenih metod dela, temveč obratno. Gradbeništvo je zato ustvarjalo 
v primerjavi z ostalim gospodarstvom znatno manjša sredstva za sklade in 
skupno porabo. Da bi se dosegel intenzivnejši in hitrejši razvoj gradbeništva 
in gradbene industrije, bi bilo verjetno koristno odstopiti celotni prispevek, 
ki pripada federaciji, kakor tudi ostale prispevke, ki pripadajo družbeno- 
političnim skupnostim. Ta sredstva bi zadostovala za intenzivnejši in hitrejši 
razvoj gradbeništva. 

K mirnejšemu gibanju cen pa bi morala prispevati tudi visoka stopnja 
izkoriščanja mehanizacije in organizacije dela ne samo v gradbeništvu, temveč 
tudi v drugih gospodarskih vejah, npr. v proizvodnji strojev in opreme, ki jo 
koristi gradbeništvo, v industriji gradbenega materiala in vsej ostali industriji, 
ki proizvaja za potrebe gradbenega dela investicijske potrošnje. Cene vdeh teh 
proizvodov so sorazmerno višje kot cene gradbenih storitev in če hočemo umiriti 
gibanje cen gradbenim storitvam, je treba pač gledati na celotno listo pro- 
izvodov, ki so potrebni pri izgradnji. 
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Na ceno gradnje lahko zelo bistveno vplivajo tudi pogoji in posledice ožje in 
širše lokacije. Zato bi izdelava realnih planov razvoja posameznih gospodarskih 
regij ne glede na upravno-politično razdelitev bila ena osnovnih nalog. 

Prav tako lahko ceneje gradimo samo, če s projektiranjem iščemo in naj- 
demo cenejšo izvedbo, ki tudi funkcionalno najbolj ustreza. Vemo pa, da vedno 
ne delamo tako. 

Čeprav ima področje Slovenije z dokaj dobrimi cestami vse možnosti za 
razvoj industrijskih načinov gradnje, projektiramo objekte s poudarjeno indi- 
vidualnimi rešitvami, tako za potrebe gospodarstva kot družbenega standarda. 
Ta popolnoma onemogoča serijsko proizvodnjo ne samo gradbenih elementov, 
temveč tudi vseh drugih proizvodov, ki se vgrajujejo. Brez serijske proizvodnje 
pa znižanje cen ni izvedljivo. Na ta način z ene strani zahtevamo znižanje cen, 
naprednejšo, sodobnejšo in racionalnejšo proizvodnjo, z druge strani pa z indi- 
vidualnimi željami pri naročilu projektov delamo ravno obratno. 

Zato je seveda pri nas vrednost gradbenih del za okoli 15 °/o prevelika, če jo 
primerjamo z vrednostjo enakih del v tehnično razvitih deželah. 

Poglejmo gradnjo ža trg. Gradnja za trg dosedaj tudi ne razvija indu- 
strijskih metod dela, ker usklajevanje interesov investitorjev in zazidalnih 
načrtov omogoča praktično le smešno majhne serije. Majhne serije pa ne omo- 
gočajo višjo produktivno proizvodnjo. 

Če še dodamo, da gradi veliko število podjetij, od katerih mnoga nimajo 
niti izkušenj niti opreme niti strokovnjakov in katerih obstoj favorizirajo loka- 
listične težnje, . je slika vzrokov obrtniškega načina dela popolnejša. Samo 
spoštovanje principov zakona o investicijski izgradnji v pogledu sposobnosti 
gradbenih podjetij, ki naj jo investitorji ugotove s konkurzom, bi prav gotovo 
omogočilo razvoj naprednejših podjetij. Mala, neopremljena podjetja pa bi se 
tako usmerila le na vzdrževanje objektov. 

Problem je torej ustvariti pogoje za velikoserijsko proizvodnjo vsega, kar- 
je potrebno za izgradnjo objektov družbenega standarda in tudi mnogih ob- 
jektov za potrebe gospodarstva. Pri objektih pa, ki se gradijo samo po naročilu, 
je pogoj za organizirano gradnjo pravočasno izdelana dokumentacija, ki je 
osnova za dobro organizacijo in veliko hitfost dela. 

Ker je pravočasno programiranje in izdelava vseh vrst planov in projektov 
stalno delo, so seveda potrebna tudi stalna sredstva. Teh sredstev pa ni vedno 
na razpolago. Iz načina zaposlovanja projektantskih kapacitet vemo, da naro- 
ročila pritekajo zelo sunkovito. S tem, da bi poskrbeli za stalna sredstva, bi 
lahko pravočasno projektirali vnaprej. Za taka sredstva naj bi poskrbele same 
gospodarske in druge organizacije, kot zainteresirani investitorji, za projekte po 
-regionalnih planih pa naj bi sredstva zagotovile družbeno-politične skupnosti- 
Prav tako bi morali vnaprej zagotoviti sredstva za programiranje in projek- 
tiranje ključnih objektov, ki se bodo gradili iz združenih sredstev gospodarstva. 

Na ta način bi se dobila stalna sredstva za pravočasno programiranje in 
projektiranje, kar bi omogočalo kontinuiteto gradnje in večjo hitrost izgradnje. 
Redno financiranje investicijske izgradnje je pogoj za kontinuirano proizvodnjo. 
Seveda pa je jasno, da bi bilo gradenj brez zagotovljenih sredstev mnogo manj,, 
če bi se upoštevala vodilna načela zakona o investicijski izgradnji, po katerem 
organi upravljanja resnično odločajo o investicijskih naložbah. 

Pri odločitvah bi se moralo upoštevati, da cena investicijskega objekta ne 
sme prekoračiti stroškov, ki še omogočajo rentabiliteto. Taki ceni bi se morale: 
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podrediti projektantske rešitve in seveda tudi stroški gradnje. To bi dalo 
posebno za objekte v gospodarstvu mnogo skromnejše, toda funkcionalne rešitve. 

Premajhna opremljenost gradbeništva je, posebno pri nas, vzrok znatnemu 
povečanju zaposlenosti. Da bi rešili samo stanovanjski problem tako velikega 
števila zaposlenih, bi rabili skoraj prav toliko desetin milijard dinarjev, kolikor 
jih potrebujemo za intenzivnejše opremljanje gradbeništva. Zato je nujno, da 
se poleg sredstev, ki naj bi jih odstopili federacija, republika, okraji in komune, 
gradbeništvu omogoči, da se sredstva za intenzivnejši razvoj dobi tudi iz avan- 
sov, ki »bi jih odobravali investitorji iz sredstev, potrebnih za investicijsko 
izgradnjo. Ti avansi bi se vračali postopoma do konca izgradnje. S tem ne bi 
bilo treba angažirati novih sredstev, temveč samo sredstva, ki so tako ali tako 
potrebna za investicijsko izgradnjo. 

Kljub temu, da vpliva na gospodarjenje v gradbeništvu veliko objektivnih 
in subjektivnih činiteljev, pa vendar ne moremo iti preko dejstva,, da grad- 
beništvo se mnogokrat ostaja na nižjem nivoju tehnologije in organizacije dela, 
tudi in predvsem zaradi svojih lastnih slabosti. 

Nepravilno nastopanje gradbeništva na trgu se ne obravnava in se proti 
povzročiteljem ne postopa dovolj učinkovito s strani samih gradbenikov in go- 
spodarske zbornice. Gradbeništvo samo bi se moralo potegovati za selekcijo po 
uspehih in za dosledno uporabo natečajev o usposobljenosti. Prav tako bi 
lahko mnogo pripomogle pri ustvarjanju pogojev .za kontinuirano, bolj orga- 
nizirano in bolj množično proizvodnjo tudi organizacije, ki spadajo v gradbe- 
ništvo v širšem pomenu te besede. To so organizacije, ki se.bavijo s projekti- 
ranjem, s programiranjem itd. 

Kot primer navajam mnoge neskromne investitorske odločitve, pri katerih 
so sodelovali in bistveno vplivali nanje predvsem strokovni kadri gradbeništva. 
Torej ne iščimo krivice, kar se tega tiče, izven nas samih. Sodelovanja med 
podjetji, da bi se bolje gospodarilo s tem, kar imamo, skoraj ni. Sodelovanja s 
strokovnimi zavodi, inštituti in strokovnjaki, ki se bavijo, ali bi se lahko-bavili 
z znanstveno-raziskovalnimi deli, je prav tako premalo. Velika pa je želja po 
avtarkiji skoraj v vsakem kolektivu. 

Problem nizkih osebnih dohodkov se je prav tako začel reševati šele zadnji 
dve leti, čeprav je znano, da sedanja stopnja razvoja ne prenese več nizkih oseb- 
nih dohodkov in da hitrejši, intenzivnejši napredek lahko ustvarjajo samo pro- 
izvajalci, stimulativno' nagrajeni po delu. 

Po razpravi o problematiki gradbeništva in pogojih za razvoj, je začasni 
odbor mišljenja, da je za nadaljnji razvoj gradbeništva zlasti pomembno. 

Prvič. Z instrumenti gospodarskega sistema je treba zagotoviti srednjeročno- 
in tekoče načrtovanje gradbene dejavnosti ter tako omogočiti, da bodo programi 
realne investicijske potrošnje pravočasno izdelani. S tem bodo ustvarjene mož- 
nosti, da bomo o pravem času končali priprave za smotrno gradnjo, med te- 
pa spadajo predvsem izdelava regionalnih planov, investicijskih programov, 
projektov v variantnih izvedbah ter popolne tehnične dokumentacije. Za izde- 
lavo take ekonomske in tehnične dokumentacije bi morale gospodarske in vse \ 
druge zainteresirane organizacije razpolagati pravočasno s potrebnimi finanč- 
nimi sredstvi. 

Drugič. Dosledno moramo uveljaviti določbe temeljnega zakona o izgradnji 
investicijskih objektov tako, da bodo o investicijah odločali organi upravljanja 
na vseh nivojih. Na ta način bomo preprečili administrativne vplive na inve- 
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sticijsko potrošnjo in s tem tudi vsa presenečenja, ki se tičejo obsega, strukture 
in cene gradbenih del. 

Tretjič. Z ustreznimi ukrepi, predvsem pa z odstopanjem prispevkov, je 
treba omogočiti gradbenim podjetjem, da si ustvarijo sredstva za intenzivnejše 
naložbe za opremljanje in za razvoj proizvodnje gradbenih materialov. Pri 
odobravanju posojil gradbeništvu bi banke morale upoštevati ne le rentabilnost 
teh naložb v gradbenih podjetjih samih, temveč tudi gospodarske učinke, ki 
jih ima racionalnejša in hitrejša gradnja na aktiviranje investicijskih naložb v 
gospodarstvu in s tem na znatno povečanje družbenega proizvoda. 

Četrtič. Povečati je treba proizvodnjo opreme ali njen uvoz, zlasti še specia- 
lizirane opreme za potrebe gradbeništva. 

Petič. Ustvariti pogoje za velika naročila predvsem v visokogradnji in tako 
stalno pospeševati velikoserijsko proizvodnjo. 

Šestič. Stimulirati je treba projektiranje racionalnih rešitev za gradnjo 
investicijskih objektov. Cena projektiranja naj bo odvisna od čimbolj ekono- 
mične in cenejše rešitve. 

Sedmič. Uveljaviti je treba razpis natečaja za usposobljenost gradbenih 
podjetij in natečajev sploh pri projektiranju in pri vseh ostalih dejavnostih 
ter tako prispevati k hitrejšemu razvoju naprednejših in prizadevnejših grad- 
benih kolektivov. 

Osmič. Na trgu gradbenih del je treba uveljaviti ponudbo in povpraševanje 
in s tem ekonomsko gibanje cen kot najbolj učinkovitega regulatorja obsega 
gradbenega dela investicijske potrošnje. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Teodor Okrožnik. 

Teodor Okrožnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri pregledu ma- 
teriala za sestavo 7-letnega razvoja gradbeništva mi je posebno pozornost 
vzbudil priloženi statistični pregled o vrednosti zaključnih obrtniških in inšta- 
lacijskih del. Splošna ugotovitev je, da znašajo obrtniška dela v stanovanjski 
gradnji okoli 46 do 50 fl/o od celotne vrednosti gradbenih storitev. V izjemnih 
primerih pa se ta odstotek še poveča nad 50 ®/o. Pri vsem tem delu je v glavnem 
udeležen družbeni sektor, dočim predstavlja privatni sektor le 8 do 10 °/o. 
Zaradi tako velikega obsega del, ki jih morajo obrtniki izvršiti navadno v zelo 
kratkem roku, je razumljivo, da predstavljajo obrtniška dela stalno ozko grlo 
in da so vedno predmet razprav in kritiziranja. 

Celotne kapacitete, s katerimi danes razpolagamo, niso zadostne. Poleg tega 
so te zelo razdrobljene in delajo še na popolnoma obrtniški način. V letu 1962 
je znašala vrednost del celotne stanovanjske graditve 33,7 milijarde din. Ce od 
tega upoštevamo samo 41 fl/o zaključnih inštalacijskih del, pomeni to 18,1 mili- 
jarde dinarjev. Iz tega sledi, da moramo v prihodnje posvečati mnogo več 
pozornosti razvoju tako obsežne dejavnosti. Mnenja sem, da bo nujna hitra 
preusmeritev od sedanjega obrtniškega načina dela v višje mehanizirano pro- 
izvodnjo. Pri tem delu pa je razumljivo, da ne smemo biti spet samo kampanjski. 
Gradbeno obrt razvijajmo na temeljih, ki so jih nekatere proizvodne enote bo- 
disi v okviru gradbenih podjetij ali pa samostojno že razvijale. Te je treba 
nujno opremiti z modernimi obdelovalnimi in orodnimi stroji in jim nuditi 
potrebno večjo strokovno pomoč. Tako organizirani tipizirani proizvodnji je 
potrebno zagotoviti finančna ( sredstva pri denarnih zavodih in zahtevati od 
projektantov, da do skrajnosti upoštevajo določeno industrijsko disciplino. 
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Investicijske naložbe v tovrstno industrijo so bile v preteklih letih izredno 
majhne, kolikor so sploh bile. Da bi dohiteli vse zamujeno in da bi v pri- 
hodnosti hodili v korak z gradbeništvom, bi morali vlagati letno najmanj 1,5 
do 2 milijardi din. 

Mnogo manj pa je rešen problem remontnih del, ki jih je treba redno izvr- 
ševati na starem stanovanjskem fondu in ostalih objektih. Remontna podjetja 
ali obrati, ki so jih občine v ta namen ustanavljale, v večini primerov ne odigra- 
vajo te vloge. Zaradi bolj ugodnih pogojev pri plačevanju družbenih obveznosti 
kaj hitro prerastejo okvir in namen, za katerega so bila ustanovljena, in se 
prelevijo v manjša gradbena podjetja. Razumljivo je, -da ima tako podjetje 
vse tiste težave, ki so normalne za začetnike. Te se začnejo pri strokovnih 
kadrih in se nadaljujejo preko finančnih težav, do pomanjkanja sredstev za delo 
ter sodobnega orodja. Občani pa ostanejo pri istem problemu, kot so ga imeli 
prej, občina pa se dostikrat znajde še pred večjim. 

Remontna podjetja, ki bi jih v bodoč^ še ustanavljali, naj bi bila namenska. 
Zagotoviti jim moramo sodobno orodje, opremo ter stroje, celotno poslovanje 
pa naj bi temeljilo na splošnih gospodarskih načelih. Samo podjetja, ki si bodo 
sama ustvarjala materialno bazo, bodo kos zahtevam potrošnikov in sposobna, 
da pridobijo k sodelovanju potrebne strokovne kadre. 

Nezadostna opremljenost z delovnimi orodji, slaba organizacija dela ter 
velika razdobijenost gradbene obrti na eni strani in nizka akumulativnost ter 
neenakomerna investicijska politika na drugi strani, močno zavirajo zgotovitev 
stanovanjskega prostora. 

Statistični pregled obdobja 1957—1962 daje naslednjo sliko: v prvih pol- 
letjih smo dokončali od 28 do 31 °/o vseh stanovanj, v drugem pa od 72 do 69 l0/o. 
l^ajbolj neprijetno pa je to, da smo v zadnjih tromesečjih, ki so klimatsko 
neugodni, dokončali od 44 do 47'°/o vseh stanovanjskih objektov. Vzrok za to 
lahko iščemo predvsem v pritisku investitorjev, ki želijo pred koncem leta 
izkoristiti razpoložljiva investicijska sredstva. Posledica tega so navadno neza- 
sedene kapacitete obrtnih storitev v I. polletju in njihova prezasedenost v 
II. polletju ter padec kvalitete dela in izdelkov, kar pa je že skoraj stalni sprem- 
ljevalec naših obrtniških storitev. 

Predvidoma se bo gradbena proizvodnja dvignila letno za 10 %. Vzporedno 
s tem bi se morala industrija za gradbene in obrtne storitve razvijati nekoliko 
hitreje, to je za 15 do 2O0/o letno, da nadomestimo zamujeno. Nujno je uvesti 
industrializacijo dela in nove metode dela ter na čimveč delovnih mestih 
zamenjati ročno delo z mehaniziranim orodjem. Temu bo morala slediti tudi 
naša industrija in v najkrajšem času zagotoviti trgu iskane stroje. Ce tega doma 
ne moremo izdelati, bomo morali misliti na uvoz, ker je nesmiselno govoriti 
o mehanizaciji in o mehaniziranju dela, če pa še danes na trgu ni mogoče kupiti 
strojev, pa čeprav nekdo razpolaga s finančnimi sredstvi. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Bogdan Melihar, 
direktor Biroja gradbeništva Slovenije. 

Bogdan Melihar: Povedal bom nekaj besed o industriji gradbenega 
materiala kot važnem sestavnem delu gradbeništva. 

Industrija gradbenega materiala je v letošnjem letu znatno več proizvedla 
kot v lanskem letu. Indeks proizvodnje za prve 4 mesece v letu 1964 v primer- 
javi z enakim obdobjem lanskega leta znaša 143, kar dokazuje, da so bili kljub 
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objektivnim težavam vloženi veliki napori za izboljšanje poslovanja. Obratno 
tem naporom pa se je v finančnem oziru poslovanje podjetij industrije gradbe- 
nega materiala zelo poslabšalo. Posebno so prizadete opekarne, ker so se stroški 
poslovanja povečali za okoli 20 '/o, predvsem zaradi zvišanja cene premoga in 
to od 20 do 40'%. To dejstvo je še poslabšalo ekonomsko stanje opekarn, ki so 
že doslej poslovale na meji rentabilnosti. Po analizah opekarn in Biroja grad- 
beništva bodo ta podjetja letos poslovala z večjimi izgubami, kolikor se ne 
podvzamejo ukrepi za korekturo njihovih cen. Stanje v opekarnah še poslab- 
šuje okoliščina, da so zaradi močne fluktuacije delavcev ta podjetja zvišala 
startno osnovo, da bi uskladila osebne dohodke z drugimi gospodarskimi pano- 
gami. V opekarnah zaposlujemo že sedaj okrog 30 % delavcev iz drugih repu- 
blik, medtem ko smo pred kratkim zaposlovali večinoma le okoliške delavce. 

Nerentabilnost poslovanja v opekarnah se povečuje tudi s tem, ker so bile 
rekonstrukcije nedokončane. Doslej je bilo v opekarne vloženo v povojnem ob- 
dobju vsega skupaj le 3,4 milijarde din. S temi sredstvi so bile izvršene v 21 
opekarnah s kakimi 30 obrati le delne izboljšave, ki so bile usmerjene predvsem 
na povečanje proizvodnje od 135 na 230 milijonov opečnih enot, kolikor jih 
sedaj proizvajajo. V tehnološkem pogledu pa so opekarne ostale še vedno se- 
zonska podjetja s 4 do 5 mesecev trajajočo mrtvo sezono, s številnimi ozkimi 
grli v proizvodnji in s kakih 60 % ročnega dela. Zaradi pomanjkljivih obratnih 
naprav podjetja tudi nimajo možnosti izdelovati kvalitetne opeke, kakršno 
zahtevajo jugoslovanski standardi. 

Kot primer h gornjim ugotovitvam naj navedem pravkar zgrajeni najso- 
dobnejši obrat s tunelsko pečjo in sušilnico »Indop« v Ljubljani, ki pa je zaradi 
nedovršenih investicij še vedno obdržal karakteristike sezonske opekarne in je 
vsak komad opeke zato že vnaprej obremenjen z 10 din fiksnih stroškov. 

Nobena opekarna nima rešenega vprašanja standarda svojih delavcev. V 
času od 1957. leta do 1963 so vse opekarne skupaj investirale za družbeni stan- 
dard na enega zaposlenega le 86 400 din. Nastanitveno vprašanje delavcev je 
izredno kritično in se zaostruje še vedno z vse številnejšim zaposlovanjem de- 
lavcev iz drugih republik. Domača delovna sila se ne zaposluje več v teh pod- 
jetjih, ker so delovni in ostali pogoji pretežki v primerjavi z drugimi panogami. 
Pri tem si podjetja sama brez pomoči družbe ne morejo izboljšati pogojev na- 
stanitve, saj so lani po zaključnem računu vse opekarne Slovenije ustvarile 
skupaj le 26 milijonov skladov skupne porabe. Razumljivo je, da pri takšnem 
stanju in pri plafonirani ceni opečnih izdelkov ni izgleda za izboljšanje. 

Dosedanje ugotovitve nujno narekujejo določene ekonomske ukrepe, in 
sicer sprostitev cen vseh izdelkov industrije gradbenih, materialov, da bi jim 
omogočili formiranje ekonomskih cen. Poleg tega je treba tudi industriji 
gradbenega materiala omogočiti koriščenje celotnega 15 °/o prispevka fede- 
raciji, namensko za izboljšanje tehnologije njene proizvodnje. Proučiti je treba 
tudi možnost še ostalih olajšav, kot so znižanje obresti na poslovni sklad, opro- 
stitev prispevka družbenim investicijskim skladom in podobno. 

Predlagani ukrepi bi omogočili izboljšanje asortimenta. v sedanjih obratih, 
ki morajo brezpogojno začeti proizvajati tudi polmontažne in montažne ele- 
mente v skladu z vedno intenzivnejšim uvajanjem industrijske polmontažne 
in montažne gradnje objektov. 

Poleg tega moramo upoštevati, da zahteva sodobno gradbeništvo tudi nove 
materiale, ki jih sedaj pri nas ne proizvajamo ali pa v nezadostni količini, kot 
npr. siporeks in druge lahke materiale, materiale za pode, stene, izolacije ipd. 
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Posebno vprašanje postavlja potreba po bistvenem povečanju proizvodnje ce- 
menta. Brez močnih vlaganj v te materiale bodo ostali sklepi in tendence pre- 
hoda na industrijski in montažni način gradnje le na papirju. 

Kako nujne so investicije v količinsko in kvalitetno povečanje že obstoječe 
proizvodnje materialov, nam dokazuje vsa leta se ponavljajoče kritično pomanj- 
kanje opeke, cementa, betonskih agregatov, apna, betonskega železa, izola- 
cijskih materialov, da ne govorimo o kritičnosti ostalih materialov črne meta- 
lurgije, materialov za instalacije in druga zaključna dela. 

Tudi za izvoz gradbenih materialov, kar posebno velja še za marmorje ter 
granite, obstojajo velike možnosti, saj je povpraševanje -posebno v državah s 
čvrstimi devizami' zelo veliko. Vendar je opremljenost naših kamnolomov in 
tovrstnih obratov tako skromna, da nismo v stanju dobaviti večjih količin po 
želji kupcev, ki se zato obračajo drugam. V glavnem prodajamo le neobdelane, 
velike bloke marmorja, ki jih v sosednjih državah predelujejo in pri tem dobro 
zaslužijo. 

Zaradi splošne zaostalosti celotne 121. panoge in zanjo karakterističnih po- 
gojev so bili dosedanji napori tudi v pogledu kadrovskega sestava in strokov- 
nega izpopolnjevanja zaposlenih zelo skromni in nezadovoljivi. Res pa je, da 
so tudi same delovne organizacije glede tega storile mnogo premalo. 

S tem sem navedel le nekatere najbolj karakteristične probleme, s katerimi 
se bore podjetja industrije gradbenega materiala. Ta podjetja imajo v svojem 
delokrogu še mnogo lastnih slabosti, ki jih opravljajo le postopno in dosti pre- 
počasi, to pa prav zaradi tega, ker je celotna panoga odvisna od sočasne odstra- 
nitve ovir s .strani zunanjih činiteljev, na katere pa same delovne organizacije 
niso v stanju vplivati. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Maks Megušar. 

Inž. Maks Megušar: Tovarišice in tovariši poslanci! V zadnjem času 
je pri obravnavi problematike gradbeništva, kot enega najpomembnejših čini- 
teljev investicijske politike, tudi Republiška gospodarska zbornica poleg- drugih 
stališč priporočila gradbeništvu, naj se samo čimbolj zavzema za dosledno iz- 
vedbo natečajev o sposobnosti gradbenih podjetij, da s tem koristno prispeva 
It hitrejšemu razvoju prizadevnejših organiziranih gradbenih kolektivov in k 
njihovemu usmerjanju v industrializacijo graditve. s 

To je nujno iz dveh razlogov. Najprej zaradi spoštovanja obstoječih za- 
konskih predpisov, konkretno pravilnika o postopku pri oddajanju investicijskih 
objektov v graditev, pa tudi zato, da gradbeništvo s tem zaščiti svojo osnovno 
organizirano dejavnost. Pri tem mislimo na vpliv ad hoc organiziranih režijskih 
grup pri raznih investitorjih, ki jih ti ustanavljajo ne samo za manjša remontna 
ali vzdrževalna dela, kar bi še bilo razumljivo, pač pa celo za prevzem izgradnje 
zelo obsežnih in pomembnih objektov. Res je, da temeljni zakon o izgradnji 
investicijskih objektov dopušča, da sme investitor opravljati gradbena dela 
tudi v lastni režiji, vendar le za svoje ožje potrebe in za tista gradbena dela, 
ki so neposredno povezana z njegovo osnovno dejavnostjo. Ista določila zakona 
poudarjajo tudi, da investitor v tem primeru ne sme opravljati gradbenih 
uslug za druge investitorje. Zal se pozitivna določila zakona v praksi vse pre- 
malo upoštevajo in v mnogih primerih celo izigravajo. Pri takem načinu dela 
investitorja se zaradi notranjega prelivanja sredstev med matičnim podjetjem 
in režijsko grupo zamegljuje pravi ekonomski učinek gradnje in ustvarja varljiv 
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in le navidezen izgled, da so režijske grupe za investitorje cenejše in ugodnejše- 
od gradbenega podjetja. 

Zelo važno določilo zakona vsebuje tudi načelo, da bi morali investitorji, 
ki imajo lastne režijske grupe, obračunavati dohodke in izdatke pri teh delih 
enako kot organizirana gradbena podjetja, torej na istih ekonomskih načelih 
in z istimi obveznostmi do družbe, kakršne so predpisane za gospodarske orga- 
nizacije v gradbeništvu. Investitorji bi zato ne samo zaradi splošnih investiciskih 
koristi, temveč tudi v lastnem interesu, ravnali pravilneje, če bi pred vsako 
podobno odločitvijo skrbno proučili in ekonomsko primerjali uspešnost režijskih 
grup. Ob realni ekonomski primerjavi bi v vseh primerih, kjer gre za daljšo 
stalno dejavnost v režiji, ne bilo odveč, če bi investitorji pridobili za sodelovanje 
posebne enote gradbenih podjetij, kot pa, da si za svoje režijske grupe pri- 
dobivajo strokovne kadre ravno iz vrst organiziranih gradbenih podjetij s temr 
da jih snubijo na nesorazmerno visoke obljube. 

Namesto, da bi razdobljenost številnih gradbenih podjetij pri nas čimbolj 
zmanjšali in jih z dobro kooperacijo povezali v močne enote, sposobne za pre- 
vzem velikih kompleksnih nalog, zaradi prevelike popustljivosti dopuščamo ne 
samo ustanavljanje režijskih grup, pač pa tudi manj pomembnih občinskih 
podjetij in podjetij raznih stanovanjskih skupnosti. Ta naj bi po prvotni še 
sprejemljivi zamisli opravljala predvsem uslužnostna, servisna dela komunalno- 
obrtnega značaja le za svoja ožja .teritorialna področja. Vendar praksa kaže. 
da se iz nerazumljivih razlogov širijo znatno preko svojih zmogljivosti. Ob 
prestanku dejavnosti režijskih grup bomo imeli opravka z novimi podjetji, 
ki se v nekaterih primerih žt želijo usmeriti na prevzem novih nalog, ki jim. 
niso dorasla. 

Pri težnji po čimvečji koncentraciji, s tem pa tudi po boljšem izkoriščanju 
proizvodnih sredstev, realni specializaciji in usmerjanju na industrializacijo pro- 
izvodnega procesa v gradbeništvu je zato nujno, da se predpisi zakona resnično 
spoštujejo, saj jih je zakonodajalec izdal prav zaradi tega, da bi se ob zahtevi 
po sposobnosti proizvajalcev ponudniki zavedali svoje odgovornosti za prevzete 
obveznosti. S tem predpisom so ponudniki dolžni obvezno predložiti podatke o 
razpoložljivih tehničnih sredstvih, kapacitetah, usposobljenosti in izkušnjah stro- 
kovnih kadrov prav zato, da bi se s tem zagotovila čimbolj ekonomska izraba 
razpoložljivih. investicijskih sredstev in dosegel najboljši ekonomski učinek 
gradnje. 

Za ilustracijo samo še podatek, da je v Sloveniji med 64 organiziranimi 
gradbenimi podjetji 23 takih, ki so lansko leto presegla 1 milijardo bruto pro- 
dukta, med njimi 15 z nad 2 milijardama, oziroma 6 z nad 4 milijardami, 2 pod- 
jetji z nad 8 milijardami. Največje slovensko gradbeno podjetje »Gradiš« pa 
je preseglo celo 13 milijard bruto produkta. Prav gotovo lahko najdemo med 
temi podjetji vedno zadosti močna ali sama ali povezana podjetja, ki so ne- 
dvomno sposobna za vse večje investicijske graditve, ne da bi bilo potrebno- 
velikim investitorjem ustanavljati posebne režijske grupe zato, ker jim gradbena 
operativa ne bi zmogla realizirati njihovih investicij. 

Ker je tudi v današnjem poročilu začasnega odbora za gradbeništvo v 
zaključnem povzetku nakazano vprašanje uveljavitve razpisov natečajev za spo- 
sobnost gradbenih podjetij in hatečajev sploh, imam za primerno, da se mimo- 
drugih stališč tudi temu problemu da veljava resnega priporočila tega zbora, 
za nadaljnje realno usmerjanje naše investicijske graditve. 
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Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Saša Skulj. 

Inž. Saša Skulj: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bom 
obravnaval ter vam skušal v kratkem posredovati vsebino nekaterih izmed 
mnogih problemov gradbeništva, ki so bili često predmet obravnav v različnih 
družbenih in upravnih organih ter v samih gradbenih podjetjih. Analize, na- 
pravljene na podlagi podatkov zaključnih računov gradbenih podjetij za leto 
1963, nakazujejo pomembne probleme, katerim bo potrebno v bodoče posvetiti 
več pozornosti. Ta problematika se večinoma ponavlja že vrsto let in se stanje 
izboljšuje le postopoma, kar pač hromi hit;ri razvoj gradbeništva. 

Dokaj pereče je vprašanje mehanizacije in ustaljene delovne sile, kar 
predstavlja pogoj za smotrno in produktivno delo. Najenostavnejši, a tudi naj- 
dražji način zadovoljevanja sunkovitih potreb za zgraditev objektov, katerega 
se je gradbena operativa pretežno posluževala je, da je skladno s povečanjem 
fizičnega obsega del povečala tudi število zaposlenih in to predvsem nekvali- 
ficiranih delavcev. Vrzel v domači delovni sili izpopolnjujejo delavci iz drugih 
republik. Računati pa moramo s tem, da bo kadrovski problem v gradbeništvu 
v kratkem zavrl proizvodnjo, kolikor ne bomo pravočasno sprejeli ustreznih 
ukrepov za izboljšanje mehaniziranosti delovnih postopkov in uveljavitev indu- 
strializacije graditve. Znatna investicijska vlaganja, ki so bila v zadnjih letih 
vložena v osnovna sredstva gradbeništva, zlasti v mehanizacijo, kažejo na pra- 
vilno usmeritev gradbenih podjetij k hitrejšemu razvoju proizvajalnih sil. 

Dosedanji uspehi so bili omogočeni zaradi že omenjenega dela sredstev od 
prispevka iz dohodka, ki ga je družba namenila za povečanje skladov za nabavo 
opreme. Vendar kljub vsakoletnemu porastu vlaganj podjetja zaradi nizke 
akumulativnosti niso v stanju zagotoviti sredstev, ki so potrebna za industria- 
lizacijo gradbenih del, temveč pomenijo ta vlaganja le krpanje in vzdrževanje 
mehanske opreme na istem nivoju. V analizah Biroja gradbeništva so podatki, 
ki kažejo na izredno slabo opremljenost gradbeništva v Sloveniji s stroji. Koefi- 
cient mehanske opremljenosti je 0,14, ki pa je pod dokaj prenizkim jugoslo- 
vanskim povprečjem. Z načrtnim vlaganjem moramo doseči vsaj povprečno 
opremljenost gradbeništva, ki znaša od 0,7 do 0,8. 

Po podatkih Narodne banke so bila vlaganja v osnovna sredstva gradbe- 
ništva na področju SR Slovenije naslednja: v 1957. letu 1 milijarda 190 mili- 
jonov, v 1958. letu 1 milijarda 591 milijon, v 1959. letu 2 milijardi 63 milijonov, 
v 1960. letu 3 milijarde 161 milijonov, v 1961. letu 3 milijarde 354 milijonov, 
v 1962. letu 4 milijarde 940 milijonov. 

Pri tem pa se je udeležba gradbenih podjetij — tu so mišljeni lastni skladi 
in prej omenjeni odstopljeni del prispevka iz dohodka — gibala med 62°/o in 
85l!)/o omenjenih investicij. Da bomo lahko zaznali potrebni napredek v meha- 
niziranosti, bo potrebno najti možnosti za sprejemljive kreditne pogoje ali pa 
uresničiti predlog za odstopitev celotnega prispevka iz dohodka in to namensko 
za nabavo mehanizacije. 

Ravno tako bi bilo treba, posebno ob večjih investicijah, da investitorji 
oziroma projektanti v investicijskem programu predvidijo sredstva za potrebno 
mehanizacijo, ali pa, da se z avansi investitorja izvajalcu omogoči pravočasen 
nakup potrebne mehanizacije in se s tem zagotovi pravočasen začetek in pra- 
vilen ter ekonomičen potek del. 

Visoka izrabljenost delovnih priprav — 55 Vo je povprečje v Sloveniji — je 
eden nadaljnjih problemov. Stroški vzdrževanja izrabljenih strojev, ki pa so še 
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potrebni, zaradi pomanjkanja strojev visoko presegajo rentabilnost popravil. 
Zaradi pomanjkanja rezervnih delov in servisnih služb so podjetja avtarktično 
razvila velike strojne delavnice, kjer izdelujejo posamezne dele strojev in 
vršijo vsa mogoča in druga popravila ter krpanja. 

Za tako stanje, za pomanjkanje rezervnih delov in s tem za problem obsto- 
ječe težke mehanizacije pa je v veliki meri odgovorna tudi strojegradnja, ki 
proizvaja opremo in stroje za gradbeništvo. Velika večina strojev je namreč 
že domače proizvodnje. V zvezi z rezervnimi deli in tipizacijo strojev je akutno 
vprašanje stalnega spreminjanja tipov strojev, menjavanje pogonskih strojev 
ali drugih delov delovnih priprav. Vse preveč imamo v operativnih podjetjih 
prototipov, ki običajno niso enakovredni s stroji stalne in že dognane produkcije. 

K vsemu temu pa se sedaj pojavlja še nov problem. Gradbena operativa 
skuša koncentrirati svoja sredstva skupaj z odstopljenim delom prispevka iz 
dohodka in eventualne bančne kredite za nabavo potrebne mehanizacije, katero 
pa je sedaj težko dobiti, ker se določene opreme proizvaja premalo ali pa se 
sploh ne proizvaja. Dalje, doma potrebne, že dognane stroje često izvažamo — 
npr. buldožerje — druge pa šele osvajamo itd. 

Praktično izgleda tako, da bodo stroji, ki bi jih podjetja potrebovala v za- 
četku sezone in za katera so pripravila sredstva, prišli iz tovarn prepozno ozi- 
roma šele na koncu sezone. Pri tem bi pripomnil, da je bilo na skupnih posve- 
tovanjih gradbenikov in strojnikov dokaj obširno in točno ugotovljeno, katere 
stroje potrebuje gradbeništvo ter koliko in v katerih terminih, glede na sezono, 
bi jih bilo treba dobaviti. Letošnje za 12®/o planirano povečanje proizvodnje 
bi bilo mogoče doseči le s pomočjo povečane mehanizacije, če bi prispela na 
začetku sezone. 

Posebno pereča je situacija glede opreme podjetij za stanovanjsko izgradnjo 
z drobno gradbeno mehanizacijo. Tu mislim na razne vrste vibratorjev, instala- 
cijskih kladiv, brusilnih strojev, malih transportnih strojev itd., ki neposredno 
zamenjujejo delovno silo in povečujejo učinek. Doseči bo treba, da bomo te 
vrste opremo pričeli izdelovati v zadostnem številu doma, ali pa da to opremo 
ali vsaj del te opreme uvozimo. Poudarjam, da prav na tem področju največ 
zaostajamo za tujo gradbeno operativo. 

Kot mnoga druga vprašanja je tudi problem povečanja mehanske oprem- 
ljenosti in izkoriščanja strojev v gradbeništvu dokaj kompleksen in je treba 
reševati vsa med seboj povezana vprašnja skupno in na enkrat. 

Posebej poudarjam, da je v gradbeni operativi zelo pereče tudi stanje 
strokovnega kadra, strojnikov težke in lahke mehanizacije ter strokovnjakov 
?a vzdrževanje teh strojev. Izkoristek strojev in njihova življenjska doba je 
veliko odvisna od omenjenega kadra, ki pa ga v veliki meri primanjkuje in ga 
skušamo pridobiti s krajšimi tečaji in slično. Zato menim, da je potrebno, da 
se na gradbenih šolskih centrih oziroma srednjih gradbenih šolah ustvarijo in 
favorizirajo oddelki za šolanje strojnikov — upravljalcev gradbenih strojev. 

V zvezi s predlogom investicijskih vlaganj gradbenih podjetij v naslednjih 
sedmih letih menim, da bo treba v osnovah za sedemletni plan gradbeništva 
spremeniti predvideno razmerje v korist standarda gradbenega delavca. Skladno 
s splošno težnjo za izboljšanjem življenjskega standarda je potrebno namreč 
misliti tudi na izboljšanje življenjskih pogojev gradbincev, predvsem pa na 
rešitev nastanitvenega vprašanja, ki zahteva gradnjo samskih domov in dru- 
žinskih stanovanj. 
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Gradbeništvo je dokaj kompleksna panoga, ki pri svoji dejavnosti po- 
sredno ali neposredno združuje veliko vej industrije in drugih dejavnosti, ki 
sodelujejo z velikimi količinami raznih materialov, opreme itd. Za uspešno 
usklajevanje proizvodnje, tipizacijo in pripravo dela je potrebno pravočasno 
programiranje gradbenih del, kar pa se ne sme odražati samo v vrednostnih 
podatkih, temveč tudi v podatkih o pravočasno pripravljenih projektih. S takim 
načinom dela bi lahko z gradbenimi deli pravočasno pričeli že na začetku sezone, 
ne pa na njenem zaključku, kot pogosto prakticiramo. Predvsem pa bi se lahko 
s programiranjem večjih investicij — tu mislim vodne in prometne zgradbe — 
izognili velikim investicijskim sunkom in s tem težavam v preskrbi z glavnimi 
gradbenimi materiali in pri izrabi gradbenih kapacitet. 

S stališča razvijanja tehnologije in produktivnosti dela pa je pravočasno 
predvidena gradnja z izdelanimi projekti neprecenljive važnosti. Osnova za 
vsako naprednejšo tehnologijo je delitev dela, kjer ne mislim samo na delitev po 
strokah in fazah dela, temveč predvsem na primerno delitev dela, to je, da 
obravnavamo res samo tehnologijo gradnje, brez snovanja ali celo projektiranja. 
To pa je mogoče samo ob pravočasno preštudirani pripravi dela na podlagi 
izdelane investicijske dokumentacije in primerne organizacije gradbenega pod- 
jetja, njegovih dobaviteljev oziroma kooperantov. 

Tega pogoja pa skoraj nikjer nismo dosegli, razen v nekaj izjemnih primerih 
gradenj za trg, kjer so podjetja sama pravočasno pripravila investicijsko doku- 
mentacijo, preštudirala in izdelala postopke ter nato s stalno ponavljajočo se 
tehnologijo in v seriji objektov ob upoštevanju principa ponavljanja, dosegla 
veliko produktivnost in s tem zmanjšala število potrebnih delovnih ur za stano- 
vanjsko enoto ali za m2 stanovanja. O teh nekaterih uspelih gradnjah oziroma 
organizacijah pa premalo govorimo, jih populariziramo in podpremo. Dogodi 
se celo, da jih skušamo kritizirati, napihniti posamezne napake in onemogočiti 
nadaljnji razvoj. 

Da bi nadalje razvili in izpopolnili sistemske gradnje in izkoristili poten- 
cialne sile podjetij za izboljšavo tehnologije in organizacije dela ter s tem akti- 
virali rezerve v podjetjih, je treba ustvariti določene pogoje, ki so uresničljivi 
z organizacijo gradnje za trg. Seveda bo potrebno nekaj več sredstev za obratne 
kredite podjetjem, kot pa so trenutne možnosti bank. Sistemske, polmontažne 
ali montažne gradnje naj bi se gradile predvsem na večjih zaključenih kom- 
pleksih. Posebno velike serije enakih stavb ali stanovanj niso niti potrebne. 
Minimalne serije so po 300 do 500 stanovanj na leto, kar je sorazmerno malo. 
Važno pa je, da so posamezni tipizirani elementi stanovanj, npr. kljuke, inšta- 
lacije, okna, stopnice, ponavljajo v mnogih zgradbah, četudi v različnih tlorisih, 
vendar v velikem številu. To omogoča industriji industrijsko izdelavo delov 
stavb in opreme na zalogo, gradbeni operativi pa poenostavitev gradnje, ugra- 
jevanja itd. Tipizacijo in unifikacijo naj bi dosegli z združevanjem v poslovnem 
sodelovanju gradbenih podjetij, proizvajalcev materialov, polfabrikatov in 
opreme, v koordinaciji z Gradbenim centrom SR Slovenije. 

Ob pravočasni urbanistični ureditvi in poprejšnji pripravi zemljišča za kon- 
centrično gradnjo ter pripravi projektov in organizacij samih proizvajalcev pa 
bi moralo biti rešeno tudi osnovno finančno vprašanje. Izgradnja takih stano- 
vanjskih kompleksov naj bi ne bila lokalističnega značaja, temveč npr. v Ljub- 
ljani stvar mesta kot celote. Zato bo treba zaradi uresničitve teh zamisli pro- 
učiti možnosti ali bolje nujnosti združevanja določenega dela sredstev, ki so 
- 7 



98 Gospodarski zbor 

namenjena za gradnjo stanovanj v posameznih komunah. Tako bomo lahko 
gradili po programu in bolj ekonomično, kar bo v našo splošno korist. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Franc Rupret. 

Franc Rupret: Tovarišice in tovariši poslanci! V materialih, ki so nam 
bili posredovani, je dosledno poudarjena potreba po intenziviranju gradbene 
proizvodnje in je v tem cilju dana vrsta pozitivnih predlogov. Izkušnje v svetu 
in pri nas kažejo, da so pogoji intenzifikacije pri stanovanjski gradnji naj- 
ugodnejši, da pa so v določeni meri specifični. 

Stanovanjska gradnja je bila že dosedaj, vsaj kar zadeva velike centre,, 
lokacijsko stabilna in se je vsako^leto razmeroma enakomerno povečevala. 
Razprave v zvezi s sedemletnim programom in z izpopolnjevanjem gospodar- 
darskega sistema, z izrazitim poudarkom na standard, opravičujejo zaključek, 
da se bo obseg gradnje stanovanj nujno iz leta v leto večal. Zaradi tega so, 
če realno predpostavljamo, za velika naročila, o katerih je bilo že tudi govora,, 
na tem sektorju objektivno dani pogoji za serijsko proizvodnjo in s tem tudi za 
industrializacijo proizvodnje ter specializacijo podjetij. 

Dejstvo je, da so bile pred leti izkušnje nekaterih gradbenih podjetij, ki so 
se specializirala, slabe. Vendar velja to predvsem za podjetja nizkih gradenj, 
pri stanovanjski gradnji pa lahko ugotavljamo le nasprotno, kot je to primer 
»Vranice« Sarajevo, »Jugomonta« Zagreb, v Sloveniji pa recimo podjetja »Stav- 
bar«. Pred nekaj dnevi je bilo v Kopru uspešno posvetovanje gradbincev o 
integracijskih procesih. Ugotovitev posvetovanja je bila, da v tem pogledu 
zaostajamo za razvojem v nekaterih drugih republikah, čeprav so tudi pri nas 
ti procesi že razmeroma obsežni. 

Da bi lahko pravilno ocenili pomen industrijske stanovanjske graditve, je' 
treba omeniti izredno zaostrena ekonomska nasprotja v stanovanjskem gospo- 
darstvu. V svetu se računa, da je normalna cena stanovanja enaka približno 
štiriletnemu povprečnemu zaslužku. V Sloveniji znaša ta odnos 1 : 10 do 1 :12. 
Ker je ekonomska stanarina nujno- funkcija cene stanovanja, si potem lahko 
predstavljamo, pred kako težkim ekonomskim problemom stojimo, ker imamo še 
vedno administrativne stanarine. Vsekakor moramo računati s korekcijami v 
delitvi v korist osebnih dohodkov, vendar pa so škarje tolikšne, da se tu ne 
moremo nadejati hitrih rešitev. Z druge strani, kot kažejo analize in podatki, 
gradbeništvo upravičeno računa na izenačenje pogojev gospodarjenja, kar krije 
v sebi močne in tudi objektivne tendence splošnega zviševanja cen. Iz tega 
vidika bi predlagane oprostitve obveznosti gradbenih podjetij vsekakor delovale 
zelo pozitivno. 

Vprašanje, ki' sem se ga dotaknil, je tembolj pereče, ker se sedaj težišče 
pričakovalcev stanovanj premika odločno k interesentom s povprečnimi ali s 
podpovprečnimi dohodki. Pri vsem tem moramo upoštevati še dvoje dejstev. 
Gradbeno tržišče je delovalo dosedaj izrazito destruktivno in to s škodljivimi 
skrajnostmi v obeh smereh, to je navzgor, pa tudi v več primerih nerealno 
navzdol. Drugič, po izkušnjah v svetu in pri nas ni pogojev za normalizacijo 
odnosov na tržišču stanovanj. Podrobna analiza tega problema tu ni mogoča. 
Navedel bi samo mnenje nemškega sociologa Barta, ki trdi, da je stanovanjsko 
tržišče po vsem specifično in se ne more vključiti v sistem tržnega mehanizma, 
ker potreb v industrijskih centrih dejansko nikdar ne moremo pokriti. Zaradi 
tega je kupec stanovanja na trgu v podrejenem položaju, ker ne more vplivati na 
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ceno. Bart trdi še več:, prav v času, ko dosežemo v gospodarstvu največjo 
dinamiko in najboljšo uskladitev ponudbe in povpraševanja, se odnosi na tržišču 
stanovanj nujno najbolj deformirajo. Zaradi tega moramo upoštevati, da so 
ekonomizaciji stanovanjskega gospodarstva postavljene razmeroma ozko dolo- 
čene meje. 

Rešitev problema torej ne leži prvenstveno v delovanju tržišča, temveč v 
smotrnem razvoju industrializacije graditve. Da bi ta lahko zadovoljila interese 
proizvajalcev in potrošnikov, bi morala izkazovati res maksimalni ekonomski 
učinek. Pri tem se moramo zavedati, da je naša republika, če gledamo z vidika 
proizvodnje stanovanj, majhna, racionalna industrializacija pa terja veliko- 
potezne koncepte. Pri tem ne gre za nikakršno modo, temveč za resne strokovne 
ugotovitve in ekonomske zakonitosti. Francozi so na primer izračunali, da je 
v njihovih razmerah investicija v industrijo stanovanj rentabilna pri zago- 
tovilu tržišča za 5000 stanovanj, to je po 1000 stanovanj letno v dobi petih let. 
Pri nas v znatno neugodnejših pogojih industrijskega opremljanja •— zlasti 
dražje opreme — moramo računati še s primerno višjimi številkami. 

Usmeritev v industrializacijo stanovanjske graditve je torej odločno v na- 
sprotju z dosedanjo politiko razvoja občinskih gradbenih podjetij in terja za- 
vestno spoštovanje principa industrijske sposobnosti proizvajalcev. V zvezi s tem 
je važen tudi podatek, o katerem je bilo že deloma govora v diskusiji, da se bo 
z uvedbo uravnoteženih stanarin in s priznanjem pravilne vloge amortizacije 
v stanovanjskem gospodarstvu povečal približno za trikrat obseg del na popra- 
vilih in rekonstrukcijah, kar daje trajno perspektivo dela tudi za določeno šte- 
vilo malih remontnih podjetij. 

Stanovanjska gradnja je zelo heterogena. Dosedaj smo jo reševali v veliki 
meri z obrtnimi kapacitetami, ki so se lahko prilagajale potrebam od objekta 
do objekta. Sestavni del industrializacije stanovanjske graditve pa je seveda 
industrializacija zaključnih del in prefabrikacija. Da bi lahko tu dosegli eko- 
nomski učinek, mora nujno biti izhodišče velika serija. Celotna proizvodnja pa 
mora biti tehnološko koordinirana in dimenzionalno usklajena. 

Kot je v materialih pravilno rečeno, imamo v Sloveniji le nekaj gradbenih 
con, kjer bo logično tudi težišče industrijske gradbene proizvodnje in težišče 
industrializacije stanovanjske graditve. Iz tega vidika ustrezajo torej bazenski 
razvojni koncepciji. Pri prefabrikaciji in industrializaciji zaključnih del pa dosti- 
krat tudi republiško tržišče še ne zagotavlja ekonomskih pogojev industriali- 
zacije. Te ugotovitve kažejo nujno na potrebo solidnega študija tega procesa in 
na potrebo zavestnega družbenega usmerjanja. Po mojem mnenju bi bili spre- 
jemljivi in učinkoviti družbeni ukrepi v tem, da bi ob formiranju velikih naročil 
zelo zaostrili kriterije industrijske sposobnosti proizvajalcev, tako da bi se zago- 
tovila ustrezna proizvodnja, oziroma industrijska graditev. 

Nadalje sem mnenja, da bi morala izdelati investicijski projekt industriali- 
zacije stanovanjske graditve za vso našo republiko, na katerega naj bi se vezala 
tudi vsa namenska družbena vlaganja. Pri tem moram poudariti še to, da ne gre 
za nek megalomanski, temveč nasprotno za racionalen program, ki bi moral biti 
temeljito proučen v vseh svojih elementih. 

Ze omenjeni sestanek v Kopru je zgovorno pokazal, da stoji gradbeništvo 
na prelomnici in pred važnimi odločitvami. Zaradi tega bi bilo nujno potrebno, 
da bi se proizvajalci sami, najbolje v okviru Republiške gospodarske zbornice, 
temeljito porazgovorili o delitvi dela in o industrijskem razvoju. S tem pa bi do- 
bili tudi konkretne osnove za ekonomski pristop k industrializaciji. Ce bodo 
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proizvajalci pri obravnavanju teh vprašanj iskali res strokovne, ekonomske, 
pretehtane odgovore na svoje najbolj pereče probleme, kot so bili tudi danes 
poudarjeni — to je vprašanje akumulativnosti proizvodnje, učinkovitega ra- 
cionalnega opremljanja, zagotovitve pogojev industrijskega gradbenega delavca 
itd. — sem prepričan, da bodo našli koncepte razvoja, o katerem danes razprav- 
ljamo. 

Pri razvoju tega procesa ne moremo mimo vloge naših glavnih mest in 
glavnih centrov. Če računamo z ekonomskim polmerom za industrijsko gradnjo 
stanovanj, na primer 40 km, ugotovimo, da gradimo v bazenih Ljubljana, Celje, 
Maribor okoli 75 %> vseh stanovanj v Sloveniji. Zato leži velik del odgovornosti 
za razvoj industrializacije stanovanjske graditve na odgovornih forumih v teh 
centrih. Očitno je, da lahko predvsem ta mesta oblikujejo industrijske naloge, 
industrijska naročila, ki bodo omogočila usmeritev proizvajalcev k specializaciji 
in industrializaciji. Če vzamemo celo zahodnoevropske kriterije, ima Ljubljana 
realne pogoje za najmanj dvoje industrijskih kapacitet, Maribor in Celje pa vsaj 
po eno. To je potrebno podčrtati, ker v zvezi z vprašanjem koncentracije 
gradnje in nujnosti velikih nalog še vedno ni dosežena potrebna enotnost miš- 
ljenj in akcije. 

Vzporedno s tem je potrebno rešiti, kot je bilo tudi že nakazano, problem 
financiranja take industrijske graditve. Stanovanjsko gospodarstvo terja dolgo- 
ročna in trajna namenska sredstva, ki morajo biti bolj koncentrirana, vendar pa 
izločena in namenska, ker samo taka lahko ustrezajo vsem specifičnostim stano- 
vanjskega gospodarstva in stanovanjskega tržišča, o katerem sem prej govoril. 

Pomen predlaganih ukrepov, tovariši poslanci, je izreden. Splošna indu- 
strializacija stanovanjske graditve je po eni strani edina pot k formiranju določ- 
nejše, vsaj postopno stabilnejše cene stanovanj, kar bo imelo tudi izredno po- 
zitiven vpliv na oblikovanje strukture naše potrošnje sploh. 

Po izkušnjah v svetu in danes k sreči lahko to govorimo že tudi na neka- 
terih primerih pri nas, ugotavljamo, da omogoča splošna industrializacija stano- 
vanjske graditve znižanje stroškov od 25 do 30 %. Za zapiranje škarij, o katerih 
sem govoril uvodoma, so to vsekakor velike možnosti, ki jih moramo smotrno 
izkoristiti. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec inž. Franc Filipčič. 

Inž. Franc Filipčič: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s proble- 
mom gradbeništva, ki ga danes obravnavamo, nameravam dati samo nekaj 
pripomb o pripravi tehnične dokumentacije. 

Ne dovolj načrtno investiranje, skokovito izvajanje investicijskih del je 
vzrok, da je bila tudi tehnična dokumentacija dostikrat pomanjkljiva in neza- 
dostno študijsko obdelana, kar je povzročalo motnje pri realizaciji investicij- 
skega objekta. Nenormalno kratki roki za izdelavo tehnične dokumentacije so 
bili vzrok, da je bila tehnična dokumentacija pomanjkljiva in mnogi problemi 
sploh niso bili preštudirani, to pa je povzročalo stalne spremembe med gradnjo. 
Smatram, da bo zaradi navedenih pomanjkljivosti v prihodnje nujno treba 
pristopiti k bolj načrtnemu investiranju na osnovi širših regionalno-ekonomskih 
presoj, na osnovi prostorsko bolj konkretnega planiranja, da bomo tako dosegli 
enakomernejše izvajanje investicijskih del, večjo stabilizacijo v organizaciji in 
razvoju gradbeništva in solidnejšo tehnično dokumentarno predpripravo. 
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Pri izdelavi tehnične dokumentacije bi morali v prihodnje težiti k temu, 
da se k izdelavi izvršnega projekta ne pristopi tako dolgo, dokler ni popolnoma 
razčiščena prva faza tehnične dokumentacije, to je rentabilnost investicije, 
dokler ni popolnoma razčiščen program in preštudiran tehnološki proces in 
poleg tega tudi najbolj obdelana idejna zasnova objekta. 

Pri nabavi tehnične dokumentacije naj bi se investitorji v prihodnje bolj 
posluževali oblike javnega natečaja, ker se je ta oblika v nekaterih drugih 
državah v praksi zelo obnesla. Investitor bi preko natečaja prišel do variantnih 
rešitev z novimi strokovnimi spodbudami in predlogi. Natečaj na oblika ^dopušča 
sodelovanje velikemu številu strokovnjakov in je najbolj demokratična oblika, 
ki bi zatrla pojav monopolizma v projektiranju, ki je škodljiv za nadaljnji 
napredek projektantske stroke. 

Pri izdelavi tehnične dokumentacije se je treba veliko bolj posluževati 
oblike strokovnega, grupnega, teamskega dela. Pri pripravah tehnične doku- 
mentacije naj bi sodelovali tudi strokovnjaki iz operative. Tako sodelovanje 
je priporočljivo tudi pri izdelavi urbanistične dokumentacije in zazidalnh na- 
črtov določenih območij, kjer se predvideva izgradnja stanovanj po sodobnejših 
metodah. Praksa, da se tehnična dokumentacija plačuje v odstotku od cene 
objekta, ni najbolj stimulativna za racionalnejše projektiranje,, ki zahteva ča- 
sovno daljše in strokovno bolj poglobljeno delo. 

Merilo za ceno projekta naj bi bila vsestranska kvaliteta izdelanega pro- 
jekta. Investitorji naj bi v prihodnje na osnovi lastnih razvojnih programov 
pravočasno naročali tehnično dokumentacijo, tako da bi bilo dovolj časa za po- 
prejšnjo studiozno raziskovalno delo in za izdelavo študij v več variantah, ker 
je le tako mogoče dobro pripraviti projekte. Le na tak način je mogoče tudi 
sodobneje in bolj racionalno graditi. To poudarjam zaradi tega, ker se ponovno 
čuti pritisk na projektantske organizacije s strani tistih investitorjev, ki jim je 
nadaljnje investiranje omogočeno po hitri izdelavi dokumentacije, to pa pomeni, 
da bo taka dokumentacija zopet pomanjkljiva in se bodo ponovile stare napake. 

Za izdelavo tehnične dokumentacije je treba pravočasno zagotoviti sredstva 
in to ločeno od financiranja gradnje objekta. 

Hitrejši razvoj gradbeništva pa ni odvisen samo od, dobrih projektov in 
kompletne tehnične dokumentacije. Ekonomičnost gradnje ne smemo zasledovati 
samo v projektiranju in dimenzioniranju posamezne zgradbe, temveč bo treba 
verjetno ključ ekonomike iskati tudi v proizvodnji gradbenih elementov. Tu pa 
se v naši proizvodnji pojavlja osnovno vprašanje, to je poenotenje mer grad- 
benih elementov. Vso proizvodnjo, ki naj bi pospeševala nadaljnji razvoj grad- 
bene stroke, je treba obravnavati usklajeno in vsa področja raziskovati v okviru 
enotnih mer. Ko govorimo o sodobni izgradnji stanovanjskih stavb, ni odločilno 
projektiranje tipskih projektov, kakor se to rado razlaga in ustvarja nepotrebno 
bojazen po enoličnosti naših naselij, temveč je odločilna koordinirana indu- 
strijska proizvodnja gradbenih elementov z velikim izborom, ki dajejo projek- 
tantom dovolj možnosti za estetsko oblikovanje človekovega ožjega in širšega 
bivalnega prostora. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Pavle Hafner. 

Inž. Pavle Hafner: Tovarišice in tovariši poslanci! Imam namen ob- 
ravnavati problematiko cen v gradbeništvu. Ekonomika gradnje in cenena iz- 
vedba objekta se prične že pri samem projektiranju, pri stanovanjski graditvi 



102 Gospodarski zbor 

oziroma pri izgradnji stanovanjskih naselij pa. že pri urbanizaciji. Potrebno je 
pristopiti k izdelavi projektov za posamezne objekte v variantah. S pomočjo 
enotnih pokazateljev naj bi se ugotavljale dobre in slabe strani posameznih 
izvedb in na podlagi teh ugotovitev, naj bi prišlo do končne odločitve. Eden 
izmed glavnih pokazateljev pa je na vsak način investicijska cena posameznih 
variantnih izvedb. Danes na splošno ugotavljamo, da so projektantski predračuni 
in ponudbe izvajalcev v velikem razkoraku. Vzrokov za to je mnogo in to od 
delno različnih kalkulativnih elementov do časovnih razlik med izdelavo pro- 
računa in ponudbe. Dostikrat je temu kriv tudi sam investitor, ki zahteva od 
projektanta, da prikaže nizko predračunsko ceno za lažji dokaz rentabilnosti 
gradnje. 

Zato je nujno, da v gradbeništvu uvedemo indeks cen, da uvedemo eviden- 
tiranje cen posameznih gradbenih storitev, dalje evidentiranje cen gradbenih in 
reprodukcijskih materialov, kakor tudi cen kooperantskih uslug. To evidenco so 
razne napredne države že zdavnaj uvedle. Ta ukrep,ni bil storjen zaradi kakega 
plafoniranja gradbenih cen, temveč je osnovni pokazatelj, ki služi projekantom, 
kreditorjem in izvajalcem. Ta evidenca temelji na rednem in tekočem zasle- 
dovanju vseh kalkulativnih elementov, to je cen gradbenih materialov, osebnih 
dohodkov delavcev, amortizacije, režijskih stroškov ter akumulacije Institucije, 
ki zbirajo te podatke, letno objavljajo cene gradbenih storitev. Posamezne cene 
v ceniku so odvisne samo še od zunanjih transportov. Jasno je, da cene v teh 
cenikih niso zakon, oziroma niso plafonirane, kar je na prostem tržišču nemo- 
goče, temveč so le orientacijske. Na splošno pri tem načinu ugotavljamo, da ni 
bistvenega odstopanja pri celotni zaključni ceni, z druge strani pa orientacijske 
cene silijo izvajalca, da tehnološki proces in organizacijo gradnje čimbolj racio- 
nalizira, ker v tem obstoja njegov stimulans. Običajno imajo ti ceniki za posa- 
mezne pokrajine ali okraje plus ali rriinus korekcijski faktor, če v teh krajih 
nastopajo bistveni zunanji razlogi, ki vplivajo na določanje cen. S pomočjo teh 
cenikov je možno ugotavljati in zbirati pravo variantno rešitev za določene 
objekte na določeni lokaciji. Vsakomur pa mora biti jasno, da takega cenika ni 
mogoče napraviti preko noči. To je dolgotrajno delo, ki zahteva določeno število 
strokovnjakov, kalkulantov in evidentičarjev. Potrebno je, da se na tem prične 
delati, zbirati, korigirati in kompletirati. Tudi v drugih državah tega dela niso 
opravili v kratkem času, temveč postoporfia. 

O tem predlogu se je v gradbeništvu že razpravljalo. Mnenja so bila deljena, 
toda če hočemo na področju cen v gradbeništvu priti do določenega sistema, 
moramo k temu delu pristopiti. 

Obravnavalo se je tudi, katera institucija naj bi vršila to delo. Stavljen 
je bil predlog, da bi to prevzel Gradbeni center Slovenije. Ta center zbira in 
vodi vse podatke o gradbenih materialih, o naprednih metodah gradnje, o grad- 
beni mehanizaciji, o zaključnih in montažnih izvedbah; nadalje se tu zbirajo 
elementi za tipizacijo posameznih izdelkov in objektov. Tu naj bi bili zaposleni 
strokovnjaki, ki poznajo celoten način in problem gradbenih kalkulacij. Gotovo 
je, da bi s tem načinom dobili kvalitetnejše osnove za presojo gibanja gradbenih 
cen ter preprečili enostranske ocene investitorjev in kreditorjev. 

Nikakor pa ne moremo zanikati, da so cene v gradbeništvu odvisne tudi 
od ukrepanja in usposobljenosti samih gradbenih podjetij. Gotovo je, da je 
mehanizirano delo hitrejše in zato tudi cenejše. Dobra organizacija gradbišči 
poceni celotno proizvodnjo. Pravilna uporaba strokovnega in administrativnega 
kadra znižuje režijske stroške. V tem so naše notranje rezerve. Za vse te no- 
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tranje ukrepe pa so potrebni tudi zunanji pogoji. Ti so: velika srednjeročna in 
večletna naročila ter povečanje in izboljšanje opremljenosti z mehanizacijo. 
To omogoča ustvarjati vse zgoraj navedene notranje posege. Gradbena podjetja 
se že sama zavedajo, da je dobra mehanoopremljenost osnovni pogoj kvalitetne, 
hitre in cenene proizvodnje. Zato so vsa leta vlagala vsa svoja razpoložljiva 
sredstva v mehanizacijo. V letih od 1957 do 1962 so znašale skupne investicije 
v gradbenih podjetjih SR Slovenije, kar je že tovariš Skulj navajal, od 1190 
milijonov 1957. leta do 4940 milijonov 1962. leta. Od tega je odpadlo za mehani- 
zacijo od 70 do 82 '%>. Od zgoraj navedene kvote so podjetja iz lastnih sredstev 
vložila 1957. leta 830 milijonov in 1962. leta 3852 milijonov, to je 70 do 78!0/'o 
lastnih sredstev. Ne vem, katera gospodarska panoga je dajala toliko svoje 
lastne udeležbe. Toda vse to je premalo, če hočemo gradbeno mehanooprem- 
ljenost povečati in se približati svetovnemu nivoju. Nujno je, da letno vlagamo 
v SR Sloveniji okoli 6,4 milijarde v mehanizacijo, torej skoraj 100l0/o več kot 
dosedaj. Predloge, kako to doseči, je že podal poslanec inž. Valentinčič. S skup- 
nimi napori, z razumevanjem družbe pri naših težavah, bo možno tudi v naši 
gospodarski panogi doseči napredek, to je hitro, kvalitetno in ceneno gradnjo. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? Pri- 
javljenih govornikov ni več. Ko je začasni odbor pripravljal material in ko 
smo se odločili, da damo problematiko gradbeništva na dnevni red, nismo pred- 
videli, da bi 'na tej seji sprejeli neka konkretna stališča, oziroma priporočila 
ali podoben akt, kot je navada v naši Skupščini, temveč smo smatrali, da bo 
uvodna diskusija, ki je opozorila na niz problemov na področju gradbeništva 
in gradbene industrije, služila vsem tistim činiteljem, ki bodo sodelovali oziroma 
pripravljali predlog 7-letnega ali kateregakoli plana razvoja gradbeništva in 
gradbene industrije. Nadalje naj bi ta razprava služila gradbeni operativi in 
gradbeni industriji pri njenem praktičnem, vsakodnevnem reševanju problemov. 
Še prav posebej smo hoteli, da bi to gradivo služilo tako nam poslancem kot 
vsem ostalim činiteljem, ko se bodo vršile razprave o spremembi in izpopolnitvi 
gospodarskega sistema, da bi lahko vsi prizadeti in tudi odborniki v komunah 
doprinesli svoj delež k temu, da bi v novih pogojih v kar največji meri tudi 
gradbeništvo in gradbena industrija hitreje napredovala. Prav gotovo, da v 
razpravi iznesena stališča in opozorila že sama po sebi pomenijo neke vrste 
priporočila. Razen tega mislim, da bi današnja uvodna diskusija prerasla v širšo 
diskusijo o današnjem položaju gradbeništva, o katerem se dovolj govori in na 
katerega čestokrat prenaglo in s površno oceno zvračamo krivdo za našo tre- 
nutno gospodarsko situacijo. Zato je prav, da bi se take razprave nadaljevale 
v občinskih skupščinah, zbornicah tako v republiški kot v okrajnih in v podobnih 
institucijah in da bi čimbolj izkristalizirali razna pereča vprašanja. Mogoče 
je bilo v današnji diskusiji in tudi v materialu nekoliko preveč govora o zu- 
nanjih, manj pa o notranjih činiteljih in o problemih, ki bi jih mogla in morala 
reševati sama podjetja. Mislim, da to ni velika napaka, ker smatram, da bodo 
zunanji činitelji mnogo pripomogli in ustvarili pogoje za hitrejše reševanje 
perečih vprašanj s področja zakonodaje, sistema financiranja, kreditiranja in 
podobno. Ureditev zunanjih pogojev, bo odprla širši manevrski prostor za 
ustvarjanje boljših ekonomskih pogojev za razvoj te panoge. 

Ne glede na to, je treba poudariti, da bi tudi v današnjih pogojih podjetja 
s področja gradbeništva in gradbena industrija lahko pokazala za rešitev posa- 
meznih vprašanj več iniciative. 



104 Gospodarski zbor 

Mnogo se kritizira na primer, da investitorji ne naročajo že dognanih pro- 
jektov, temveč pri nas vsak objekt na novo projektiramo. Pri tem igrajo vlogo 
faktorji, ki iščejo zase stimulacijo. Prav tako pa je tudi res, da gradbena pro- 
jektanska in razna druga, vključno industrijska podjetja ne dajejo dovolj pobud 
in ne kažejo zadosti interesa, da bi preprečili take pojave. Vem, da ne preti- v 

ravam, če trdim, da ni nobenega, pa tudi večjega gradbenega podjetja, ki bi 
imelo izdelane lastne programe in načrte, oziroma svoje zamisli za izgradnjo 
določenih objektov, ki bi jih enostavno vsilili zainteresiranim investitorjem ob 
razpisanih natečajih. Naša, predvsem večja podjetja bi po mojem mišljenju 
morala imeti neke vrste kataloge, s katerimi bi nastopala in na ta način vodila 
borbo proti neracionalnim, z visokimi stroški zvezanimi projekti za industrijske 
hale, stanovanja, šole in podobno. 

Tudi naša industrija gradbenega materiala ima vrsto pozitivnih rešitev, 
pa vendarle ni ponudbe in konkurence na tržišču, ki bi omogočila, da se pojavijo 
cenejši in racionalnejši elementi. 

Če torej ni več diskutantov bi razpravo lahko zaključili s tem, da posre- 
dujemo stališča iz gradiva in razprave vsem tistim prizadetim faktorjem, ki 
bodo na kakršenkoli način sodelovali v razpravah o izgradnji sistema o druž- - 
benih planih in o konkretnem reševanju sedanje situacije na gradbenem tržišču. 
Na te probleme se bomo morda še letos povrnili ob obravnavi letnega in 7-let- 
nega plana. (K besedi se prijavi poslanec Edi Komočar.) 

Edi Komočar (govori iz klopi): Kolikor bo zbor še obravnaval pro- 
blematiko na področju gradbeništva, bi bilo prav, da bi dobili podatke od Gospo- 
darske zbornice, kako je izkoriščena gradbena mehanizacija oziroma kakšne 
kapacitete so še proste. V okraju Celje je bilo nekoč govora, da so na območju 
Slovenije stroji izkoriščeni samo do 60 n/o. Strinjam se, da moramo gradbeništvo 
mehanizirati, opozarjam pa na to, da imajo bolj mehanizirana podjetja višjo 
ceno ža m2 stanovanja, kot podjetja, ki razpolagajo z manj mehanizacije. Zato 
je prav, da vemo, kakšen je sedaj odstotek izkoriščenosti mehanizacije v 
Sloveniji. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim, tovariš Valentinčič. 

Inž. Jože Valentinčič: Mislim, da ni posebnih razlik med razme- 
rami pri nas in v drugih državah, ki so krenile na pot mehaniziranja. Gradbeni 
stroj je po izkušnjah Zahoda izkoriščen, če je izkoriščeno 60 '°/o njegove tehnične 
in časovne zmogljivosti. 

Vsa moderna gradbišča na svetu, posebno še pri ključnih objektih, imajo 
za isto delo stroje, in sicer enega, ki obratuje, drugega ki je v pripravljenosti 
in tretjega, ki je kot rezerva v skladišču. Glavno pri tem je, da se hitro gradi 
in da se z gradnjo ne prekinja. Mi smo v Jugoslaviji samo nekajkrat uspeli 
prepričati določene organe, da so riskirali tako rekoč brez zakonite podlage, 
nagraditi kontinuirano in čimhitrejšo gradnjo. To sta bili slučajno dve hidro- 
centrali. Uspeh je bil fantastičen. Seveda so ta gradbena podjetja imela slabše 
izkoriščene gradbene stroje, kot je prej tovariš omenil. Pri večji izkoriščenosti 
namreč ne bi imela nobenih rezerv in če teh ne bi bilo, bi imela gradbene stroje 
izkoriščene sicer z 80 °/» ali 90 i0/o, toda naenkrat bi se stroji ustavili, ustavila 
pa bi se tudi gradnja hidrocentrale. Ena hidrocentrala daje vsak dan toliko in 
toliko električnega toka, ki prinaša toliko in toliko dohodka itd. Izračuni, kž 
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so bili izdelani za vso Jugoslavijo, kažejo, da hitrejša gradnja v naših razmerah 
lahko da približno za 4 %> večji družbeni proizvod, kar je zelo veliko. Seveda 
pa pri tem ne smemo postavljati vprašanja, kolikokrat je kdo zamahnil s 
krampom in s kolikimi bagri je delal, temveč kako hitro je gradil. Zaradi tega 
so tudi na Zahodu pričeli z množično in ceneno proizvodnjo različnih vrst grad- 
benih strojev, medtem ko so cene pri nas izdelanih gradbenih strojev precej 
visoke. Zato sem že v referatu omenil, da so gradbeniki s svojimi storitvami 
v cenah nižji, kot vsi ostali, ki proizvajajo za potrebe gradbeništva. Se pravi, 
če hočemo ceneje graditi, moramo vsi ceneje delati. 

Poudaril, bi še nekaj. Tovariš pravi, da je z neopremljenim gradbeništvom 
laže graditi. Da, tovariši, toda samo ob pogoju nizkih osebnih dohodkov in da 
se delavci zadovoljijo z bivanjem v barakah. Mislim pa, da je bilo o tem že 
zadosti govora. Vsaka panoga, posebno pa še gradbeništvo, ima pravico vsaj 
na približno isti standard, če dela in če produktivno dela. Z drugimi besedami, 
z nizkimi osebnimi dohodki ne bo več šlo, prav tako tudi ne bo šlo z nizkim 
standardom gradbenega delavca. Začetek reševanja tega problema pa je nizka 
proizvodna cena strojne opreme. 

Predsednik Leopold Krese: Se kdo želi besedo? (Nihče.) To ne po- 
meni, da v prihodnji diskusiji podatke o izkoriščanju gradbene mehanizacije 
ne bi obravnavali. Ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne javi se nihče.) Če ner. 
zaključujem to točko dnevnega reda in odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.40 in se je nadaljevala ob 18.05.) 

Predsednik Leopold Krese: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o taksah na pro- 
izvajalne priprave in predmete v državljanski lastnini, 

Predlog zakona kot tudi poročilo odbora za družbeni plan in finance Re- 
publiškega zbora in odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora ter poročilo zakonodajno-pravne komisije ste prejeli z 
vabilom. Izvršni svet je določil za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda Mirana Cvenka, republiškega sekretarja za finance. Želi kdo, da material 
oziroma poročilo prečitamo oziroma ali želi mogoče tovariš Cvenk dati še ustno 
obrazložitev? (Da.) Prosim. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Način predpisovanja 
in usmerjanja taks na zasebne proizvajalne priprave in predmete se je v zadnjih 
letih nekajkrat spremenil. Tako je zveza najprej izločila iz splošnega predpisa 
takse na cestna, motorna in vprežna vozila ter jih kot pošebne pristojbinne1 

usmerila v cestne sklade. Tako izločamo s predlaganim zakonom tudi zasebne 
žage, za katere naj bi takse bile predmet posebnega predpisa, ki bo Skupščini 
predložen v najkrajšem času. 

Bistvena razlika pri obravnavanju predmetnih taks nastaja z decentra- 
lizacijo oziroma s prenašanjem kompetenc na nižje organe oblasti. V 1963. letu 
je prenesla sicer zveza določitev same višine teh taks v pristojnost republik, 
pridržala pa si je kljub temu še določitev predmetov in oprostitev. Predmete; 
določa zveza celo taksativno. V prihodnjem letu pa bodo z novim zakonom 
o prispevkih in davkih predpisovale te takse republike oziroma občine. To je 
eden vzrokov, ki nas vodijo k spreminjanju dosedanjega predpisa. 
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Drugi, pomembnejši je v tem, da imajo' te takse tudi .svojo ekonomsko 
vlogo. V mislih imam težnjo predloga zakona, da bi čimbolj olajšali pogoje, 
v katerih proizvajajo naši višinski kmetje. Sodim, da je to glavna razlika od 
dosedanjih predpisov, ki teh pogojev niso upoštevali. Kakor vidite, smo se pri 
tem poslužili proizvodnih okolišev, kakršne smo priporočili že lani pri predpi- 
sovanju kmetijskih doklad. Zaradi raznih zadržkov, pravnih in tehničnih, občine 
tega priporočila lani niso mogle realizirati. Res pa je, da so občine sedaj predlog 
okolišev osvojile in bo zato odigrala doklada letos pri obdavčevanju zasebnega 
kmetijstva vlogo realnejšega obdavčevanja in bodo pogoji višinskega kmeta 
sorazmerni s pogoji nižinskih kmetov. 

Ti okoliši, oziroma bolje rečeno, višina taks, kakršna je predvidena za 
posamezne okoliše, je instrument ekonomskega usmerjanja. Z okoliši, ki jih 
določa občina, prenašamo v njeno pristojnost nov element, ki ji omogoča samo- 
stojno oblikovanje politike do zasebnega kmetijstva. V primerih, kjer posest 
večjih orodij daje možnost izkoriščanja soseščine, so takse predvidene v vseh 
okoliših v enaki višini. In še več! Da bi izkoriščanje preprečili, je za take primere 
predvidena dopolnilna taksa. Zato predlagamo dopolnilno takso za dvoosne 
traktorje, buldožerje, kombajne in bagre. 

Omenim naj še, da je po novem predlogu zakona predvidena oprostitev 
taks za predmete, ki so pri delu našega kmeta neobhodno potrebni. S taksami 
niso obremenjeni enoosni traktorji, motorne škropilnice, kosilnice, mlatilnice, 
do 400 kg na uro, mlini, žganjarski kotli, konji in voli. Vse našteto spada v tisto 
kategorijo strojev, ki so velikosti naših kmečkih posestev najprimernejši. Tako 
podpiramo in stimuliramo zasebnega kmetijskega proizvajalca k višji proiz- 
vodnji. Le s takim načinom namreč ustvarjamo tudi s te strani pogoje za reali- 
zacijo predvidevanj sedemletnega plana zasebnega kmetijstva. 

Končno bi pripomnil še to, da so predmetne takse, ki bodo znašale v vsej 
Sloveniji le okoli 86 milijonov, nasproti dosedanjim 166 milijonom, dohodek 
okrajnih in občinskih kmetijskih skladov. 

Tovarišice in tovariši, na podlagi te utemeljitve predlagam, da ta predlog 
zakona sprejmete. 

Predsednik Leopold Krese: Dajem besedo poslancu Miru Bene- 
dejčiču. 

Miro Benedejčič: V zvezi s predlogom zakona o taksah na proiz- 
vajalne priprave in predmete v državljanski lastnini bi želel spregovoriti nekaj 
Taesed o lažji mehanizaciji v kmetijstvu: 

Mislim predvsem na kmetijstvo v hribovitih in valovitih področjih. Prav 
gotovo je, da v prizadevanjih za večjo tržnost kmetijske proizvodnje in da bi 
zadostili povečanim potrebam potrošnje kmetijskih artiklov v prihodnjih letih, 
lahko odločilno vlogo odigrajo le veliki kmetijski kompleksi, na katerih je 
mogoče uporabljati sodobno mehanizacijo in tehnologijo, skratka organizirati 
industrializirano proizvodnjo. 

Zato je tudi v prihodnjem sedemletnem obdobju nujna orientacija na kre- 
pitev družbene kmetijske proizvodnje. Medtem ko bo v tej smeri na ravninskih 
področjih z razvito industrijo proces lažji in hitrejši, bo v agrarnih področjih 
brez dvoma daljši, združen z vrsto problemov, ki jih poraja korenita preobrazba 
-vasi, kot je prekvalifikacija velikega dela delovne sile, možnosti zaposlitve, sta- 



10. seja 

\ 
novanjske izgradnje itd. In če naj v prihodnje v polni meri izkoristimo vsa 
obstoječa sredstva, ki jih imamo za organizirano kmetijsko proizvodnjo, moramo 
zajeti celotno slovensko kmetijsko področje. Zajeti moramo torej tudi kmetijska 
področja na valovitih in hribovitih predelih, kjer zaenkrat ne predvidevamo 
razvoja družbenega sektorja in kjer bi ob potrebni skrbi in dobri organizaciji 
proizvodnje na osnovi kooperacije lahko dosegli večjo proizvodnjo s pomemb- 
nimi tržnimi presežki. 

Glede na to, da v privatni kmetijski proizvodnji ne moremo računati na 
posebno akurjiulativnost in torej ni strahu pred nekimi resnimi kapitalističnimi 
tendencami na vasi, je prav, da bi bile v predlogu zakona o taksah na kmetijska 
delovna orodja predvidene določene olajšave, ker so takse še vedno visoke. 
Delovni kmet bi na ta način lahko nabavil določena orodja in seveda produk- 
tivneje proizvajal. Ob dejstvu intenzivne migracije mlajše delovne sile v indu- 
strijo in v mesta, pa je to vprašanje še posebno važno. Predvidevamo npr., da 
bodo zasebni proizvajalci — kooperanti v zadnjem letu sedemletnega obdobja 
imeli še vedno 70 % obdelovalne zemlje v hribovitih področjih in odmaknjenih 
dolinah in da bodo gojili okoli 70% goveje živine in okoli 80 °/o vseh krav. 
'Zato moramo tudi zasebni proizvodnji omogočiti določene delovne pogoje. 

S tem v zvezi bi se dotaknil še vprašanja, kakšne so možnosti, da bi dolo- 
čena kmetijska delovna orodja, predvsem pa lažjo mehanizacijo, delovni kmet 

' lahko tudi nabavil. Verjetno bi bila ta delovna sredstva interesantna tudi za 
marsikatero kmetijsko zadrugo s specifično proizvodnjo kot je npr. vrtnarstvo 
in slično. Znano je dejstvo, da je naše kmetijstvo tehnično zelo slabo oprem- 
ljeno, saj pride v Sloveniji v družbenem sektorju le en traktor na 43 ha obde- 
lovalne zemlje, .medtem ko na celotno obdelovalno površino v Sloveniji odpade 
1 traktor celo na 294 ha. V ilustracijo bi navedel, da v Franciji odpade 1 traktor 
na 34 ha, v Danski na 37 ha,, v Švedski na 24 ha, v Zahodni Nemčiji na 13 ha. Iz 
tega je razvidno, da je pri nas problem nezadostne tehnične opremljenosti pereč 
tudi če izvzamemo hribovite predele. Mehanizacija, ki jo imamo, je predvsem 
težja in je osredotočena v glavnem na družbenih posestvih. Lažje mehanizacije, 
to je ročnih kosilnic, enoosnih traktorjev, motornih škropilnic, ki jih množično 
in uspešno uporabljajo v sosednih deželah, v Avstriji, Italiji itd., pa skoraj 
nimamo. Tako so najvažnejši živinorejski rajoni v zelo težkem stanju. Primanj- 
kuje jim kosilnic, kar je gotovo tudi eden od razlogov za pomanjkanje krme 
in za močno opadanje goveje črede. Znano vam je, da kosilnic v Jugoslaviji 
ne proizvajamo, čeprav bi jih rabili letno preko 5000—6000. Uvozni kontingent za 
vso Slovenijo znaša pa le okoli 200—400 kosilnic in še te so pretežno namenjene 
■za družbeni sektor, le v manjši meri pa tudi za zasebne proizvajalce. Ob takšnem 
stanju bi verjetno kazalo razvijati domačo proizvodnjo tega orodja. Agromotor 
v Šempetru pri Gorici se je, kolikor mi je znano, pripravljal na takšno proizvod- 
njo. vendar ni uspel. Ce uspešnih rešitev doma ni mogoče pričakovati, bi bilo 
treba iskati kooperacijo s kakšnim inozemskim partnerjem. Isto velja tudi za 
priročne enoosne traktorje, ki jih niti ne uvažamo, doma jih pa tudi ne pro- 
izvajamo. 

Vsepovsod gotovo ne kaže iti na velike zemljiške komplekse. Da bi koristili 
težko mehanizacijo, so na primer na Koprskem ustvarjali velike površine in 
rušili terase, katerih smotrnost je že zdavnaj potrdila preteklost. To področje 
je namreč zelo prikladno za zgodnje vrtnarstvo in sadjarstvo, z velikimi povr- 
šinami pa danes dopuščamo uničevanje mikroklime. Zato nastopa erozija tal, 
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burja itd., medtem pa v sosednji Italiji na sličnih terasastih področjih zelo- 
uspešno uporabljajo enoosne traktorje. 

Zasebni proizvajalci se na Primorskem zelo zanimajo za lažjo mehanizacijo. 
Ker ni drugega izhoda, naročajo v obmejnem področju nekateri s pomočjo 
sorodnikov, znancev ali kako drugače orodje iz sosednje Italije. Gotovo se za- 
nimajo za tovrstno mehanizacijo tudi drugi v Sloveniji in Jugoslaviji in mislim, 
da bi bilo treba nekaj pokreniti v tej smeri in poskrbeti ali za domačo pro- 
izvodnjo omenjenih delovnih orodij ali pa zagotoviti iz uvoza prepotrebno lažjo 
mehanizacijo, tako za družbeni kot privatni sektor. Če smo ugotovili, da je* 
treba na področjih, kjer ni možnosti za družbeno proizvodnjo, omogočiti pri- 
vatnim proizvajalcem v kooperacijskem sodelovanju večjo tržnost kmetijskih 
pridelkov, je treba tem proizvajalcem omogočiti tudi nabavo mehanizacije, 
umetnih gnojil itd., kar bo vplivalo na večjo produktivnost dela. Zato bi se 
kmetijske zadruge oziroma kmetijske organizacije družbenega sektorja morale 
v večji meri osredotočiti na organizacijo kooperacijske proizvodnje z dolgoroč- 
nejšim programiranjem, nuđenjem strokovne in tehnične pomoči z zagotovitvijo 
potrebnih finančnih sredstev itd., ne pa se ukvarjati pretežno s kupoprodajnimi 
posli, pa še to le s konjunkturnimi pridelki, kar se danes žal še prepogosto 
dogaja. 

Na koncu bi rad opozoril še na vprašanje sklada za pospeševanje kmetijstva. 
Kolikor mi je znano, so se takse iz kmetijstva stekale doslej v okrajni sklad 
za pospeševanje kmetijstva. Okrajne skupščine, vsaj v Kopru je tako, so ta 
sklad ukinile in tako danes ni predvidenih posebnih sredstev za pospeševanje 
kmetijstva, čeprav mora družba biti zainteresirana za uspešen razvoj kmetijske 
proizvodnje. Zato sem mnenja, da bi se določena sredstva za pospeševanje kme- 
tijstva morala nekje zbirati, verjetno na nivoju občine, ki naj bi v okviru 
splošnega gospodarskega programa s potrebnimi prijemi usmerjala tisto pro- 
izvodnjo, ki je za določeno področje oziroma z družbenega vidika interesantna. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Kot je že tovariš Cvenk obrazložil, je republika obvezana, da na podlagi 
zveznega zakona s svojim predpisom določi samo višino taks. Ker je že ob 
diskusiji v odborih in ob pripravah gradiva za sejo ugotovilo, da višina taks po 
predlogu zakona ne zadene lahke mehanizacije, se mi zdi, da po tem predlogu 
v Sloveniji prizadenemo le majhno število ravninskih kmetovalcev, ki bodo 
uporabljali velike stroje, niso pa prizadeti hribovski kmetje, ki uporabljajo- 
predvsem lahko mehanizacijo. , 

Strinjam se s tem, da bomo morali bolj stimulirati proizvodnjo na zem- 
ljiščih, ki še dolgo ne bodo prišla v poštev za družbena posestva, da bodo 
proizvajala za trg in da jim omogočimo nabavo ustreznih strojev. Glede na to 
smatram, da bi lahko predlog zakona sprejeli, čeprav problem, o katerem je 
bilo tu govora, obstoja in ga bo treba ob drugi priložnosti na drug način reševati. 
Zakon pa sedaj moramo sprejeti, ker nas k temu obvezuje zvezni zakon. Kot 
se predvideva, bo za prihodnje leto splošen zakon o obdavčenju kmetovalcev 
"že tako reševal to vprašanje in se bomo takrat na to zadevo še povrnili. 

Ce nihče ne želi več razpravljati o tem vprašanju, in če se strinjate s temi 
osnovnimi pojasnili, dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa. 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi 
rezervami gospodarskih organizacij. 

Poročilo odbora za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora ste prejeli 
skupaj z vabilom in prav tako poročilo zakonodajno-pravne komisije. Izvršni 
svet je dal pismeno obrazložitev, za svojega predstavnika pa je na današnji 
seji k tej točki dnevnega reda določil Mirana Cvenka, republiškega sekretarja 
-za finance. Zeli tovariš Cvenk dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. 

Miran Cvenk: S skupnimi rezervami gospodarskih organizacij v ob- 
činah in republiki se ustvarjajo sredstva za kritje izgub in za sanacijo tistih 
gospodarskih organizacij, ki se v danih pogojih gospodarjenja ne morejo uspešno 
uveljaviti na trgu in zato ne ustvarijo zadosti sredstev za kritje poslovnih 
stroškov in osebnih odhodkov. Taka družbena sredstva so potrebna, ker ob- 
stojajo v našem gospodarstvu še vedno določeni ostanki preteklosti, ki se kažejo 
predvsem v administrativnem določanju cen in nesorazmerju v cenah pro- 
izvodov posameznih gospodarskih področij. Razen tega pa so se v nekaterih 
gospodarskih organizacijah zaradi zastarele opreme pojavile finančne težave 
in v zvezi s tem tudi nizka produktivnost dela. V teh primerih naj bi skupne 
rezerve gospodarskih organizacij v občinah in republiki aktivno sodelovale v 
preventivnih sanacijah, da bi te gospodarske organizacije lahko izboljšale pro- 
duktivnost dela in premostile svoje finančne težave. 

V letu 1963 so skupne rezerve gospodarskih organizacij občin in republike 
razpolagale s 3 milijardami lastnih sredstev iz prispevka gospodarskih organi- 
zacij. V letu 1964 bodo ta sredstva znašala preko 4 milijarde dinarjev. Sredstva 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij občin in republike so torej pomembna 
in je mogoče z njimi uspešno intervenirati pri tistih gospodarskih organizacijah, 
kjer se kažejo za to upravičene potrebe. Kljub temu pa so v posameznih občinah 
sredstva skupne rezerve izredno nizka in se gibljejo od 2 do 200 milijonov 
dinarjev letno. Pri tem pa se pojavljajo primeri, da imajo tiste občine, ki bi 
potrebovale trenutno največ sredstev, zelo majhne skupne rezerve. Podobni 
primeri so tudi na območju mest, ki so razdeljena na občine. Iz teh razlogov 
je bilo torej treba najti obliko združevanja teh sredstev predvsem v mestih, 
ki so razdeljena na občine ter ustvariti možnost za sodelovanje med občinskimi 
skladi skupnih rezerv. 

Po predlogu zakona ima mestni svet pravico odločanja, da se v mestu, ki, 
je razdeljeno na občine, ustvarijo skupne rezerve gospodarskih organizacij 
mesta. Mestni svet določi tudi višino sredstev občinskih skupnih rezerv, ki se 
stekajo v skupne rezerve mesta. V mestih, ki so razdeljena na občine, se pogosto 
pojavljajo problemi v posameznih gospodarskih organizacijah, ki jih posamezne 
občine ne morejo reševati, bodisi zato, ker nimajo na razpolago zadosti sredstev, 
ali pa, ker so te gospodarske organizacije skupnega pomena za vse mesto. Ob- 
čina, na območju katere ima sedež taka gospodarska organizacija, pa nima 
interesa, da bi sama reševala finančne probleme te gospodarske organizacije. 
To zlasti velja za komunalne in tiste gospodarske organizacije, ki preskrbujejo 
mesto s prehrambenimi proizvodi. Te probleme bodo v bodoče lahko reševali 
s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij mesta. 

Razen združevanja sredstev skupnih rezerv na območju mest je v zakonu 
predvidena tudi možnost medsebojnega sodelovanja skupnih rezerv gospodarskih 
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organizacij med občinami izven mest. Občinske skupščine se lahko med seboj 
sporazumejo, da skupno prevzamejo sanacije določene gospodarske organizacije. 
Razumljivo je, da se bodo občinske skupščine odločile za skupno sanacijo le v 
primeru, če gre za sanacijo, ki je skupnega pomena za dve ali več občin, bodisi 
zato, ker so v tej gospodarski organizaciji zaposleni delavci z območja teh občin 
ali pa zato, ker proizvodnja te gospodarske organizacije dopolnjuje proizvodnjo 
gospodarskih organizacij na območju občin, ki posredujejo in sodelujejo v 
sanaciji. 

Ne glede na tako možnost pa se bodo morale v reševanje posameznih pro- 
blemov tudi v bodoče vključevati skupne rezerve gospodarskih organizacij 
republike. Sodimo pa, da se bodo morale skupne rezerve gospodarskih organi- 
zacij republike v bodoče še bolj usmeriti na preventivne sanacije, ki naj pre- 
prečujejo nastajanje izgub v gospodarstvu. Kritje izgub naj bi reševale prven- 
stveno občinske in skupne rezerve mest, ker imajo edino občine neposreden 
družbeni nadzor nad poslovanjem gospodarskih organizacij in bodo zato lahko 
najbolj realno presodile upravičenost sanacije. 

S skupno rezervo gospodarskih organizacij gospodari posreben upravni od- 
bor, ki ga imenuje Izvršni svet, mestni svet, oziroma občinska skupščina. Upravni 
odbor samostojno odloča o uporabi sredstev za posamezne namene. Da pa se- 
lahko upravni odbor prepriča o smotrnosti naložb sredstev, je potrebno, da 
gospodarska organizacija, ki želi dobiti sredstva za sanacijo, izdela in predloži 
upravnemu odboru poseben sanacijski program, iz katerega bodo razvidni tudi 
ukrepi za izboljšanje njenega poslovanja. S tem pa se ne zmanjšuje pravica 
upravnega odbora, da odloča o uporabi oziroma delitvi sredstev za sanacijo, 
pač pa se mu daje pravica, da zahteva predložitev sanacijskega programa, ki 
naj mu omogoči realno presojo za smotrno in družbeno upravičeno naložbo 
sredstev. 

Obveznost sestavljanja in predlaganja sanacijskih načrtov naj bi tudi spre- 
menila miselnost gospodarskih organizacij, da skupne rezerve služijo za avto- 
matično pokrivanje izgub. Razen teh novosti pa je predlagana še uskladitev 
zakona z novo ustavo. 

Tovarišice in tovariši! Prosim vas, da predlog zakona sprejmete. 

Predsednik Leopold Krese: Predlog zakona je obravnaval tudi skup- 
ščinski odbor za družbeno nadzorstvo in prosim tovariša Andreja Laha, ki je 
član tega odbora, da da poročilo. 

Andrej Lah: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da vas kot 
.član odbora za družbeno nadzorstvo ob razpravi in sprejemanju zakona o načinu 
gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij 
na najkrajši možni način seznanim s stališči odbora za družbeno nadzorstvo. 

Uvodoma moram poudariti, da je odbor obravnaval problematiko skupnih, 
rezerv z dosti širšega stališča, kot ga zajema osnutek zakona. Pri tem se je 
odbor posluževal materiala, ki sta ga pripravili Služba družbenega knjigovod- 
stva in centrala Narodne banke za Slovenijo, obenem pa tudi ugotovitev članov 
odbora, ki so obiskali vrsto občin z namenom, da proučijo problematiko skladov 
skupnih rezerv v posameznih občinah. 

Odbor za družbeno nadzorstvo je svoja stališča formuliral v obliki posebne- 
informacije, v kateri ugotavlja predvsem naslednje: 
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Skladi skupnih rezerv se formirajo iz prispevkov, ki jih plačujejo gospo- 
darske organizacije po maksimalni stopnji 5 %> od čistega dohodka, po odbitku 
sredstev za izplačane osebne dohodke in za rezervni sklad podjetja, nadalje iz 
proračuna v obliki dotacij, iz obresti od danih kreditov in iz prejetih kreditov. 
Prav krediti pri poslovnih bankah in pri republiškem skladu skupnih rezerv 
predstavljajo skupaj s prispevki gospodarskih organizacij poglavitni vir formi- 
ranja sredstev občinskih skladov skupnih rezerv. 

V letih 1961—1963 so formirali občinski skladi 6737 milijonov dinarjev 
kar kaže na pomembnost teh sredstev. Vendar pa je treba pri tem pripomniti, 
da cela vrsta občinskih skupščin ni izkoristila maksimalnih možnosti za formi- 
ranje sredstev, ker niso izkoristili maksimalne stopnje prispevka gospodarskih 
organizacij, in tudi niso izkoristili možnosti najemanja kreditov. Predvsem pa 
so v prvi vrsti financirale oziroma dotirale izgube in s tem slabile svoj lastni 
finančni potencial. 

Nadalje, sredstva skladov skupnih rezerv gospodarskih organizacij se lahko 
porabijo za izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov, za kritje poslovnih izgubr 

za sanacije in za pospeševanje poslovanja gospodarskih organizacij. S sredstvi 
skladov razpolagajo, kot je bilo že prej omenjeno, upravni odbori skladov, 
ki so krili izgube gospodarskih organizacij na dva načina: z dotiranjem, to se 
pravi brez obveznosti vračanja, in pa s kreditiranjem. V 1961. letu so skladi 
krili izgube brez obveznosti vračanja, v letih 1962 in 1963 pa raste delež kre- 
ditov, vendar še ni zadovoljiv in še vedno velja ugotovitev, da gospodarske 
organizacije ob prejemu sredstev za kritje izgube v glavnem ne sprejemajo 
nase obveznosti vračanja sredstev. 

Tudi. razmerje med sredstvi za pokrivanje izgub in sredstvi za pospeševanje 
dejavnosti v preventivni obliki ni ugodno, saj so skladi v letih 1961 do 1963 
porabili za kritje izgub približno 3274 milijonov, za pospeševanje poslovanja 
pa polovico manj, to je okoli eno milijardo in pol. 

Med drugimi ugotovitvami odbora omenjam končno še dejstvo, da so pri 
številnih občinah formirana sredstva manjša od potreb gospodarskih organizacij, 
ki slabo poslujejo. 

Na podlagi navedenih ugotovitev so stališča odbora naslednja: 
1. Skladi skupnih rezerv so lahko zelo pomemben činitelj pri sanaciji slabih 

organizacij in za pospeševanje poslovanja, pri čemer pa občine niso izkoristile 
vseh možnosti za formiranje sredstev, zaradi česar skladi tudi ne povečujejo 
dovolj svojega finančnega potenciala. 

2. Razen odprave prej navedene pomanjkljivosti bo treba v bodoče'zaradi 
razdrobljenosti sredstev aktivneje združevati sredstva občinskih skladov pred- 
vsem na podlagi sanacijskih načrtov gospodarskih organizacij in doseči tesnejšo 
povezavo s komunalnimi bankami zaradi kompleksnejšega reševanja problemov. 

3. V bodoče bo treba nujno preiti na kreditiranje izgub ter opuščati doti- 
ranje, ki vpliva destimulativno na gospodarske organizacije. 

4. Povečati bo treba preventivno vlogo skladov predvsem z dajanjem sana- 
cijskih kreditov. 

Ob koncu naj navedem še to, da je odbor za družbeno nadzorstvo proučil 
osnutek predloženega zakona in se z njim strinja, ker so njegova določila v 
skladu s prej navedenimi stališči. 

Predsednik Leopold Krese: Iz poročila zakonodajno-pravne komisije 
je razvidno, da se ta ne strinja z amandmajem k 6. členu predloga zakona- 
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Prosim poročevalca odbora za proučevanje zakonskih in drugih predpisov tova- 
rišico Elko Grilc, da da poročilo glede pripomb zakonodajno-pravne komisije. 

Elka Grilc: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora je na seji dne 22. maja ponovno obravnaval predlog zakona 

■o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih 
organizacij, in sicer predvsem glede na poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Odbor je ugotovil, da je zakonodajno-pravna komisija sprejela spremembe 
in dopolnitve, ki jih je naš odbor predlagal v sicer nekoliko spremenjeni obliki, 
vendar pa smiselno, kot je bilo v razpravi na seji našega odbora izraženo. 

Zakonodajno-pravna komisija ni sprejela le amandmaja k 2. odstavku 6. 
člena. Naš odbor je po krajši razpravi ugotovil, da je prvotno besedilo predloga 
zakona dovolj jasno in zato ni vztrajala pri predlogu za dopolnitev ter je zato 
odstopil od predlaganega amandmaja. Amandmaji skupščinskih odborov so s- 
tem usklajeni. 

Predsednik Leopold Krese: Ugotavljam, da so amandmaji skup- 
ščinskih odborov s tem usklajeni in pričenjam razpravo o predlogu zakona. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi razpravljati, potem razpravo 
zaključujem 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.) Hvala. 

Ugotavljam, da je zakon o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi 
rezervami gospodarskih organizacij soglasno sprejet. 

Republiški zbor je prav tako sprejel oba zakona v enakem besedilu. 
S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 18.35.) 



PROSVETNO - KULTURNI ZBOR 

9. seja 

(21. maja 1964) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, predsednik 
Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 9. sejo Prosvetno-kulturnega zbora. 
Skupščina SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Francka Vidovič, Branko 
Gombač, Leo Fusilli, Jože Tiran in France Stiglic. Ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 8. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 

'2. obravnava problematike s področja poklicnega usmerjanja ter položaja 
"učencev šol II. stopnje in slušateljev višjih ter visokih šol; 

3. obravnava problematike s področja izobraževanja odraslih; 
4. obravnava in sklepanje o politiki na področju šolstva za obdobje 1964 

do 1970. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima kdo 

kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ce ne, 
menim, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Pred prehodom na 1. točko dnevnega reda vas obveščam, poslance, da sem 
na sejo zbora poleg predstavnikov Izvršnega sveta in pristojnih republiških 
sekretariatov povabil še predstavnike Glavnega odbora Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva SR Slovenije, Republiškega sveta zveze sindikatov Slovenije, 
Centralnega komiteja Zveze mladine Slovenije, Gospodarske zbornice SRS, Zveze 
pedagoških društev, Zavoda za gospodarsko planiranje, Zavoda za zaposlovanje 
delavcev, Zveze delavskih in ljudskih univerz, Dopisne šole pri GOZZB in tova- 
rišico Tilko Blaha, avtorico gradiva o izobraževanju odraslih. 

Gostje imajo — menim, da soglašate — pravico, da sodelujejo v razpravi 
in želim, da bi tudi sodelovali. 

Prehajamo na 1. tx>čko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 8. seje Prosvetno-kulturnega zbora. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu osnutku zapisnika? (Ne javi 
se nihče.) 

8 
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Ce nihče, smatram, da je predloženi zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pro- 
blematike s področja poklicnega usmerjanja ter položaja učencev šol II. stopnje 
in slušateljev višjih ter visokih šol. 

O tej problematiki je razpravljal poseben začasni odbor zbora, ki je o 
tem sestavil pismeno poročilo. Ker ste poročilo že dovolj zgodaj prejeli, menim, 
da ni potrebno, da bi ga poročevalec odbora bral. 

Gradivo je bilo dostavljeno tudi Izvršnemu svetu, ki je določil za svojega 
predstavnika v tej razpravi Ludvika Gabrovška, člana Izvršnega sveta, in Borisa 
Lipužiča, republiškega sekretarja za šolstvo. 

Tovariš Ludvik Gabrovšek je prosil na začetku razprave za besedo in pro- 
sim, da spregovori. 

Ludvik Gabrovšek: Tovarišiče in tovariši poslanci! Želel bi in- 
formirati zbor, da je Izvršni svet razpravljal o vprašanjih materialnega izbolj- 
šanja položaja študentov in dijakov na svoji seji dne 20. 3. ti. in da je, upo- 
števajoč ugotovitve iz ustreznih analiz ter priporočila odprtega pisma izvršnega 
odbora Glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, med 
drugim sklenil: 

— da se zvišajo štipendije, ki jih dajejo republiške ustanove študentom, ki 
jim je štipendija edini vir dohodka, na 18 do 24 tisoč dinarjev; 

— da se ponovno prouči potrebe po sredstvih za kreditiranje študentov z 
ustreznimi samoupravnimi organi in z Zvezo študentov v Ljubljani in Mariboru 
ter da se zagotove za razširitev obsega kreditiranja dodatna sredstva; 

— da se priporoči samoupravnim organom študentskih domov in menz, da 
ne zvišajo v letošnjem letu cene stanovanj in prehrane za študente in da se jim 
za kritje razlik v cenah preskrbijo ustrezna sredstva; 

— da se prouči problematika izgradnje študentskih domov in'pripravi pred- 
loge za njihovo intenzivnejšo in hitrejšo gradnjo; 

— da se začne akcija preko občinskih skupščin in gospodarske zbornice, da 
se tudi v občinah in večjih delovnih organizacijah sprejmejo ukrepi za izbolj- 
šanje materialnega stanja študentov. 

Izvršni svet je na isto seji za hitrejšo izvedbo sklepov imenoval posebno 
komisijo. 

Dosedanja prizadevanja za uresničevanje omenjenih sklepov so doslej dala 
naslednje konkretne rezultate, pri čemer se ne bom držal časovnega reda po- 
sameznih ukrepov, marveč razvrstil gradivo po naravi problematike in sicer 
štipendiranje, kreditiranje, ohranitev cen za stanovanja in prehrano ter gradnja 
domov: 

1. Glede štipendiranja. Najpomembnejši republiški štipenditor je Repu- 
bliški sekretariat za raziskovalno delo in visoko šolstvo, ki je dajal v začetku 
leta štipendije 259 štipendistom v povprečju 12 300 dinarjev na mesec. 

Ta sekretariat je z veljavnostjo od 1. aprila ti. povišal štipendije tako. da 
je sedaj povprečna štipendija 19 000 dinarjev, pri čemer prejema 25 °/o štipen- 
distov štipendije 22 do 24 tisoč dinarjev. Sekretariat predvideva za začetek 
šolskega leta' 1964/1965 še^dodatek novih 90 do 100 štipendij. 

Za zvišanje in razširitev števila štipendij potrebuje Republiški sekretariat 
za raziskovalno delo in visoko šolstvo v letošnjem letu dodatno 25 milijonov 
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din. To vsoto je vključil Izvršni svet v predlog za rebalans republiškega pro- 
računa, ki je pravkar v razpravi v skupščinskih organih. 

Drugi republiški štipenditorji, ki štipendirajo 70 študentov, predvsem sta 
tu mišljena Republiški sekretariat za pravosodno upravo ter Javno tožilstvo 
SRS, so tudi v smislu sklepa Izvršnega sveta zvišali štipendije na najmanj 
18 000 din. 

2. O kreditiranju. S sredstvi, odobrenimi v doslej veljavnem proračunu, 
je upravni odbor sklada za dajanje posojil študentom do 1. 4. 1964 omogočil 
od 1600 prosilcev, ki so zadostili pogojem razpisa, posojila le 1300 upravičencem 
v znesku 6000 din mesečno. Od 1. 4. ti. je upravni odbor sklada za posojila 
študentom v smislu sklepov Izvršnega sveta zvišal obrok posojila od 6000 na 
9000 do 10 000 din in razširil krog kandidatov za prejemanje posojil za 300, 
tako da sedaj dobivajo posojila vsi študenti visokošolskih zavodov v Ljubljani, 
ki izpolnjujejo pogoje razpisa. 

Za kritje izdatkov v zvezi z razširitvijo kroga koristnikov posojil in za 
zvišanje obroka posojil potrebuje sklad SR Slovenije za šolstvo dodatnih 105 
milijonov, od tega 90 milijonov za študente v Ljubljani in 15 milijonov za štu- 
dente mariborskih višjih šol. Pripominjam, da so bile potrebe po dodatnih 
sredstvih za kreditiranje ugotovljene na sestankih komisije Izvršnega sveta z 
zastopniki študentskih organizacij v Ljubljani in Mariboru. Izvršni svet pred- 
videva znesek 105 milijonov za kreditiranje študentom kot dodatno namensko 
dotacijo skladu SR Slovenije za šolstvo v rebalansu republiškega proračuna. 

Ko je že govora o zvišanju sredstev za kreditiranje, menim, da je prav, 
če ob tem podčrtamo, da s tem ukrepom Izvršni svet nikakor ne zasleduje cilja, 
da bi nadomestil štipendiranje s kreditiranjem, o čemer je bilo slišati nekaj 
očitkov, marveč sodi, da se obe obliki pomoči študentom medsebojno dopolnju- 
jeta in da bi prenehanje z eno ali drugo obliko pomenilo korak nazaj. 

3. Glede stroškov za stanovanja in menze. Analiza finančnega položaja 
študentovskih domov in menz v prvem četrtletju leta 1964 je pokazala, da se ti 
ne bodo mogli kriti v tekočem letu z dohodki, ki jih predvidevajo njihovi fi- 
nančni načrti za leto 1964, in to zaradi podražitve živil, kuriva, komunalnih 
storitev, električne energije in obveznega prispevka za Skopje, kakor tudi 
zaradi nujnega zvišanja osebnih dohodkov delavcev, ki prejemajo manj kot 
25 000 din mesečno. Izvršni svet in drugi prizadeti činitelji so bili enotni v tem, 
da je v sedanji situaciji nemogoče reševati finančne situacije domov in menz 
z zvišanjem oskrbnine; zato so bili mnenja, da jim je treba dati v tem letu 
ustrezno dotacijo za kritje deficita, do katerega je prišlo iz objektivnih razlogov. 

Izvršni svet je že na seji, na kateri je razpravljal o materialnih vprašanjih 
študentov, sklenil, da se dodeli menzi študentovskega naselja v Ljubljani iz 
republiške proračunske rezerve 5 milijonov dinarjev kot namensko dotacijo za 
kritje izgube, ki jo ima menza s tem, da ohranja ceno prehrane na višini, ki je 
nižja od ekonomske cene. 

Komisija Izvršnega sveta za materialna vprašanja študentov je s samo- 
upravnimi organi domov in menz ugotovila na osnovi predloženih analiz, da bi 
bilo potrebno poleg že odobrenih 5 milijonov dinarjev domovom in menzam 
dati iz rezerve skupaj 45 milijonov din, da se ne bi v njih zvišale cene stano- 
vanjskih in prehrambenih uslug. Izvršni svet predvideva to postavko v predlogu 
rebalansa republiškega proračuna. 

Študentje v Mariboru še nimajo svojega študentskega doma, niti študentske 
menze, zato se je reševal problem oskrbnega dne v Mariboru z namensko 

8* 
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dotacijo sklada SR Slovenije za šolstvo Združenju visokošolskih zavodov v 
Mariboru. Sklad SR Slovenije je namreč dodelil na seji dne 27. 3. Združenju 
visokošolskih zavodov v Mariboru 42 milijonov za potrebe združenja, 12 mili- 
jonov za izboljšanje prehrane, 9 milijonov pa za zdravstveno zavarovanje. V 
Mariboru se dajejo sredstva iz teh 12 milijonov študentom individualno kot 
neke vrste socialno pomoč, da laže krijejo izdatke za prehrano. 

4. Glede izgradnje študentskih domov. Danes razpolagamo s kapaciteto 2000 
postelj za študente, s čimer krijemo pičlo tretjino potreb. Če bi hoteli doseči 
7-letni načrt, ki določa, da bo ob predvidenem porastu števila študentov možno 
zagotoviti 40 °/o študentov nastanitev v domovih, bi morali do leta 1970 povečati 
kapacitete za novih 3300 postelj, od tega za okoli 1000 v Mariboru in za okoli 
2300 v Ljubljani. To pomeni povprečno letno obveznost okoli 480 postelj. 

Letos bo do začetka novega šolskega leta dograjen prvi objekt za sta- 
novanja študentov v Mariboru s kapaciteto 180 postelj. Finančna sredstva za 
predračunsko vsoto 220 milijonov je v znesku 110 milijonov prispeval repu- 
bliški stanovanjski sklad, druga polovica vsote pa je zagotovljena iz lokalnih 
virov. V Ljubljani bo do začetka šolskega leta vseljiva stolpnica v Ilirski ulici 
s kapaciteto 200 postelj. V letošnjem letu je bil predviden začetek gradnje 
druge stolpnice v Trubarjevi ulici s-kapaciteto 280 ležišč; zanjo že po lani 
predvidenem predračunu primanjkuje 170 milijonov din. Z rebalansom re- 
publiškega proračuna je za zagotovitev začetka gradnje tega drugega objekta 
v letošnjem letu predvidena vsota 150 milijonov. Toda na osnovi izrecne želje 
študentske organizacije, naj se novi objekti za nastanitev študentov locirajo v 
okviru študentovskega naselja, da se lahko pri tem bolje in racionalneje izko- 
riščajo kapacitete menze, toplarne in drugih naprav, je že sklenjeno, da se ta 
objekt z znižano kapaciteto 240 ležišč, ker je to normativ za gradnjo v okviru 
študentskega naselja, gradi v sklopu naselja. 

Ker tak tempo izgradnje stanovanjskih prostorov ne dosega 7-letnega načrta 
predvidenih gradenj študentskih domov, je v teku akcija, da se iz lokalnih 
virov — iz stanovanjskih skladov občin mesta Ljubljane — zagotove sredstva 
za izgradnjo tretjega objekta s kapaciteto 240 postelj, tudi v okviru študentskega 
naselja. Zastopniki komisije Izvršnega sveta so imeli s predsednikom okrajne 
skupščine Ljubljana, s predsednikom mestnega sveta Ljubljane in s predsedniki 
občinskih skupščin na področju mesta Ljubljane dogovore, na katerih so se 
zedinili za prispevek teh občin za dograditev tretjega objekta v okviru štu- 
dentskega naselja in sicer v obliki posojila s 30-letnim odplačilnim rokom iz 
sredstev stanovanjskih skladov občin. 

Razumljivo je, da bodo o tem dogovoru morali sklepati še upravni organi 
prizadetih stanovanjskih skladov, menimo pa, da se interesi ljubljanskih občin, 
da se s kapacitetami v študentskem naselju lahko krijejo izredno močni pritiski 
turistov na področju Ljubljane v kritičnih mesecih od julija do septembra, 
nekako ujemajo s predvidenim načrtom. Tako zastopajo predstavniki prizadetih 
občin stališče, da bi bilo potrebno s posebno pogodbo zagotoviti ljubljanskim 
občinam razpolagalno pravico, po kateri imajo kapacitete v študentskem naselju 
na razpolago za turiste v višku sezone od julija do septembra. 

Teče tudi akcija, da bi se preko republiške gospodarske zbornice in preko 
okrajnih gospodarskih zbornic zbrala sredstva gospodarskih organizacij za iz- 
gradnjo četrtega objekta v Ljubljani in drugega objekta v Mariboru. Pri teh 
akcijah je, različno od pravkar omenjene, interes gospodarskih organizacij v tem, 
da imajo razpolagalno pravico v domovih v okviru študentskega naselja in v 
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objektu v Mariboru v študijski dobi, to se pravi, od septembra do junija. Zato 
bo tudi osnutek pogodbe za angažiranje gospodarskih organizacij preko gospo- 
darske zbornice v tem primeru predvideval razpolagalno pravico organizacij, 
ki bodo prispevale h gradnji stanovanjskih objektov za študente, v času od 
septembra do junija. 

Za izgradnjo domov bo v močnejši meri kot doslej treba angažirati republi- 
ški stanovanjski sklad. Ta je doslej že prispeval 110 milijonov dinarjev za iz- 
gradnjo pravkar dograjenega doma v Mariboru, dalje je namenil 100 milijonov 
v obliki dolgoročnega posojila za leto 1964, 100 milijonov za leto 1965 in 100 
milijonov za leto 1966. Če bomo hoteli še s hitrejšim tempom graditi stanovanjske 
prostore za študente, bo treba, da stanovanjski sklad prispeva več sredstev. 

Ce bodo vse te akcije uspele, bomo v letu 1964 in 1965 celo presegli pred- 
videni tempo izgradnje študentskih domov, kar bi bilo v splošnem družbenem 
interesu popolnoma pravilno. Ob podpori družbeno-političnih organizacij in ob 
usklajenih prizadevanjih vseh zainteresiranih činiteljev ni razlogov, da ne bi 
zastavljenih nalog mogli realizirati. 

Iz navedenega kratkega poročila je razvidno, da se je vsaj v republiškem 
merilu napravil znaten premik za izboljšanje materialnega stanja študentov. 
Treba je, da temu sledijo z ustreznimi ukrepi tudi občine, zlasti pa večje 
gospodarske organizacije. Podatki kažejo, da zlasti akcije za zviševanje štipendij 
študentom v občinah in gospodarskih organizacijah še ne tečejo dovolj hitro. 
Sekretariat Univerze je namreč ugotovil, da se še vedno giblje povpreček šti- 
pendij daleč , izpod naznačenega minimuma, katerega je sprejel Izvršni svet, 
to je 18 000 dinarjev, in da vpliv republiških štipendij na ta povpreček ne more 
pokriti zaostajanja štipendij, ki jih dajejo gospodarske organizacije in občine. 
Sekretariat Univerze predvideva, da bo to akcijo močneje čutiti šele v začetku 
novega šolskega leta. 

Vsekakor pa bi bilo treba, da se vsi zainteresirani organi, prav tako pa tudi 
mi kot poslanci, vsak na svojem področju, vključimo v prizadevanja za izbolj- 
šanje materialnega stanja študentov. Pomembno vlogo lahko odigrajo tudi 
pokrajinski klubi Zveze študentov, ki lahko na osnovi sklepov Izvršnega sveta 
spodbudijo lokalne organe, da ti sprejmejo ustrezne ukrepe. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Prosim za nadaljnjo razpravo, 
pri čemer naj omenim, da sem vas pred časom naprosil, naj se vsak v svoji 
občini pozanima za položaj učencev in študentov in pogleda, kako tam napredu- 
jejo prizadevanja; in to ne samo v okviru občinske skupščine, ampak tudi v 
večjih delovnih organizacijah. Zato pričakujem, da je kdo ta nasvet vendarle 
upošteval. Prosim, besedo ima poslanec Bojan Cernjavič. 

Bojan Cernjavič: Omenil bom nekaj problemov, s katerimi se sre- 
čujejo gospodarske organizacije pri štipendiranju. Začasni odbor našega zbora 
je v poročilu, ki nam je bilo predloženo, ugotovil, da je za izboljšanje sedanjega 
stanja v štipendiranju treba takoj podvzeti ukrepe za izboljšanje položaja tistih 
štipendistov, ki imajo neprimerno nizke štipendije. Za bodoče pa je treba 
sestaviti strokovno študijo, ki naj začrta perspektivno ureditev štipendiranja in 
kreditiranja študija. 

Zbral sem nekaj podatkov v tekstilnem kombinatu s 6500 delavci, ki danes 
zaposluje 35 delavcev z višjo in visoko strokovno izobrazbo; po svojem per- 
spektivnem planu jih rabi 210, štipendira pa jih trenutno 18. Nadalje zaposluje 
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150 delavcev s srednjo strokovno izobrazbo; po svojem perspektivnem planu 
rabi 535 tehnikov in njim ustreznih kadrov, trenutno pa jih štipendira le 14. 

Podobna slika je tudi v livarni s 1207 delavci, ki ima trenutno 33 delavcev 
z višjo in visoko izobrazbo, rabi jih 97, štipendira pa le 11. Ima tudi 151 tehnikov 
in podobnih kadrov s srednjo izobrazbo, rabi jih 236, trenutno pa štipendira le 3. 

Teh številk ne bom komentiral, saj so same dovolj zgovorne in v celoti 
potrjujejo ugotovitve gradiva, ki smo ga prejeli za današnjo sejo. 

Ko sem s tovariši v podjetju analiziral to stanje, sem ugotovil, da je tekstilni 
kombinat leta 1962 in 1963 imel še 62 štipendistov, septembra lani 34, januarja 
letos pa 35. To stanje v podjetju opravičujejo s tem, da po integraciji in načrtu 
rekonstrukcij trenutno izdelujejo dolgoročni perspektivni plan kadrov, ki bo 
začrtal politiko štipendiranja v podjetju; tako bodo šele z letom 1964/65 prešli k 
načrtnemu štipendiranju glede na svoje perspektivne potrebe. Ko sem poskusil 
ugotoviti, kakšno bo to izboljšanje, pravijo, da pričakujejo le okrog 50% več 
štipendistov. 

Matična tovarna tekstilnega kombinata je že prej imela pravilnik o štipen- 
diranju, ki ga je potrdil delavski svet. Po njegovih določilih je javno razpisala 
štipendije, prijave pa je obravnavala posebna komisija. Višina štipendij je bila 
različna glede na kraj, šole, stalno bivališče in uspeh štipendista. Tovarna je 
Imela s svojimi štipendisti redne stike. Zaradi slabih izkušenj z nekaterimi 
štipendisti so bili pri podeljevanju štipendij zelo kritični. 

Te izkušnje so značilne za tekstilno industrijo, kjer so osebni dohodki raz- 
meroma nizki. Pred nastavitvijo postavljajo štipendisti materialne pogoje kot 
strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami. Mnoge štipendiste morajo opominjati, 
da po končani šoli pridejo na delovno mesto v tovarno. Imeli so celo primer, 
da je tehnik, ko so ga povabili, naj nastopi delovno razmerje, izjavil, da se bo 
preusmeril v drugo stroko, ker so v tekstilni industriji premajhni osebni do- 
hodki; njemu pa tako ali tako nič ne morejo, ker ob podpisu pogodbe o štipendiji 
ni bil polnoleten, torej ni bil opravilno sposoben in ne more odgovarjati. 

Stipendisti, predvsem slabši učenci, ki se še ne čutijo dovolj sposobne za 
operativno delo, stremijo po nadaljevanju študija na višji in visoki stopnji. 
Pogosto se štipendisti po nadaljevanju študija prekvalificirajo, na primer, da 
tekstilni tehniki, ki jih tovarna nujno rabi, nadaljujejo študij na pravu in 
podobno. Tako po dokončanem študiju takšen diplomant ni niti dober tekstilni 
tehnik, niti dober pravnik. Stipendisti zelo pogosto iščejo delovna mesta, ki 
zahtevajo malo napora, pa dosti potovanj tu in v inozemstvu. 

Navedel sem nekaj tendenc posameznikov, ki ustvarjajo v podjetju nepri- 
merno vzdušje in odnos do dobrih štipendistov, pri organih upravljanja pa 
zavirajo hitrejše in uspešnejše reševanje štipendiranja. Mislim, da bi bila na- 
loga tudi študentskih organizacij, da o teh problemih spregovorijo s svo- 
jimi člani. 

Organi podjetja se zavzemajo, da se pri štipediranju rešujejo individualni 
primeri in da se višina štipendije ne določi pavšalno. V tem prepričanju jih je 
morda pred kratkim utrdil še preuranjen ali zaletav dopis z dne 23. I. t. 1., ki je, 
čeprav dobro nameren za študente, žaljiv za organe upravljanja v podjetju, 
katerega problematiko in stanje pošiljatelji dopisa gotovo niso poznali. 

Dopisi so bili poslani upravnemu odboru kombinata za vsakega štipendista 
posebej, podpisali pa so jih trije člani socialno-ekonomske komisije oddelka 
za tekstilno tehnologijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani 
ter predsednik odbora Združenja študentov. V dopisu pošiljatelji ugotavljajo 
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za vsakega štipendista dosedanjo višino štipendije in splošno znano višino 
življenjskih stroškov študenta, ki je bila objavljena v analizah študentske orga- 
nizacije. Upravnemu odboru podjetja predlagajo, da se štipendistom določi 
glede na letnik in učni uspeh negibljivi del štipendije od 16 do 22 tisoč dinarjev 
ter gibljivi del 2000 din. Od podjetja terjajo, da izdela pravilnik o štipendiranju 
in mu prilagajo vzorčni obrazec pravilnika, čeprav ima podjetje že dalj časa 
takšen pravilnik. Na koncu še navajajo, naj podjetje njihove predloge upošteva, 
ker so enotni z mnenjem strokovnjakov, čeprav ima podjetje svoj zelo dobro 
razvit izobraževalni center, ki se s to problematiko ukvarja. Končno od pod- 
jetja še terjajo obvestilo o njegovem mišljenju in sklepih. 

Na ta dopis je podjetje vljudno odgovorilo, da glede na stanje, v katerem je,, 
ne more dajati štipendij za popolno vzdrževanje študentov, ampak le kot 
pomoč, kot prispevek k otroškim dodatkom in prispevku staršev. Podjetje 
namreč v sedanji akciji za zvišanje osebnih dohodkov članov delovnega kolek- 
tiva, ko naj bi bil najnižji osebni dohodek za poln delovni čas 25 000, ne more 
višine štipendij obravnavati ločeno od višine osebnih dohodkov članov delov- 
nega kolektiva. V kombinatu je namreč najnižji mesečni osebni dohodek danes 
17 000, okrog 50'%, to je okoli 3000 delavcev pa prejema osebni dohodek pod 
25 000 din mesečno. 

Kombinat je že pripravil pravilnik o kreditiranju študija, ko pa je le-to pro- 
učil v Litostroju, se za kreditiranje ne navdušuje več, ker se glede na število 
kandidatov, ki bi prišli v poštev in zaradi kompliciranosti to ne izplača. Pač 
pa so v kombinatu pripravljeni prispevati ustrezna sredstva v centralne sklade 
za kreditiranje študija. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Gradivo, ki smo ga prejeli in mnenja našega 
odbora so tako izčrpna, da je temu težko kaj dodati ali pa kaj zanikati. Zato 
ni čudno, da sem tudi v podjetju slišal predloge, ki so že zajeti v gradivu, 
kot na primer, da mora. štipendiranje omogočiti šolanje izredno nadarjenim, 
da štipendiranje usmerja mladino ter mora spodbudno delovati na trajanje 
in kvaliteto študija, da naj okrajne in občinske komisije za štipendije oprav- 
ljajo tiste naloge, ki so jim določene po temeljnem zakonu o štipendijah iz 
1955. leta. 

Odprto ostaja vprašanje centralnih skladov za štipendiranje pri Okrajni 
gospodarski zbornici, iz katerih bi se štipendirali kadri za majhna podjetja, 
ki nimajo dovolj sredstev za samostojno štipendiranje, ter sodelovanje šole in 
štipenditorja pri izbiri štipendistov. O teh vprašnjih smo razpravljali pri 
Okrajni gospodarski zbornici. 

S tem prispevkom k razpravi sem hotel le poudariti, da je štipendiranje 
danes družbeni problem, ki se mora obravnavati tudi v merilu občine kot 
celote, ter da je potrebna trajnejša rešitev tega vprašanja. Rešila ga ne bo le 
deklaracija ali zakon o višini minimalne štipendije, temveč le aktivno sodelo- 
vanje vseh prizadetih študentov in njihovih organizacij, dajalcev štipendij in 
njihovih združenj in skupnosti ter šol in organov družbeno-političnih skupnosti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Prosim za nadaljnjo razpravo. 
Besedo ima poslanec Veljko Troha. 

Veljko Troha: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim razpravljati 
predvsem o vlogi dijaških domov pri oblikovanju našega srednješolca, pa tudi 
našega osnovnošolca. 
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Po novem načinu financiranja našega šolstva so se komune, kot ugotavlja 
poročilo, predvsem angažirale v samem šolstvu, to se pravi, skrbele so bolj 
za osnovno šolstvo in pa za šolstvo na svojem območju. Pri tem pa se je večkrat 
močno pozabljalo na dijaške domove, ker se je smatralo, da je s tem, ko recimo, 
v zadnjih letih osnovnega šolanja učencem omogočamo prevoz iz domačih 
krajev v kraj šolanja, problem odpravljen. Prav tako se smatra še danes, da 
naj. bodo gimnazije tako locirane, da se dijaki, če že ne stanujejo- v kraju, kjer 
so gimnazije, vsaj lahko vozijo in na ta način študirajo. Zaradi tega je v naši 
komuni, pa tudi v nekaterih drugih, opaziti, da v dijaških domovih bivajo 
predvsem dijaki, ki se šolajo v srednjih strokovnih šolah in pa vajenci. Ta 
podatek seveda ni prav nič čuden, saj je ugotovljeno, da so štipendirani pred- 
vsem dijaki v srednjih strokovnih šolah in vajenci. To pomeni, da dijaki v 
gimnazijah ne prejemajo štipendij, s čimer jim je onemogočeno bivanje v 
internatih. Oskrbovalnina pri nas, v novomeškem internatu v Šmihelu je okrog 
11 do 12, tisoč dinarjev. Smatram, da je s tem dijakom gimnazij, oziroma tistim 
mladim ljudem s podeželja, ki se želijo izobraževati v gimnaziji in nadaljevati 
redni študij na fakultetah, onemogočeno šolanje. Ti dijaki s podeželja so tako 
prikrajšani, saj se ne morejo odločati za poklic po svojih lastnih interesih in 
sposobnostih, ampak so v veliki meri odvisni od štipendije. 

Nekaj želim spregovoriti še o vlogi dijaškega doma. Mislim, da ne moremo 
dijaških domov smatrati le kot bivališče dijakov; dijaški dom ima svojo vzgojno- 
izobraževalno funkcije^ ki se dopolnjuje s funkcijo šole. Ker so dijaki v šolah 
preobremenjeni, ker imajo obsežne predmetnike, je razumljivo, da se dijaki 
iz objektivnih razlogov ne morejo udejstvovati v izvenšolskih oziroma prosto- 
voljnih dejavnostih. Dijaški dom lahko z več ali manj lepo urejenimi prostori, 
z dobro prehrano in z ostalimi možnostmi, ki jih lahko nudi, dopolni izobraže- 
vanje dijakov v rednih šolah. Seveda pa dijaški domovi te funkcije ne morejo 
opravljati v stanju, v kakršnem so. Tu mislim predvsem na materialno stanje. 
Dijaški dom vajenske mladine v Novem mestu ima silno zanemarjene prostore, 
ki so bili pred nekaj leti postavljeni kot provizorij; v njih še danes stanujejo 
dijaki raznih šol. Ta internat nima niti minimalnih pogojev in zato ni čudno, 
da ni povsem zaseden. Zato smatram — govorim za novomeško mladino,— 
da v dijaških domovih ne primanjkuje prostora, da pa dijaki in vajenci nočejo 
stanovati v njih zaradi nemogočih pogojev in visoke oskrbovalnine. 

Poleg teh nenormalnih pogojev je v dijaških domovih v precejšnji meri 
zanemarjeno tudi vprašanje kadrovske zasedbe. Vzgojiteljev je vedno manj. 
Za ta poklic se ne odločajo predvsem zaradi neurejenega delovnega'časa, ki 
ga morajo opravljati v dijaškem domu in tudi zaradi neurejenega financiranja 
dijaških domov, kot to ugotavlja poročilo. Zato se tudi pojavlja vprašanje, ali 
so vzgojitelji v dijaških domovih sploh potrebni; morda bi lahko celotno skrb 
prevzela dijaška skupnost. Smatram, da dijaška skupnost lahko odigra v vsakem 
dijaškem domu precejšnjo vlogo, vendarle samo pod vplivom dobrega psihološko 
in pedagoško izobraženega vzgojitelja, ki je močno nagnjen k vzgojiteljskemu 
poklicu, in se močno angažira pri organizaciji dijaške skupnosti. Šele tako lahko 
počasi prelaga svoje funkcije na dijaško skupnost. 

V našem kraju je precejšnjo, lahko rečem, škodo pri planiranju gradnje 
dijaških domov napravila tudi sprememba v politično-teritorialnih enotah. 
Tako je bil na primer napravljen celo projekt za gradnjo dijaškega doma stro- 
kovnih šol, z gradnjo pa se ni začelo. Strokovne šole so vezane na različne 
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komune in tako še danes nimamo dijaškega doma, ki bi lahko zadostil potre- 
bam učeče se mladine. 

Mislim, da je vredno poudariti tudi to, kar omenja tudi poročilo, da bi 
morala vsaka komuna, ki ustanavlja srednjo šolo v svojem kraju, gradnjo te 
šole nujno vezati na to, ali bodo dijaki lahko stanovali v kraju, kjer se šolajo. 
Tako imamo pri nas primere, da imamo novo srednjo šolo, prav nič pa se ni 
preskrbelo, kje bodo dijakinje te šole za zdravstvene delavcce stanovale. Zopet 
smo postavljeni pred problem neurejenih materialnih in življenjskih pogojev 

j dijakov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Besedo ima 
tovariš Boris Lipužič, republiški, sekretar za šolstvo. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da tudi jaz: 
spregovorim nekaj o vzgojni funkciji dijaških domov za učence šol II. stopnje. 

Pri obravnavanju problemov strokovnega izobraževanja in razvoja šolstva 
druge stopnje sploh prepogosto mislimo samo na materialne pogoje samih šol. 
manj pa na življenjske materialne in delovne pogoje učencev, ki se vzgajajo 
in izobražujejo v šolah. 

Ob lokacijah in mreži gimnazij ter strokovnih šol je nujno potrebno po- 
skrbeti tudi za ustrezne lokacije in kapacitete domov za učence, ker v mnogih 
primerih zaradi oddaljenosti od šole ni mogoč dnevni prevoz učencev od doma 
z vlakom ali avtobusom. Znane so tudi težave in slabosti, ki spremljajo ne- 
urejene materialne in delovne pogoje učencev, ki so se prisiljeni voziti v šolo 
in tako izgubljajo mnogo dragocenega časa, ki bi ga lahko s pridom izkoristili 
za počitek, študij in rekreacijo. 

Nedvomno pomenijo domovi za učence relativno najboljšo možnost za 
urejeno življenje med šolanjem, ker so lahko pomembne vzgojne ustanove, ki 
organizirano in smiselno dopolnjujejo vzgojni vpliv družine, šole in družbenega 
življenja. Zato bo treba domovom, glede na njihov vzgojni pomen posvetiti 
večjo družbeno skrb. 

Pomanjkanje domskega prostora je občutno tudi za druge kategorije otrok 
in mladine, ne samo za učence šol II. stopnje. Del učencev višjih razredov 
osnovnih šol, ki se prešolajo po končanih nižjih razredih v centralne osnovne 
šole, se prav tako dnevno vozi v šolo, čeprav bi bilo bolj smotrno, da se tudi 
za te učence v večjih šolskih okoliših centralnih osnovnih šol organizirajo do- 
movi, ki bodo pripomogli k izboljšanju materialnih in delovnih pogojev teh 
učencev. 

S povečanjem kapacitet domov za učence šol druge stopnje in osnovnih 
šol pa bi /ustvarili boljše pogoje tudi za učence, ki so ostali brez staršev, ali 
pa bi bilo za njihov psihični in telesni razvoj koristneje, da bi jim omogočili 
življenje v domu iz zdravstveno socialnih razlogov, kot na primer zaradi pri- 
merov nalezljivih bolezni v družinah, zaradi kroničnega alkoholizma staršev 
in drugih neurejenih socialnih razmer. Zlasti nezadovoljivo pa je materialno 
stanje domov, ki so sestavni del posebnih vzgojnih ustanov, namenjenih pred- 
vsem posameznim kategorijam vzgojno zanemarjene mladine. 

Domovi imajo torej pri reševanju vzgojno-socialnih problemov pomembno 
vlogo, ker razen oskrbe učencev med šolanjem v sodelovanju s šolo, družino 
in drugimi družbenimi činitelji lahko z organizirano vzgojo v dobršni meri 
zagotovijo uresničevanje družbenih vzgojno-izobraževalnih smotrov. 
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Današnje stanje domov za vse vrste vzgojno-izobraževalnih ustanov torej 
ne moremo oceniti kot zadovoljivo; prej bi lahko rekli, da je na posameznih 
področjih šolstva zelo kritično. Eden izmed vzrokov za ne dovolj ugotovljene 
potrebe po domovih je v še premalo dognani perspektivi razvoja, mreže in 
lokacije posameznih vrst in stopnje šol; nič manj pa ni šibak materialni po- 
ložaj domov zaradi premajhne skrbi nekaterih družbeno-političnih skupnosti 
za razvoj mreže domov in domskega prostora, kakor tudi za reševanje mate- 
rialnih in organizacijskih vprašanj domov. 

Večinoma so ustanovitelji velikih domov z učenci iz različnih vrst šol, na 
primer, gimnazij in učiteljišč, tehniških in njim ustreznih strokovnih šol za 
gospodarstvo in družbene službe, prav občine, ki imajo malo ali skoraj nič 
učencev s svojega območja v domovih, in je edino lokacija domov na področju 
posameznih občin vzrok, da so postale njihovi ustanovitelji z določenimi mate- 
rialnimi obveznostmi. Zato se dogaja, da nekateri domovi nimajo najosnov- 
nejših sredstev za vzdrževanje zgradb, za adaptacijo, opremo itd., ker imajo 
izcedno slabe prostore, ki bi jih bilo treba zapreti tako iz zdravstveno-higien- 
skih, kakor tudi iz pedagoških razlogov. Izkušnje kažejo, da je treba nemudoma 
proučiti ustanoviteljstvo posameznih domov učencev šol druge stopnje in po- 
sebnega šolstva, ki ne more biti obveznost ene občine, marveč širše družbene 
skupnosti. 

Mislim, da bo treba v zvezi z izboljševanjem materialnega položaja domov 
zagotoviti ustreznejšo udeležbo družbeno-političnih skupnosti pri financiranju 
osnovne dejavnosti domov in pri investicijah v odnosu do sredstev, ki jih 
domovi ustvarjajo z oskrbnino učencev. 

Za preteklo obdobje je značilno stagniranje štipendiranja učencev šol druge 
stopnje na eni strani, ter povečanje deleža učencev iz oskrbnin pri oblikovanju 
dohodka v domovih na drugi strani. To je nedvomno anomalija, ki je zaradi 
materialnega položaja mnogih učencev in zaradi občutnega pomanjkanja kadrov 
z izobrazbo šol druge stopnje ne moremo dopuščati še naprej, če nočemo pove- 
čevati družbene škode. Predvsem stabilno financiranje in bolj urejeni materialni 
pogoji domov bodo prispevali k hitrejšemu razvoju samoupravljanja in siste- 
ma delitve dohodka v teh vzgojnih ustanovah. Domove bo treba razvijati sklad- 
no z razvojem posameznih vrst šol, ki večinoma zbirajo učence iz širšega ob- 
močja kot je občina, s čimer bodo ustvarjeni enakopravnejši pogoji za nadaljnje 
šolanje tudi učencev z uspešno končano osnovno šolo, ki bivajo izven mestnih 
in industrijskih središč. Urejeni življenjski in delovni pogoji mnogih učencev 
so torej v dobršni meri odvisni od domov, ki lahko znatno prispevajo k iz- 
boljšanju učnega uspeha teh učencev in s tem k povečanju števila absolventov 
osnovnih šol in šol druge stopnje ene generacije. 

Se posebej želim poudariti vzgojno funkcijo domov pri organizaciji skup- 
nega življenja mladine v domovih, kjer so velike možnosti za individualno 
oblikovanje učencev ter za kolektivno vzgojo mladih ljudi. Izkušnje pedagoške 
prakse na tem področju vzgoje so še slabo proučene in žal o domski vzgoji 
skorajda nimamo domačih teoretičnih pedagoških in psiholoških raziskav, ki 
bi bile v oporo vzgojiteljem pri organizaciji življenja v domovih ter pri reše- 
vanju vzgojnih problemov. Več strokovnih analiz moramo v bodoče pričakovati 
tudi od prosvetno-pedagoške službe, ki bo morala za to delo okrepiti svoj 
sestav z ustreznimi prosvetnimi svetovalci. 

Zapravljanje dragocenega časa učencev s prevozi in posedanjem po čakal- 
nicah železniških in avtobusnih postaj, neurejena prehrana teh učencev, bi- 
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vanje v dostikrat neprimernih najemniških in podnajemniških sobicah pri 
privatnikih, ki jih učenci neredko drago plačujejo, bivanje teh učencev tu 
in tam tudi v vzgojno problematičnem ambientu, vse to je zaskrbljujoč pro- 
blem, ki ga bo treba pospešeno odpravljati. 

Mlad človek, ki živi v domu, pogosto potrebuje vzgojne nasvete in pomoč, 
ki jo je treba zagotoviti s primernim okoljem in organizirano vzgojno dejav- 
nostjo. Naša družba je nedvomno zainteresirana na ustrezni vzgoji mladinskih 
kolektivov. V domskih skupnostih učencev, ki se organizirajo po načelu samo- 
upravljanja mladih, je več možnosti kot kjerkoli drugje za kolektivno življenje 
mladine, za razvijanje sposobnosti in bogatenje delovnih izkušenj učencev, 
za aktivno in uspešno vključevanje mladih v družbeno dejavnost in njihovo 
pripravo za bodoče aktivno sodelovanje v samoupravljanju na vseh področjih 
družbenih dejavnosti. Domska skupnost prevzema velik del dolžnosti in pravic 
pri upravljanju doma, pri organiziranju notranjega življenja in dela domskega 
kolektiva učencev. 

Mentorsko vlogo in vzgojno pomoč bo mogel s pridom opravljati le dober 
pedagoško in družbeno dovolj razgledan vzgojitelj, ki ne bo pojmoval svojih 
dolžnosti kot birokratski nadzor, ki naj temelji na avtoritativno postavljenem 
režimu in togih domskih disciplinskih pravilih. Sodoben vzgojitelj drugače poj- 
muje svojo vzgojno vlogo v domu, kjer ima široke možnosti pomagati mlademu 
človeku pri njegovem vsestranskem razvoju ter vključevanju v domsko skup- 
nost. Ena izmed njegovih poglavitnih nalog je nedvomno, da pomaga razvijati 
in krepiti mladinsko samoupravo in življenje v domu ter z drugimi činitelji 
v domu in izven njega nuditi pomoč mladim ljudem pri obvladovanju vzgojno- 
izobraževalnega programa šole, pri razvijanju interesnih dejavnosti učencev itd. 

Ustreznejše vrednotenje in stimulacija vzgojiteljskega poklica bo prepre- 
čevala, da bi se med vzgojitelje vključevali tudi ljudje, ki se na drugih delovnih 
mestih niso mogli uveljaviti, ali pa jim je kot študentom ali absolventom po- 
sameznih višjih in visokih šol služba v domu samo zasilno pribežališče, ker 
za tako delo nimajo niti nagnjenja niti strokovne sposobnosti. 

Mladina vzgojiteljev ne odklanja, ker se zaveda, da dom ne more biti 
zgolj uslužnostno podjetje za zagotovitev prenočišča in prehrane učencev. Tako 
mladina kot tudi vzgojno-izobraževalni činitelji ter sploh vsa družba, prav 
vsi imamo živ interes, da mlademu človeku, ki se šola in pripravlja za svoj 
bodoči poklic izven svojega doma in stalnega prebivališča, omogočimo ne le 
nadomestilo za družinsko življenje, marveč mu ustvarimo normalne delovne 
pogoje za čim uspešnejše šolanje in ga navajamo na aktivno udejstvovanje 
v družbi. 

Dosedanji rezultati v razvoju mladinske samouprave v domovih dokazu- 
jejo, da smo marsikje že oblikovali takšne oblike in vsebino dela domskih 
skupnosti učencev, ki v tesni povezavi in v konstruktivnem sodelovanju z vod- 
stvom doma in vzgojitelji terjajo nova pota organizaciji in delu domov. 

Prvi korak k izboljševanju materialnega položaja domov bi bilo treba 
storiti že letos. Tako kot bo republika predvidoma z rebalansom proračuna v 
okviru možnosti prispevala svoj delež k takojšnjemu izboljšanju materialnega 
položaja študentov visokih šol s sredstvi za štipendije in študentske domove 
ter bo z določenimi intervencijskimi sredstvi za investicije pomagala najšib- 
kejšim občinskim skladom za šolstvo, tako naj tudi občine in okraji znova 
analizirajo svoje proračunske dohodke in izdatke ter izvedejo rebalanse občin- 
skih in okrajnih proračunov, deloma pa naj zagotove sredstva za investicije 
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za šolstvo tudi s preusmeritvijo svojih sredstev, predvidenih za investicije, zr 
namenom, da zagotovijo dodatna sredstva občinskim in medobčinskim skladom 
za šolstvo tudi za potrebe domov. 

Doslej zagotovljena sredstva v letošnjem letu za domove v medobčinskih 
skladih in sredstva iz prispevkov okrajnih gospodarskih zbornic znašajo komaj 
198 milijonov dinarjev, in sicer za začetek gradnje dveh domov, za priprava 
dokumentacije za gradnjo nadaljnjih dveh domov ter za adaptacijo dveh domov. 

Vsi. ti domovi so predvideni predvsem za učence poklicnih šol, medtem 
ko ni predvidenih v medobčinskih in občinskih skladih za šolstvo tako rekoč 
nobenih sredstev za gradnjo domov učencev gimnazij, učiteljišč, tehniških in 
njim ustreznih strokovnih šol, ki imajo razmeroma materialno najslabše oskrb- 
ljene domove; le en občinski sklad za šolstvo je namreč predvideval 3 milijone 
dinarjev za adaptacijo takega doma. 

V zaključku svoje razprave o domovih učencev šol druge stopnje želim 
obvestiti zbor, da je Republiški sekretariat za šolstvo organiziral posebno stalno 
strokovno službo za spremljanje, življenjskih in delovnih pogojev učencev in 
da bo sproti analiziral problematiko na tem področju ter pripravljal predloge 
za ukrepe, ki se bodo morali izražati v uresničevanju perspektivnega programa 
razvoja šolstva v prihodnjem obdobju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. K besedi se je pismeno javil posla- 
nec Ivan Bertoncelj. 

Ivan Bertoncelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Javil sem se k 
razpravi zaradi problematike poklicnega svetovanja, ki je prav tako zajeto 
v tej točki dnevnega reda. 

Rad bi najprej ugotovil, da je poklicno svetovanje pri nas, če pogledamo 
nekaj let nazaj, napravilo brez dvoma velik korak naprej. Se vedno pa nekatera 
področja v poklicnem svetovanju zaostajajo; prav o teh bi rad nekaj povedal. 

V poročilu delijo sestavljalci poklicno svetovanje na dva dela, in sicer: na 
poklicno vzgojo oziroma, kakor to imenujejo »prosvetljevanje« in pa-na poklicno 
svetovanje. Mislim, da je prvi del zelo odvisen od politehnične vzgoje, za katero 
vemo, da je pri nas šele v nastajanju. Od tega so izredno odvisni nadaljnji 
ukrepi v poklicnem svetovanju, ker otroci v politehnični vzgoji že mnogo zvedo 
.o poklicu. 

Pri nas se, vsaj v nekaterih krogih, pojem poklicnega svetovanja nekoliko 
ozko pojmuje. Nekateri smatrajo, da je to samo problematika usmerjanja mla- 
dine v poklice. Nedvomno pa je ta pojem mnogo širši, ker vemo, da v njegovem 
okviru danes delajo in morajo delati tudi kadrovske službe v podjetjih. Nekateri 
teoretiki celo trdijo, da bo v bodoče, in to je v skorašnji bodočnosti, vsak človek 
v življenju trikrat menjal svoj poklic; z drugo besedo, v svetu izredno močno 
razvijajo poklicno svetovanje in dajejo tej službi zelo, zelo veliko pomoč. 

Vzemimo samo fluktuacijo v podjetjih. So podjetja, ki v 3, 4 letih taka 
rekoč zamenjajo ves kader; tu je problematika poklicnega svetovanja izredno 
pereča. Kjer je kadrovska služba urejena, je poklicno usmerjanje v posamezne 
ozke poklice precej drugačno, kot pa tam, kjer je še klasična personalna služba, 
pri kateri ne moremo govoriti o kakršnemkoli strokovnem poklicnem sveto- 
vanju, ampak bolj — oprostite izrazu — distribuciji strokovnih kadrov in nji- 
hovemu premeščanju ne glede na njihove sposobnosti, želje itd. Seveda pa 
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maramo pri tem tudi upoštevati, da vseh želja na delovnem mestu tudi ni 
mogoče vedno upoštevati. 

Prav gotovo je družba kot celota zainteresirana za službo poklicnega usmer- 
janja, vendar se mi pa zdi, da ta služba le ne more napredovati tako, kot bi 
morala zaradi nekaterih zelo pomembnih problemov. Eden od teh je vprašanje, 
ali naše poklicno svetovanje s svetovalnicami lahko zgradi ustrezno politiko 
usmerjanja v poklice, ko pa smo precej šibki pri planiranju. Konkretno: skoraj 
30 gospodarskih panog imamo-; kam naj se mladina letos usmerja? Ali v meta- 
lurgijo, ali v elektroindustrijo ali kam drugam? Prav gotovo je to zelo pereč 
problem, če bi ga rešili, bi dali zavodom za zaposlovanje generalno politiko 
usmerjanja. Hkrati pa je to zelo pereč problem tudi za šolsko mrežo: kako naj se 
npr. delijo investicije v 7-letnem planu itd. Skratka, glede planiranja se že drugič 
oglašam; nisem za planiranje do številke, glavne usmeritev pa so prav gotovo 
potrebne. V naših odborih smo prav v tej smeri tudi govorili, ker je planiranje 
ne samo za poklicno svetovanje, pač pa še za mnoge druge akcije izredno 
potrebno in nujno. Prepričan sem, da bodo organi, ki sestavljajo 7-letni plan, te 
želje in predloge odborov tudi upoštevali. 

Občutek imam, da je v podjetjih planiranje glede odraslih boljše, ker sloni 
na potrebah podjetij in se ljudje zaposlujejo na delovnih mestih glede na 
potrebe v podjetju, čeprav se tu večkrat ne upošteva, kar .je pri poklicnem 
svetovanju in usmerjanju izredno pomembno: sposobnosti in želje vsakega, ki 
se premešča od delovnega do delovnega mesta. 

Naslednji problem, ki živo zadeva usmerjanje mladine in odraslih v poklice, 
je nomenklatura poklicev. Ta je nujni sestavni del ne samo izobraževanja stro- 
kovnih kadrov, ampak tudi poklicnega usmerjanja. Mislim, da ni veliko ljudi, 
ki danes lahko rečejo, koliko imamo poklicev in kakšna so prizadevanja v tej 
smeri. Brez nomenklature poklicev, se mi zdi, da svetovanje sloni še vedno 
na klasičnih poklicih, ki pa se danes, kot vemo, menjajo glede na razvoj tehno- 
logije v podjetjih. 

Poleg nomenklature poklicev, za katere se vsaka država trudi, da jo izdela, 
pa so potrebni za poklicno svetovanje tudi opisi poklicev; in sicer takšni, da 
so pristopni za tistega, ki se odloča za poklic. Ne mislim tu profila poklica, ki 
je strokoven pojem za vsak poklic in služi za strokovno izobraževanje, ampak 
prav opise poklicev. 

Kot mi je znano, se služba za zaposlovanje delavcev v tej smeri prizadeva, 
zdi pa se mi, da bi morali v prihodnjih letih za tiste, ki se usmerjajo v poklic, 
opise čimprej pripraviti. 

Pri usmerjanju v poklice ne moremo mimo kadra, ki dela na tem področju. 
Služba za poklicno usmerjanje v zavodih za zaposlovanje je v tem času za 
izobrazbo in vzgojo kadra izredno veliko storila. Verjetno pa se bo program 
izobraževanja za te kadre v bodoče moral nekoliko izpopolniti glede na to, da 
se poklici izredno izpopolnjujejo. Na primer, če poklicni svetovalec, svetuje mla- 
dini za poklic, mora te poklice tudi poznati. Ker pa so poklici, kot vemo, izredno 
pestri in ker danes prehajamo do izredno velikega števila na manjše število 
širokih poklicev ter če upoštevamo tisoče in tisoče delovnih mest po podjetjih, 
je nujna posledica, da se tudi izobraževanje v tej smeri vrši tako za kadrovske 
službe, kot tudi za tiste službe, ki so na nizki razvojni stopnji in so v bistvu 
še Stare personalne službe. 

Problem predstavlja tudi vprašanje raziskovalnega dela. Ni mi znano, 
koliko se na področju cele Jugoslavije ali pri nas znanstveno bavimo z raz- 
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iskovalnim delom na tem področju, prav gotovo pa ga ne bi smeli zanemarjati, 
ker smo verjetno še precej na začetku. Ce pogledamo po svetu, vidimo, da 
imajo v različnih visokih in višjih šolah posebno vedo o poklicih, ki jo izredno 
skrbno gojijo. Zato bi se tudi v tej smeri moralo nekaj napraviti, saj morajo 
biti zainteresirani tako gospodarstvo, kot sekretariati za to, da bi bilo znan- 
stveno-raziskovalno delo na tem področju deležno večje skrbi, ker zadeva 
to ne samo poklicno svetovanje, ampak strokovno šolstvo v celoti. 

K zaključku bi zbral svoje misli v pet predlogov: 
1. da se. podpre poročilo in stališča, ki jih je pripravil odbor; 2. da se po- 

klicnemu svetovanju oskrbijo ustrezni materiali, se pravi, opisi, nomenklatura 
itd.; 3. da se razmisli o intenzivni izobrazbi kadrov za to področje, predvsem 
tistih, ki delajo v podjetjih, oziroma v delovnih organizacijah sploh in ki se 
morajo s poklicnim svetovanjem baviti po svoji službeni dolžnosti; 4. da bi 
pristopili k ukrepom za-razvoj politehnične vzgoje, ker je od tega prav gotovo 
zelo odvisno tudi poklicno usmerjanje; 5. da bi razmislil, kako razviti razisko- 
valno delo na tem področju in določili institucijo, ki bi se ukvarjala s poklicnim 
usmerjanjem na znanstvenem nivoju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima poslanka Jovita 
Podgornik. 

Jovita Podgornik: Imam nekaj pripomb k poročilu začasnega od- 
bora za proučevanje položaja učencev srednjih šol in slušateljev visokih šol 
ter za poklicno usmerjanje. Nedvomno se je ta odbor zelo resno lotil gradiva, 
ki mu je bilo predloženo, vendarle pa ne bi mogla v celoti soglašati z neka- 
terimi formulacijami v tem besedilu. Zato mi dovolite, da povem nekaj svojih 
pomislekov oziroma komentarjev k posameznim točkam v samem poročilu 
in k posameznim formulacijam v priporočilu na koncu poročila. 

Najprej bi predlagala, da bi se tam, kjer govori odbor o zavodih za zapo- 
slovanje delavcev in predlaga, da bi se ti zavodi okrepili, dodala, naj bi se delo 
teh zavodov usmerilo tudi k usmerjanju družbeno neprilagojene mladine, ki 
prihaja iz vzgojnih domov. Vprašamo se, ali je ta mladina res sodobno usmer- 
jena v poklice, ki se jih lahko priuči, kakšni so ti poklici in kakšne so dejanske 
možnosti za hitro vključitev odpuščenih gojencev vzgojnih domov na delovna 
mesta. Ker sem delala nekajkrat, bolj po naključju kot po svoji poklicni dolž- 
nosti ob takih problemih, vem, da so ti problemi močno neurejeni in sem se 
prav čudila, zakaj Zavod za zaposlovanje delavcev nima oziroma vsaj ni imel 
posebne smeri dela za družbeno neprilagojeno mladino. Torej predlagam, da 
bi se pri zavodih za zaposlovanje delavcev, če se bodo v prihodnje okrepili, 
posebej ukvarjali z rehabilitacijo mlade osebnosti na delovnem mestu, s tisto 
mlado osebnostjo, ki je že bila ogrožena in ki postaja znova zelo hitro ogrožena, 
če se počuti na svojem delovnem mestu zapostavljena, odrinjena od normalnega 
življenja v sredini mladih oziroma sploh delovnih ljudi. 

Na 4. strani govori poročilo o domovih in njihovi razporeditvi ob šolah. 
Nekaj bistvenih, zelo pomembnih besed je povedal že tovariš Lipužič. Opozorila 
bi le še na problem dijakov-vozačev, ki so prikrajšani ne le za urejeno dnevno 
prehrano, temveč predvsem za razvijanje različnih interesnih dejavnosti, ki se- 
ji drugi del šolajoče se mladine vsaj lahko posveti. Pri tem gre pogosto za 
izolacijo mlade osebnosti iz tiste družbene sredine, katere zavestni člen naj bi 
postajala. Posledica je jasna: nevključevanje v proces, v katerega se ostala 
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mladina vsaj do neke mere vrašča; tu mislim npr. na razvijanje mladinskega 
samoupravljanja, na sodelovanje v šolah za življenje itd. Znano mi je, za 
koliko različnih bogatih življenjskih napotkov, za življenjsko šolo v širšem 
obsegu, so prikrajšani ti dijaki, ki danes ne morejo biti v domovih, ali pa so 
bili in jih je ekonomska situacija prisilila, da so postali vozači zoper svoje in 

1 svojih staršev hotenje. O tej mladini bodo verjetno predstavniki Zveze mladine 
Slovenije povedali še kaj več, kot pa je meni znano. Zato je tako važno, da 
bi se mreža domov ustrezno razvijala in s tem prispevala k izboljšanju učnih 
in vzgojnih pogojev; ne gre namreč samo za učne pogoje, ki jih vozači že še 
nekako dosegajo, saj so glede na položaj, v kakršnem živijo, nemalokrat res- 
nejši od drugih. 

Potem imam pripombo k odstavku na strani 5, kjer začasni odbor govori 
o razvoju ustreznejšega vzgojnega dela v domovih, o skupnostih učencev v 
domovih, torej o domskih skupnostih, in o položaju vzgojiteljev. Mislim, da 
je ta odstavek morda od vseh najmanj precizno oblikovan; združuje veliko 
pomembnih vsebinskih elementov, pa je premalo jasen. Z očitkom, ki sledi 
v naslednjem odstavku, namreč, da je za vsebinsko in metodično pravilno vzgoj- 
no delo v domovih odgovorna tudi prosvetno-pedagoška služba, ki pa domove 
le registrira in zbira njihova poročila namesto, da bi izvajala obširnejše naloge, 
se ne morem strinjati, ker vem, da je prosvetno-pedagoška služba v mejah 
svoje zmogljivosti — kakšna pa je ta zmogljivost, smo na tem forumu že več- 
krat govorili — vendarle skušala stabilizirati vsebinsko in metodično pravilno 
zastavljeno vzgojno delo. Ce pa ji ni uspelo zadržati fluktuacije vzgojiteljev, 
so za to sokrivi novi, danes že večkrat poudarjeni faktorji, od premalo trdnega,, 
družbeno prenizko vrednotenega profila in dela vzgojitelja, do specifičnihr 

izredno težkih nalog vzgojnega dela v domovih. Zato ne bi smeli ostati pri tako 
radikalnem očitku prosvetno pedagoški službi. Vrsta poglobitvenih in infor- 
mativnih seminarjev ter obsežno individualno delo svetovalcev, ki pri neka- 
terih zavodih za prosvetno-pedagoško službo že več let delujejo, ni mogoče kar' 
tako spregledati. Če ti ni to delo pognalo dovolj trdnih otipljivih korenin, ob- 
staja pač vrsta razlogov, o katerih se je zamislil tudi odbor, ki je proučeval 
to gradivo. 

Kar zadeva formulacije v prejšnjem odstavku, da so domske skupnosti 
učencev glavni pobudnik organiziranega življenja mladine, da pomagajo pri 
uresničevanju vzgojnega programa in gospodarjenja v domovih, menim, da 
to le delno in le v skromnih merah drži. Slišali smo že pripombe, da bi se 
morala domska skupnost drugače oblikovati, kot se danes, in mislim, da bi 
kondicional na tem mestu ne bil prav nič pretiran čas. Dejansko še ni tako, 
da bi bile domske skupnosti danes glavni pobudnik organiziranega življenja 
mladine. Če bi to bilo res, potem bi bila stabilnejša tudi samouprava v dijaških 
domovih in bi ne prišlo do tega, da se nekateri socialno ogroženi gojenci domov 
hranijo tako neredno in tako minimalno, da je njihova fizična kondicija pogo- 
stoma popolnoma neustrezna glede na obremenitev s predmetnikom in z doma- 
čim delom za šolo. Pogosto se dogaja, da posamezniki mimo domske skupnosti 
prihajajo do kritičnih situacij, ne le pri učno-vzgojnih, torej pri učnih uspehih 
v šoli, ampak tudi v svojem zdravstvenem stanju. Morda sem za spoznanje 
preveč črnogleda, toda primeri, ki jih poznam iz svojega vzgojnega dela z mla- 
dino, mi dovoljujejo, da tako govorim. 

Na 6. strani je zelo razveseljivo, da je odbor posebej spregovoril o slabem 
položaju v zvezi s štipendiranjem pri gimnazijski mladini, kjer je nastala naj— 
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večja razlika med povečanjem števila učencev in zmanjševanjem odstotka Sti- 
pendiranih. Pri tem le pogrešam, da bi se ta pomemben odstavek izrazil tudi 
v poročilu, namreč v posebni zahtevi o štipendiranju dijakov gimnazijcev, ki se 
lahko, vsaj do neke mere, že v gimnaziji poklicno usmerijo, zlasti če nam je 
znana njihova osebna nagnjenost oziroma nadarjenost. Ker se je zlasti med 
gimnazijsko mladino v zadnjem času zvišalo število vozačev, menim, da je 
potrebno posebej podpreti to odborovo ugotovitev in s prihodnjim šolskim 
letom predvsem pregledati, kako je s štipendiranjem gimnazijcev. So gimna- 
zije, kjer je tudi nad 50 °/o dijakov v letošnjem šolskem letu dobilo status 
vozača, ta status pa ima, kot sem že prej nakazala, dandanes poseben prizvok. 

Na 9. strani se mi zdi, je nastala precej nerodna formulacija, namreč v 
temle stavku »Vsej mladini, posebno še nadpovprečno nadarjenim, je treba 
ne glede na socialni status omogočiti odgovarjajoče šolanje.« Mislim, da bi ga 
morali drugače oblikovati: »Predvsem socialno ogroženim, posebej nadarjenim 
mladim ljudem je potrebno omogočiti ustrezajoče šolanje.« Če pomislim še na 
prakso, ki se je dandanes razpasla, to je, na prakso zvez in poznanstev, na 
prakso neštetih pritožb, ki prihajajo na dopisne svetovalnice mladih ljudi, 
potem je še toliko bolj nevarno pustiti tako formulacijo in je ne popraviti s 
poudarkom na kraje, kjer je mlad človek že zaradi svojega porekla tako ali tako 
bolj ogrožen kot njegov vrstnik v industrijskih središčih. Zato predlagam, da bi 

' odbor ustrezno preformuliral prvotno formulacijo. 
Na koncu se mi zdi, da bi se morali posebej zamisliti, kako bomo na svojih 

področjih realizirali 3. odstavek na 10. strani, ki se mi zdi izredno važen, nam- 
reč, da je treba doseči pri štipendiranju boljšo koordinacijo med delovnimi 
organizacijami/ občinsko skupščino, družbenimi organizacijami, in še zlasti 
Zvezo mladine Slovenije in Zvezo študentov ter šolami. Naša dolžnost je, da 
spremljamo to priporočilo, da skušamo vplivati na njegovo izvajanje, predvsem 
pa se mi zdi primemo, da bi razmislili o tem, kako naj bi taka koordinacija 
v praksi zaživela. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, besedo ima poslanec inž. Stani- 
slav Potrč. 

Inž. Stanislav Potrč: Začasni odbor za proučevanje položaja učen- 
cev srednjih šol in slušateljev visokih šol ter za poklicno usmerjanje je, kot je 
razvidno iz poslanega poročila, obravnaval zelo bogato gradivo in problematiko. 
Ne želim ponavljati stvari, ki šo bile že povedane v teh gradivih in v našem 
poročilu, želim samo poudariti, da so problemi, ki jih obravnava gradivo, resni 
in potrebni čimprejšnjih rešitev, da se stanje vsaj ublaži, če se že ne da popol- 
noma zadovoljivo rešiti. Predloge za to bi morala dati predvsem naša skupščina, 
naš zbor. 

Iz gradiva je razvidno, da npr. štipendiranje učencev v osnovnih in sred- 
njih šolah, to se pravi v šolah II. stopnje, še sploh ni dobilo nekih organiza- 
cijskih oblik in da je problem že zdaj zelo resen. Prav tako je, problematično 
stanje domov učencev šol II. stopnje, kot smo danes že slišali v razpravi tova- 
riša Lipužiča; obstoječi domovi, ki jih je precej premalo, se borijo z vsemi mo- 
gočimi težavami za svoj obstoj, pa tudi za vzgojno delo v domovih v večini pri- 
Tnerov ni ne sredstev, ne razumevanja. Edino štipendiranje v visokih in višjih 
žolah je zavzelo širši razmah, tako da je bilo v letu 1963/64 na Univerzi v Ljub- 
ljani Stipendiranih okoli 34 '"/o vseh študentov. Povprečna štipendija je bila okoli 
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12 500 din, oziroma pravilneje 12 300 din, kakor smo danes čuli, medtem ko 
so po podatkih ankete študentske organizacije v Ljubljani in Mariboru mini- 
malni mesečni izdatki mesečno povprečno med 23 000 in 25 000 din. Že iz tega 
je razvidno, da je pomoč študentom pri študiju premajhna, saj znaša pri- 
bližno le polovico njihovih mesečnih izdatkov. Poleg tega pa je treba še pri- 
pomniti, da se je število Stipendiranih v povojnih letih zmanjševalo, namesto 
da bi naraščalo. Tako je bilo leta 1951 stipendiranih še okoli 60 '%> vseh štu- 
dentov, v letu 1963/64 pa le še omenjenih 34%. 

Tako stanje gotovo ni vzdržno in terja hitre ukrepe. Nekaj o teh smo že 
čuli iz poročila tovariša Gabrovška in so zelo razveseljivi. Rad pa bi omenil še 
nekaj problemov, ki se nanašajo na samo politiko štipendiranja. 

Kot je razvidno iz gradiva, so glavni dajalci štipendij gospodarske organi- 
zacije in družbeno-politične skupnosti, ki dajejo okrog 82 «/o štipendij. Te se 
podeljujejo v glavnem z javnimi razpisi v dnevnih časopisih. Pri tem gospodar- 
ske organizacije običajno razpisujejo štipendije za absolvente šol II. stopnje, 
čeprav kvalitete študenta pri vpisu v prvi letnik ne morejo preceniti. Zato se 
pogosto zgodi, da tak štipendist ne zmore študija, ali pa ga zavlačuje iz leta 
v leto; gospodarske organizacije pa zato ne dobijo v pravem času strokovnjakov. 

Mislim, da bi bilo pravilneje in bolj ekonomično, če bi podjetja razpisovala 
štipendije najprej za prvostopenjskega strokovnjaka, za podeljevanje štipendij 
drugostopenjskim strokovnjakom pa bi se moral zahtevati kot pogoj uspešno 
končan študij na prvi stopnji. Pri podeljevanju štipendij bi morala odločati 
tudi študentska organizacija, kot je to pri študentskih domovih, kjer se je njen 
vpliv zelo ugodno obnesel. Tako bi bila štipendija dejansko pomoč najbolj po- 
trebnim in najbolj zaslužnim študentom. 

Nadaljnji problem, ki bi ga rad omenil, je zdravstveno varstvo študentov. 
Kot je znano, traja status študenta po zadnjem semestru druge stopnje študija 
še šest mesecev. Na žalost pa to ne velja za absolvente prve stopnje, čeprav 
je jasno, da ni mogoče končati študija po zadnjem dnevu predavanj. Absol- 
ventom prve stopnje preneha status študenta s tem dnem in ne po šestih me- 
secih, kot pri absolventih druge stopnje. Zavod za socialno zavarovanje se 
pri tem sklicuje na predpise iz leta 1952, ko še ni bil z zakonom uveden sto- 
penjski študij. Zato smatram, da je tak odnos do absolventov prve stopnje 
krivičen in da je nujno potrebno izenačiti status absolventov tako prve kot 
druge stopnje študija. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Rudi Stopar. 

Rudi Stopar: Razpravljal bom o odnosu med štipendisti in delovnimi 
■organizacijami ter o štipendiranju. Morda bodo moja izvajanja nekoliko preveč 
lokalistična, ker bom preveč zajemal našo občino; vendar se mi zdi, da je pro- 
blem verjetno enak tudi v ostalih občinah in da bi zato morebiti kaka misel 
lahko prišla v zaključke. 

Kader, ki bo jeseni dokončal študij, se bo zaposlil le v manjšem številu 
v delovnih organizacijah, in se zaradi obvezne pripravniške dobe še ne bo 
mogel, zadovoljivo vključiti v življenje podjetja, tembolj, ker nobena delovna 
organizacija nima jasno začrtanega delovnega programa prakse, po katerem 
bi se njihov štipendist postopoma vključeval v podjetje med študijem. Takšna, 
na videz majhna pomanjkljivost v veliki meri vpliva na počutje ob teoriji 
vzgojenega kadra, ko se ta vključi neposredno v prakso. V pripravniški dobi 
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kader tudi ni stimuliran po svojih prizadevanjih in dobiva dohodke ne glede 
na svojo prizadevnost. Samo zaposlovanje štipendistov med počitnicami pri 
štipendiranju ali drugod si ne more razlagati kot najboljšo prakso zlasti kadar 
se ti zaposlijo zgolj zato, da si pridobijo predvsem dohodke in manj znanje. 

Misel, da opravljanje prakse samo po šolskem programu zadostuje, je- 
zmotna. Ta praksa neredko sloni na splošnih kriterijih in ni poglobljena s šte- 
vilnimi podrobnostmi in specifičnostmi, ki pa imajo v mnogih delovnih oiga- 
nizacijah često velik pomen in otežkočajo ali tudi onemogočajo normalno po- 
slovanje. Poleg tega pa se v takšni praksi štipendisti ne seznanijo s perspek- 
tivnim razvojem podjetja in ne z okoliščinami, v katerih se visijo pripiave 
za takšen razvoj. Nujno potrebno je, da bi delovne organizacije imele več 
tesnejših stikov kot doslej, ko pozabljajo na štipendiste in jih ne spodbujajo- 
k intenzivnejšemu izobraževanju. 

Delovne organizacije so imele doslej le v času počitniške prakse posebne 
stike s štipendisti; nekatere največkrat le pismeno. Doslej niso skušale preko 
kadrovskih služb navezati več osebnih stikov in se ob takšnih pogovorih zanimati 
zloj uspehe in probleme svojih bodočih strokovnjakov. Takšni stiki so poleg red~ 
nega pismenega obveščanja o pomembnejših dogodkih v podjetju najprimernejši 
tudi za obveščanje štipendistov z rezultati gospodarjenja podjetja ter proble- 
matiko, katero obravnavajo samoupravni organi in katero bodo sami obrav- 
navali pri svoji zaposlitvi. . 

Enako pomembno in potrebno, kot je nagrajevanje po delu in rezultatih dela 
v delovnih organizacijah, je pomembno tudi nagrajevanje boljših in uspešnih 
štipendistov med študijem. Kader, ki bo prišel iz šol v delovno organizacijo, 
mora zavestno čutiti, da bo v delovni organizaciji nagrajen po uspešnosti dela. 
in ne po šolski izobrazbi in nazivu, ki ga bo dobil ob koncu izobraževanja. 
Dosedanje podeljevanje štipendij poteka ne glede na šolski uspeh štipendista. 
Podatki kažejo, da nagrajevanja štipendistov po uspehu praktično ni. Na pri- 
mer, štipendist tretjega razreda tehnične srednje šole, ki je končal prejšnji 
razred z zadostnim uspehom, dobi le 1000 din manj štipendije, kot štipendist 

'4. razreda tehnične srednje šole s prav dobrim uspehom. Boljši štipendisti tudi 
ne dobivajo nobenih občasnih nagrad za boljše uspehe. Višina štipendij na 
srednji šoli je pri posameznih delovnih organizacijah različna, in znaša najmanj 
4000 din in največ 12 000 din. Znotraj tega so pri nekaterih organizacijah pre- 
cejšnje razlike. Razpon v štipendijah za slušatelje višjih šol je^ od 8000 din do 
največ 18 000 din. Pri slušateljih visokih šol pa je najmanjša štipendija 12 000 
din, najvišja pa 15 000 din. 

Seveda ne moremo pričakovati, da bi vse delovne organizacije za enake 
stopnje šol dajale svojim štipendistom enako visoke štipendije. Upoštevati mo- 
ramo da imajo nekatere delovne organizacije večje potrebe po enih, druge 
organizacije pa po drugih strokovnih kadrih. Takšne neuravnovešenosti kot so. 
pa v nobenem primeru ne morejo biti opravičene': So tudi problemi, ko recimo 
pri nas v Krškem štipendisti tehnične srednje šole, čeravno ne prebivajo v 
domovih, dobivajo enako visoke štipendije kot tisti, ki so.zaradi oddelkov vezani 
na šolanje v Ljubljani in so obvezni prebivati v domovih, kjer so življenjski 
stroški višji, kot za tiste, ki stanujejo pri starših. 

Pomanjkljivosti kadrovskih služb v delovnih organizacijah se kažejo tudi 
v. tem, da nobena delovna organizacija nima izdelanega pravilnika o štipendi- 
ranju,'ki bi določal pogoje štipendiranja in kriterije, po katerih bi se podeljevale 
štipendije. Družbenoekonomski razvoj zahteva od kadrov poleg strokovnosti 
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tudi družbeno-politično znanje, ker se v gospodarskem razvoju rešujejo tudi 
družbena vprašanja, ki omogočajo človeku boljše življenjske pogoje; ta vpra- 
šanja mora tudi strokovni kader poznati in jih razumevati. Nemogoče je, da bi 
strogo ločili strokovnost od ostalega dela življenja, ko se zavedamo pomena, 
širjenja samoupravljanja na vseh področjih in tudi težav pri uveljavljanju 
samoupravnih organov. 

Pregled podatkov, ki so jih dale delovne organizacije, kaže, da se njihovi 
štipendisti resnično ne udejstvujejo v družbeno-političnih organizacijah ali pa 
kadrovske službe nimajo dovolj vpogleda v aktivnosti svojih štipendistov. Oboje 
pa povsem točno kaže na premajhno zanimanje kadrovskih služb v delovnih 
organizacijah za življenje in oblikovanje njihovih bodočih strokovnjakov. Tu ne 
gre za štipendiranje samo tistih slušateljev srednjih, višjih in visokih šol, ki se 
družbeno-politično udejstvuje in tako tudi vzgajajo. Potrebno je, da se bodoči 
strokovnjaki že v času šolanja čim širše seznanijo z družbeno problematiko, 
da bodo lahko prispevali k rasti proizvodnje in se aktivno vključevali v njeno- 
reševanje. 

Pri izbiri kadra za štipendiranje je potrebno poleg ostalih izdelanih krite- 
rijev upoštevati tudi dosedanje udejstvovanje. V dopolnilo je treba upoštevati 
tudi socialno stanje, zlasti otrok padlih in še živečih borcev NOB, seveda če 
ustrezajo ostalim kriterijem. Neizdelanost štipendijske oziroma kadrovske po- 
litike potrjuje tudi dejstvo, da nekatere delovne organizacije nimajo ustrezajočih 
stališč do štipendistov boljše ali slabše situiranih staršev. 

Neodgovorno ali premalo izdelano podeljevanje štipendije vpliva na obli- 
kovanje štipendista kot osebnosti, ki bo nato v praksi postopal ravno tako, kot 
je sam skusil. _ 

Pri obravnavi kadrovske problematike in štipendiranja se ne smemo ustav- 
ljati pri podpiranju samo eksternih kadrov, temveč moramo omogočiti izobra- 
ževanje tudi nadarjenim in. prizadevnim, ki rastejo v delovnih organizacijah. 
Za te lahko zagotovo vemo, da se bodo obnesli na odgovornejših mestih, saj so 
usposobljeni v praksi in pozneje z znanjem, pridobljenim v šoli. 

Poleg izobraževanja srednjih, višjih in visokih strokovnih kadrov moramo 
skrbeti tudi za izobraževanje širšega kroga kadra, ki deluje v najneposrednejši 
proizvodni operativi. Tako kot stalni kader, tudi ta ne sme v svoji izobrazbi 
zaostajati za splošnim družbenim razvojem ter razvojem znanosti in tehnike. 
Veliko pomanjkanje visoko kvalificiranih in kvalificiranih kadrov ne sme ostati 
pri sedanjih razmerjih, pač pa ga bo treba pridobivati skladno s potrebami 
in resničnimi možnostmi. Pri obravnavah o kvalificiranem in visoko kvalifici- 
i anem kadru se ne smemo ustavljati pri merilih mojstrsko-obrtniške mentalitete, 
temveč moramo imeti pred seboj industrijskega delavca in za industrijski način 
proizvodnje usposobljene kadre. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Janez 
Svajncer. 

Janez Švajncer: V celoti soglašam s poročilom začasnega odbora in 
želim razpravljati o tistem delu, kjer je govora o kadrih. To je nedvomno eno 
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bistvenih vprašanj prav v tem obdobju, ko je naša družba dosegla znaten kva 
litetni napredek v svojem razvoju. To pa obenem tudi pomeni, da je skladno 
z doseženim razvojem treba zagotoviti zadostno število vsestransko usposob- 
ljenih strokovnjakov. Analize namreč kažejo, da je njihovo število občutno 
premajhno, kajti nova kvaliteta dela zahteva nove kvalitetne oblike, če hočemo, 
da bomo uspešno zmogli nadaljnji kvalitetni razvoj. 

Zdi se mi, da se institucije, ki vzgajajo nove kadre, razhajajo in še niso 
dovolj osvetlile potreb naše družbe. Še vedno namreč ni dovolj proučen profil 
kadra ki ga daje prvostopenjski visokošolski študij. Ta problematika je posebno 
živa v industrijskih središčih, kjer delovne organizacije potrebujejo diplomante 
prve stopnje visokošolskega študija. Jasneje bo treba določiti, ali je bolje, da 
tak kader zaključi prvostopenjski študij z obveznim prehodom v prakso, ali, 
da nadaljuje študij na drugi stopnji. Potem se ne bo več dogajalo v toliki meri 
kot sedaj da bi strokovnjak z zaključno visoko šolo opravljal posel, ki ne sodi 
v njegovo področje. Tu mislim na projektante, ki se često ne ukvarjajo dovolj 
z organizacijo in s tehnologijo ter s proučevanjem splošnih potreb družbe, 
marveč je njihova dejavnost pretežno za risalno desko. 

Prav tako bo treba nujno jasneje določiti normative za podiplomski študij, 
za katerega naj bi bila osnova v vseh strokah šolanja obvezna večletna praksa. 
Prevelika širina bi sicer pripomogla, da bi naraslo število diplomantov podi- 
plomskega študija, vendar pa se postavlja vprašanje, ali ne bi ostali preveč 
enostransko usmerjeni zaradi odtujitve od temeljite prakse. 

Ena izmed osnovnih nalog v tem obdobju in zlasti še ob upoštevanju 
perspektive, se mi zdi, da je ta, da bo treba temeljito analizirati potrebe po 
profilih kadrov v naših delovnih organizacijah in v naših družbenih službah. 
Takih dokončnih analiz še nimamo, so pa nujne, če hočemo uspešno izpolniti 
norme, ki jih nakazuje naš 7-letni perspektivni načrt. To pomeni, da ne moremo 
več dopuščati dvotimosti pri programiranju. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da visoke šole v glavnem vodijo politiko klasič- 
nega usposabljanja kadrov in često ne upoštevajo dovolj potreb po profilih 
kadrov ki jih potrebuje naše gospodarstvo. Nujno je, da vzgojno-izobraževalne 
institucije sodelujejo kar najbolj tesno z našimi delovnimi organizacijami m 
družbenimi službami in da izhajajo iz njihovih potreb. Skupno reševanje bo 
pripomoglo, da bo usposobljen tak kader, ki ga naša družba potrebuje v se- 
danjem in v perspektivnem obdobju. 

Ob tem pa se postavlja tudi vprašanje enovite vzgoje človeka. Njegovo rast 
moramo spremljati ne samo po zaključenih šolskih enotah, temveč tudi m 
predvsem ves čas šolanja do izobraževanja na delovnem mestu. To zahteva 
nagel razvoj naše družbe in v tem razvoju bo lahko uspeval le človek, ki se bo 
neprestano izpopolnjeval in tako pomagal ustvarjati nove^in nove dobrine. 

Razmisliti bo tudi treba, kako bi čimbolj omogočili študij nadarjenim mla- 
dim ljudem, ne glede na kraj njihovega bivanja. Sedanje številke vpisanih 
študentov na visokih šolah niso najbolj v prid delavski in kmečki mladini. 
Morda bi bilo primerno, če bi že talentiranim srednješolcem iz delavskih m 
kmečkih vrst zagotovili primerne štipendije, ki bi naraščale sorazmerno s stop- 
njami njihovega nadaljnjega študija. Tako bi bil tudi tej mladini vpis na visoke 
šole dostopnejši kot sedaj. _ -v 

Občine in delovne organizacije štipendirajo sedaj predvsem studente višjih 
in visokih šol ter dijake srednjih tehniških in ekonomskih šol ter učiteljišč, 
medtem ko so štipendije za dijake prava redkost. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Ivo Sčav- 
ničar. 

Ivo Sčavničar: V svoji razpravi bom govoril o poklicnem svetovanju 
mladine. 

Kot je že tovariš Bertoncelj poudaril, je danes poklicno usmerjanje že ne- 
kako prodrlo v miselnost naših ljudi in dobiva tako mesto, kot mu dejansko 
pripada. Kaže pa, da bo potrebno še dokaj zavzetosti, če bomo hoteli zadovoljivo 
rešiti vse postavljene naloge. Smatram, da sta posebno važni dve vprašanji: 
mesto in vloga osnovne šole na področju poklicnega prosvetljevanja mladine 
in poklicno usmerjanje v delovnih organizacijah. 

Če se zadržim na prvem vprašanju, lahko ugotovim, da so bili na območju 
naše občine — oprostite, če bom o njej govoril — v zadnjih dveh letih vendarle 
doseženi delni rezultati. Najbolje je, da to potrdim z nekaterimi konkretnimi 
podatki. 

V šolskem letu 1962/63 je bilo 22 predavanj o poklicni tematiki za učence 
osnovnih šol in za dijake gimnazij, 12 predavanj za starše, 12 predavanj za 
prosvetne delavce, 64 predavanj z diafilmi o poklicih in predvajanih 23 kratkih 
filmov o poklicni tematiki. Poklicno informiranih je bilo 143 učencev, 7 dijakov 
in 78 staršev, svetovanih in zdravniško pregledanih 132 delegatov oziroma 
kandidatov, psihodiagnosticiranih pa 167. 

Kot sinteza vseh teh prizadevanj in dela na področju poklicnega usmerjanja 
so bili doseženi naslednji rezultati: vključenih v uk za poklice je bilo 144 
učencev, v razne šole druge stopnje 171, v višje šole pa 37 dijakov. Rezultati 
zasledovanja te mladine kažejo, da so bili poklici pravilno izbrani, ker mladina 
dosega zadovoljive rezultate. Pri teh rezultatih gre zasluga predvsem pedagogom 
na osnovnih šolah in gimnazijah ter v veliki meri seveda tudi zavodom za zapo- 
slovanje delavcev. 

Pa še nekaj ne gre prezreti. Osnovne šole so v okviru komunalnega pouka 
razpolagale z 20 urami za poklicno posvetovanje. Vse drugače pa je v šolskem 
letu 1963/64, ko se je povečalo število ur za angleški jezik in za matematiko in 
so se te ure vzele komunalnemu pouku, se pravi tudi poklicnemu prosvetlje- 
vanju. Zato je razumljivo, da ne moremo pričakovati takih rezultatov, kot so 
bili doseženi v prejšnjem letu. 

Pri tej ugotovitvi se mi vsiljuje vprašanje: kako naj osnovna šola izpolni 
eno od poglavitnih nalog do mladega človeka, ki zapušča osnovno šolo, da bi 
stopil na pot svojega življenja s trdnimi koraki in s svojimi sposobnostmi in 
nagnjenjem ustrezno poklicno izbiro, ki naj bo družbeno koristno? Cilj in namen 
naše osnovne izobraževalne vzgoje morata težiti za tem, da se mlada generacija 
najkoristneje vključi V nadaljnje izobraževanje, da bi tako prišli do najopti- 
malnejše uporabe njenih fizičnih in umskih sposobnosti v interesu družbenega 
napredka proizvajalnih sil. Za dosego teh teženj in ciljev pa mora dobiti poklicno 
usmerjanje v osnovnih šolah svojo pravo družbeno vrednost in pomembnost. 
Glede na to so potrebna jasna pota, izdelani učbeniki, metodika, oblika in sred- 
stva. Na tako pomembnem področju kot je poklicno pr os veti je van je in poklicna 
vzgoja mladine ne smemo delati eksperimentov. 

Vprašanje, ki zadeva poklicno usmerjanje odraslih, zlasti v delovnih orga- 
nizacijah, je na našem področju še nezorana ledina. To, kar danes delamo, še 
zdaleč ne zadošča potrebam, čeprav moramo reči, da je tudi na tem področju 
že dosežen določen napredek. 
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Uporabil bom zopet- nekaj podatkov. Lani se je na območju naše občine 
vključilo v delo preko 2400 delavcev, pri čemer dodajam, da je vseh zaposlenih 
okrog 9000. Od tega števila je samovoljno zapustilo delo ali pa je delovno 
razmerje prenehalo v enomesečnem poskusnem roku preko 1200 delavcem, se 
pravi 50% od vseh vključenih v delo. Če gledamo te številke skozi prizmo 
ekonomike, je to postavka, ki močno vpliva na rezultate našega gospodarjenja. 

Prav gotovo je, da bi poleg drugih činiteljev lahko močno vplivali na zmanj- 
šanje fluktuacije delavcev, če bi vsaj v večjih delovnih organizacijah uvedli 
poklicno usmerjanje kot sestavni del postopka sprejemanja novih delavcev in 
kot del politike napredovanja. Tako pa lahko ugotavljamo, da se nove delavce 
sprejema zgolj administrativno ter razmešča na delovna mesta odvisno od srečne 
roke ali pa največkrat, kot je bilo danes že poudarjeno, le glede na potrebe 
ali spraznjena delovna mesta. 

Skoraj nerazumljiva je ugotovitev, da v naših delovnih organizacijah ni 
spoznanja o potrebnosti in koristnosti poklicnega usmerjanja. Menim, da bi 
bilo potrebno glede tega vprašanja sprejeti ustrezne zaključke in priporočila. 

Na kraju menim, da bi za razvoj dejavnosti poklicnega usmerjanja moralo 
poleg drugih činiteljev odigrati svojo vlogo tudi jugoslovansko združenje za 
poklicno usmerjanje, sekcija za Slovenijo, kakor tudi področne sekcije. Skratka, 
smatram, da je dejavnost poklicnega usmerjanja takega družbenega pomena, 
da mora dobiti širšo družbeno osnovo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala: Prosim, kdo želi še razpravljati? Be- 
sedo ima poslanka Darinka Sušteršič. 

Darinka Šušteršič:V naši občini je pred kratkim Socialistična zveza 
organizirala razpravo o problematiki kadrov in o štipendistih. Tovariš, ki se je 
za to posebej zanimal, je moral obiskati vse gospodarske organizacije v občini, 
ker tudi občinski zavod za zaposlovanje ni imel pregleda nad potrebami na 
svojem delovnem področju. Tudi v gospodarskih organizacijah niso imeli pro- 
gramov o vzgoji kadra niti pregleda nad potrebami po strokovnih kadrih in je 
omenjeni tovariš dobival različne podatke glede na to, na katero osebo se je 
obrnil. Na razpravi so zato ugotovili, da bi organizacije morale nujno imeti 
perspektivne programe za strokovno izobrazbo svojih kadrov. 

V anketi je bilo zajetih 40 delovnih organizacij in 4248 zaposlenih. V teh 
organizacijah ima le 31 ljudi visoko izobrazbo, tj. 0,7%, od katerih jih je 20 
zaposlenih v gozdarstvu in le 7 v industriji. Stanje, vidimo, da je izredno kri- 
tično. Z višjo izobrazbo je 17 ljudi ali 0,4%, 196 pa s srednjo izobrazbo ali 4 °/o. 
Na odgovornih delovnih mestih je 17 ljudi z visoko izobrazbo, 6 z višjo izo- 
brazbo in 48 s srednjo izobrazbo. 

O potrebah na tem področju niso dosti razpravljali, ker so zelo velike; 
verjetno so bili tudi med tistimi, ki so razpravljali, tovariši, ki so imeli manjšo 
strokovno izobrazbo, kot bi jo morali imeti. 

Stanje kadrov je torej zelo kritično. Za kritje najnujnejših potreb v tol- 
minski občini bi morali imeti 52 ljudi z visoko izobrazbo, 19 ljudi z višjo in 84 
s srednjo izobrazbo ali skupno 115 strokovno usposobljenih ljudi. 

Stanje štipendistov na našem območju pa je naslednje: 17 jih študira na 
visokih šolah, 9 na višjih šolah in 89 na srednjih šolah, torej več, kot zahtevajo 
po sedanjih razpravah predvidene potrebe po srednješolskem kadru. 
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Stanje v družbenih službah — doslej sem govorila o gospodarskih organi- 
zacijah — je mnogo boljše. V prosvetni službi je največja potreba po predmetnih 
učiteljih — o tem smo na našem zboru že slišali — saj teh trenutno rabimo 22', 
štipendistov pa je le 12. Družbene službe štipendirajo 85 študentov; če to število 
primerjamo s 115 štipendisti gospodarskih organizacij, lahko ugotovimo, da se 
gospodarske organizacije pri nas res ne zavedajo, kako važen je kader za razvoj 
gospodarstva. 

Zavod za zaposlovanje bi moral poznati potrebe po kadrih, vendar so v 
nekaterih primerih same gospodarske organizacije krive, da je stanje tako, 
ker ne sodelujejo z zavodom pri njegovih prizadevanjih za usklajevanje potreb 
in možnosti. Mnoge gospodarske organizacije so same štipendirale študente brez 
posredovanja zavoda in tako niso upoštevale vsega dela, ki ga je imel zavod s 
poklicnim usmerjanjem, s testiranjem in s komisijami za poklicno usmerjanje 
na šolah. Smatram, da bi povezava med zavbdom za zaposlovanje, šolo in gospo- 
darskimi organizacijami morala biti stalna, saj bi samo tako omogočili, da bi 

■organizacije dobile primerne štipendiste, mladina, ki je sposobna za študij, pa 
bi pri zavodu dobila jasno usmeritev v poklic, ki ji najbolj ustreza. 

Strinjam se s pripombo tovarišice Podgornikove glede štipendiranja gimna- 
zijcev. Doslej so gimnazijci prejemali predvsem šolske podpore, ki so bile mini- 
malne. V bodoče bi bilo potrebno v večji meri podpirati učence gimnazije v 
odročnih krajih, ker so gimnazijo obiskovali le otroci, ki so imeli svoj dom v 
kraju, kjer je gimnazija, in še nekaj otrok, ki so bili iz premožnejših družin. 

Prav tako bi morali skrbeti za štipendiranje gimnazijcev na pedagoških 
gimnazijah, mogoče še bolj,, kot smo poudarili že ob razpravi o šolah, ki skrbijo 
:za pedagoški kader. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Stanko Vrhovec. 

Stanko Vrhovec: Mislim, da sta gradivo in poročilo zajela dovolj 
podrobno vsa bistvena vprašanja; zato bom skušal povedati, če dovolite, le 
nekaj bistvenih dopolnitev oziroma drobnejših ponazoritev. Med štipendiranjem 
in kreditiranjem študija bi bilo treba ločiti tako, kot smo, recimo, v gospodarstvu 
že prej ločili med dotiranjem in kreditiranjem. Tako, jemljem štipendiranje 
podobno kot dotacijo, ki jo moramo dati predvsem tja, kjer je res potrebna, 
kjer so nerazvita področja, kreditiranje pa kot dopolnitev tam, kjer so svobod- 
nejša razmerja, kjer je možnost svobodnejših odločitev in podobno. Pri štipen- 
diranju bi bilo treba določiti jasnejše pogoje in poudariti predvsem tudi dolž- 
nosti, ki izvirajo iz tega. Pri tem mislim tudi na obveznosti staršev, ker ne 
verjamem, da bi v današnjem stanju družba že bila gospodarsko tako razvita, 
da bi vsa bremena, ki so v zvezi z vzgojo kadrov, morala prevzeti na svoja 
ramena. Jasno je treba tudi določiti, kakšne sposobnosti, prizadevnosti, pa tudi 
nadarjenost mora imeti štipendist, če hoče dobiti štipendijo, pa tudi obveznosti 
-štipendistov glede vstopa v službo je treba jasno formulirati. Pri tem bi bilo 
treba tudi premisliti, če so potrebni za to kakšni novi predpisi. 

Navedel bom nekaj ilustracij o štipendiranju na strokovnih šolah. V prvih 
letnikih se vrti število štipendistov okrog 20%, v drugih 30%, v tretjih se 
povzpne na okoli 70 %, v četrtih pa na okrog 90 '%. Takšno štipendiranje je nena- 
črtno in vodi do značilnega odkupovanja štipendistov, do trgovanja. Ta pojav 
bi bilo treba z nekimi pozitivnimi predpisi preprečiti in onemogočiti primere, 
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da štipendisti po treh ali štirih letih štipendiranja vrnejo štipenditorju štipendijo 
in gredo drugam v službo. 

Smatram, da bi bila za izboljšanje tega stanja potrebna, kot je bilo že 
poudarjeno, tesnejša povezava med šolo, delovno organizacijo, zavodom za 
poklicno usmerjanje in drugimi zainteresiranimi institucijami. Sole imajo zelo 
slab pregled nad tem, od kod in kakšne štipendije imajo učenci; na naši šoli 
smo imeli primer, da je nekdo že imel štipendijo, pa smo zvedeli, da je zaprosil 
še za eno. Ce bi se vse to nekako registriralo in bi morda šlo izplačevanje 
nakazane štipendije preko šole, potem ne bi moglo priti do takih primerov. 
Načrtnejše in boljše štipendiranje bi se moglo doseči tudi s tem, da bi šola 
oziroma skupnost učencev izbirala štipendiste. S tem bi se štipendiranje ne 
smatralo kot nekaj, rekel bi privatna pogodba med učencem in podjetjem 
in bi gotovo imeli manj primerov, ko učenec štipendijo zapravi, v internatu, 
v katerem stanuje, pa se mu kopiči dolg, ki tudi naraste, do 30 ali 40 tisoč 
dinarjev v enem letu in potem čaka, da ga bodo poravnali starši ali pa kdo drug. 

Predsednik Ivo Tavčar: Želi še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, menim, da je razprava o tej točki izčrpana. 

Po razpravi sodeč je zbor izrazil svoje soglasje k temu poročilu, ki ga je 
pripravil odbor; mislim, da tudi pripombe posameznikov niso bile take, ki bi 
spreminjale smisel posameznih ugotovitev in predlogov, ki so v poročilu, temveč 
ga le dopolnjujejo, oziroma opozarjajo na nekatere, mogoče slabo formulirane 
stavke, ki pa po svoji vsebini in smislu ne nasprotujejo pripombam.^Tako lahko 
na temelju vsega tega ugotovimo, da so ugotovitve in predlogi odbora sprejeti 
in da razprava ugotavlja, da je bil dosežen v zadnjem času le pomemben in 
odločilen premik ter da se je očitno zaostajanje na tem področju začelo dokaj 
hitro popravljati. 

Iz razprave je razvidno, da je treba pri vprašanjih, ko gre, recimo za položaj 
učencev in slušateljev, videti dve plati, tako odgovornosti in dolžnosti štipendi- 
torja, kot odgovornosti in dolžnosti štipendista. 

Naša kritika, če hoče biti celovita in nepristranska, mora biti zato usmerjena 
tako na slabosti in nezaželene pojave pri štipendistih, kot tudi pri štipendi- 
torjih. V tem smislu gre za dvojno kritiko določenih slabosti. 

Nedvomno bi bilo treba proučiti in bolj dognati sam sistem odnosov med 
štipendisti in štipenditorji. Zato je v predlogih odbora tudi priporočilo, naj bi se 
izdelala ustrezna strokovna študija, ki ne bi samo ugotavljala stanja in ga 
opisovala, ampak odkrivala tudi odnose, ki nastajajo z različnimi pogodbami 
med štipendisti in štipenditorji in to z različnih vidikov, tako socialnega kakor 
še zlasti s kadrovskega. Na temelju tega bo mogoče ugotoviti, ali so nam potrebni 
kakšni predpisi in kakšni so ti. Zdaj imamo na tem področju v veljavi zakon o 
štipendijah iz leta 1955. Treba je proučiti, koliko je ta zakon še ustrezen, in 
kaj storiti, da bi odnose na tem področju in družbene posledice, ki nastajajo 
iz takšnih ali drugačnih odnosov, o kakršnih je govoril tovariš Vrhovec, tako 
uredili, da se izognemo za naš čas in našo družbo neustreznim posledicam. 

Mislim, da je bilo zelo smotrno, da smo dali na dnevni red sočasno tudi 
vprašanje učencev srednjih, višjih in visokih šol, ker to prikazuje celovit položaj. 
K temu le dodajam, da je škoda, ker ni bilo v razpravi posebej naglašeno vpra- 
šanje vajencev. Mislim, da imamo tu dokaj neurejen položaj in da položaj va- 
jencev ni zavidljiv tako glede vajenskih domov kot glede ustreznih nagrad in 
njihovega zaslužka. Le ponekod je to dobro urejeno, v mnogih primerih pa ni. 
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Za to so predvsem odgovorne delovne organizacije,; vendar bi morale tudi ob- 
činske skupščine, ki vodijo pregled nad vajenci, zlasti nad vajenci pri zaseb- 
nikih, poseči vmes in zlasti na področju zasebnega gospodarjenja ustrezno ukre- 
pati, da se položaj vajencev izboljša. 

Nedvomno bi bilo treba zdaj, ko so statuti delovnih organizacij več ali 
manj sprejeti in ko prehajamo k izdelavi pravilnikov na temelju teh statutov, 
res povsod terjati, da pridejo vse delovne organizacije do pravilnikov o izobra- 
ževanju in napredovanju in v tem okviru o štipendiranju, da se vsaj z notra- 
njo zakonodajo delovnih organizacij urede določena vprašanja. 

Tovariš Gabrovšek je, recimo, navedel že mnogo ukrepov, ki jih je Izvršni 
svet sprejel; mislim, da v imenu vas lahko rečem, da podpiramo te ukrepe in da 
seveda hkrati priporočamo vsem občinskim skupščinam, da ustrezno, kot, je 
ukrepal Izvršni svet v okviru republiških odgovornosti, ukrepajo tudi občinske 
skupščine 

V razpravi so bili izraženi predlogi, naj bi sprejeli priporočilo. Priporočilo 
v pravem smislu besede je določen akt, zato najbrž niste mislili, da bi spre- 
jemali tak akt. Mislim, da bi bilo dovolj, če bi zadolžili pristojne sekretariate, 
da ha temelju poročila odbora in današnje razprave ustrezno ukrepajo in da 
se, kot smo že prej rekli, izdela ustrezna študija o sistemu štipendiranja, 
o slabostih in o poslediqah, ki nastajajo iz takšnih odnošajev, kakršni so zdaj 
na področju štipendiranja in kreditiranja. Vsa ta vprašanja naj se dodobra 
prouče, ker je v praksi večkrat dokaj nasprotujočih mnenj. 

Še posebej poudarjamo pomen poklicnega usmerjanja, ki je zdaj prvič 
prišlo v razpravo pred skupščino. Zlasti je treba podpreti prizadevanja zavodov 
za zaposlovanje in opozoriti delovne organizacije na nujno povezavo z zavodi. 
Delovne organizacije naj razvijejo kadrovske službe, o katerih se veliko govori 
pa malo naredi. 

Ko bomo razpravljali o osnovnem šolstvu, bo treba ugotoviti, kakšna je 
vloga osnovnih šol pri poklicnem usmerjanju in s tem v zvezi razmisliti tudi » 
urah komunalnega pouka, ki so bile omenjene kot sporno vprašanje. V okviru 
celotne razprave bo treba ugotoviti, na kakšen način in v kakšnih oblikah bo 
vendarle zagotovljen določen delež poklicnega usmerjanja v osnovnem šolstvu. 

Tovarišica Jovita Podgorriik je obljubila še neke dodatne predloge. Mislim, 
da bi bilo prav, da to pozneje v celotnem poročilu upoštevamo; ravno tako 
tudi predloge, ki jih je dal tovariš Bertoncelj. Mislim, da je prav, da celovito 
gradivo nato posredujemo pristojnim zavodom in sekretariatom, pa tudi ob- 
činskim skupščinam, da na temelju tega ustrezno ukrepajo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Če ni več pripomb k tej točki, lahko preidemo 
na naslednjo 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo problema- 
tike s področja izobraževanja odraslih. 

Gradivo je obravnaval poseben odbor za izobraževanje odraslih in nam do- 
stavil kratko poročilo, ki povzema nekaj osnovnih ugotovitev iz gradiva, ki s» 
ga pripravili tovarišica Tilka Blaha, Zveza delavskih in ljudskih univerz in 
Dopisna šola. 

Za uvod ni predvidena posebna obrazložitev. Zato takoj pričenjam razpravo* 
in vabim seveda tudi goste, predvsem pa avtorje gradiva, da se je udeleže^ 

Razpravljati želi tovariš Emil Roje s CK Zveze mladine Slovenije. 
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Emil Roje: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da vam v tej 
razpravi kot predstavnik ZMS, posredujem nekaj stališč o problematiki izobra- 
ževanja odraslih. 

Ta problematika je zelo široka, ker interes za to vrsto izobraževanja že 
-davno ni več omejen samo na proizvajalce z daljšo delovno -prakso, ampak po- 
staja potreba tudi vedno večjega števila absolventov osnovnih šol in ostale 
mladine. Dokaz za to je podatek, da je zelo nizka povprečna starost, kandidatov 
— približno 25 let — ki se poslužujejo našega dopisnega šolanja. Znano je, da 
se v nadaljnje redno šolanje, zaradi majhnih kapacitet šol druge stopnje in 
poklicnih šol, lahko vključi omejeno število mladine. Zato se vedno več iz šole 
izostale mladine vključuje takoj v proizvodnjo. Ti se zavestno odločijo za 
povezovanje proizvodnega dela s šolanjem, prav zaradi tega, ker niso dobili 
mesta v ustrezni šoli druge stopnje, ali pa zato, ker jih materialni položaj prisili 
k takemu načinu pridobivanja nadaljnje izobrazbe, ker niso dobili štipendije 
ali stanovanja v dijaškem domu. 

Tej mladini je potrebno omogočiti nadaljnje šolanje izven rednega šolskega 
sistema. Da pa bo to mogoče, je potrebno oblikovati drugačno vrednotenje vseh 
izrednih poti pridobivanja ustrezne izobrazbe. Družba danes še preveč favorizira 
redni izobraževalni sistem. Potrebno pa bo izobrazbo in strokovnost enako 
vrednotiti — ne glede na to, na kakšen način sta bili pridobljeni. Zato je po- 
trebno v večji meri utrjevati in širiti že obstoječe oblike izobraževanja odraslih 
oziroma izrednega šolanja in oblikovati predvsem v delovnih organizacijah 
pravilen odnos do vseh proizvajalcev, posebno še do mladine, kadar se zavestno 
odloči za to pot pridobivanja izbrazbe, s tem, da se ji omogoči študijske dopuste, 
pravilno regulira delovni čas, delno prispeva k precej visokim šolninam, itd. 

V zvezi s tem je posebej aktualnih še nekaj vprašanj, omenjenih že v 
gradivu, ki so vezana na izobraževanje odraslih. Zadržal se bom le pri neka- 
terih, ki so pomembna še posebej zato, ker nudijo večje možnosti in ugodnejše 
perspektive za vključevanje mladine v sistem izobraževanja odraslih. 

Prvo vprašanje je splošen položaj izobraževanja odraslih danes. Menimo, 
•da bi moralo izobraževanje odraslih postati sestavni del rednega izobraževalnega 
sistema. Materialna in organizacijska naslonitev na redni izobraževalni sistem 
bi v znatni meri pripomogla k odpravljanju težav in problemov, ki jih ugotav- 
ljamo v sedanjem sistemu izobraževanja odraslih. 

Drugič. Potrebno bi bilo urediti status dopisnega šolanja in ga z zakonitimi 
predpisi uvrstiti v sistem šolanja odraslih, v zvezi s tem bi bilo treba urediti 
tudi materialni položaj dopisnih šol. To vprašanje zasluži vso pozornost ob 
bližnjih razpravah o novem zveznem zakonu o izobraževanju. V primeru reali- 
zacije tega predloga pa se seveda pojavlja potreba po razširitvi sistema do- 
pisnega šolanja, da se število teh šol razširi iz dosedanjega omejenega obsega 
tehničnih šol in šol za usposabljanje kadrov za družbene službe, še na področje 
drugih poklicnih šol, pa tudi na gimnazije in srednje kmetijske šole. 

Z dopisnim šolanjem je tesno povezano tudi vprašanje možnosti dopisnega 
šolanja na naših fakultetah. Ta pot pridobivanja izobrazbe preko dopisnega 
šolanja se je zelo uveljavila v nekaterih sosednih socialističnih deželah in bi 
kazalo več razpravljati o možnosti uveljavitve tudi pri nas. To vprašanje bi 
morali posebej reševati v sklopu problema izrednega študija na univerzi. Prav 
bi bilo, če bi Skupščina opozorila organe fakultet, kjer so možnosti izrednega 
.šolanja samo na papirju, ne pa dejansko, da temu vprašanju posveti čimprej 
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večjo pozornost. Nekatere fakultete so storile zelo malo ali nič za ureditev 
-ustreznih pogojev izrednega študija in zato tudi število izrednih slušateljev v 
zadnjih letih ni v porastu, temveč pada. 

Vsakodnevno postavljamo zahtevo po nadaljnjem strokovnem usposabljanju 
naših pedagogov in vzgojiteljev, vendar je pristojna fakulteta v tem pogledu 
naredila zelo malo in so še tisti, ki so pokazali dobro voljo in se vpisali, opustili 
ta študij. 

Pogosto se slišijo tudi mnenja, da so družbene dajatve za dopisno šolanje 
prevelike in da v obliki izpitnih taks in šolnin znatno povečujejo stroške šo- 
lanja. Zato bi kazalo tudi to vprašanje ustrezno obravnavati, ker še posebej 
■zadeva gmotne zmožnosti mladine. 

Naslednje vprašanje, ki bi se ga dotaknil, je vprašanje nadaljnjega formi- 
ranja in krepitve mreže delavskih univerz. Smatramo, da bi se morali v tej 
politiki v perspektivi v večji meri usmeriti na utrjevanje področnih, materialno 
in kadrovsko močnejših delavskih univerz. Opažamo, da gospodarsko manj 
močne komune težko zmorejo vzdrževanje take vzgojno-izobraževalne ustanove, 
ker ne zmorejo sredstev niti za vzdrževanje rednega šolskega sistema. Zato 
bo v tem pogledu potrebno v večji meri združevati sile in povezovati interes 
več občin. 

Pomen delavskih univerz je glede na njihov obsežen program za izobraže- 
vanje mladine precejšen. V njih se vključuje mladina preko šol za življenje, ali 
preko drugih tečajev in se ji nudi možnost celovitega oblikovanja njihove oseb- 
nosti. Posebej pa bi morali še razvijati njihovo vlogo pri izobraževanju ozkih 
profilov za proizvodnjo, pri čemer morajo nuditi tudi splošno družbeno in 
■ekonomsko izobrazbo. Vedno večjim potrebam po splošnem družbeno-političnem 
in družbenoekonomskem' izobraževanju ljudi bodo lahko zadovoljile le tako 
Tcadrovsko in materialno zadovoljivo močne delavske in ljudske univerze, ki 
hodo razpolagale tudi z ustrezno strokovno in pedagoško zasedbo delovnih mest. 

Na koncu bi se želel dotakniti še enega vprašanja, ki je z izobraževanjem 
•odraslih tesno povezano, to je podaljševanje osnovnega šolanja za mladino na 
podeželju, na vasi, ki po končam osnovni šoli ostane doma ali pa se zaposli 

■v družbeni kmetijski proizvodnji. Danes ugotavljamo, da ima mladina v delovnih 
organizacijah v industriji znatno večje možnosti za nadaljnje izobraževanje kot 
pa mladina, ki je kakorkoli povezana z delom v kmetijski proizvodnji. Zato 
menimo, da je danes najbolj ugodna prilika, da ponovno razpravljamo o pred- 
logu dopolnilnega izobraževanja mladine na vasi, v obliki podaljševanja osnov- 
nega šolanja. Sezonski značai dela v kmetijski proizvodnji dopušča organiziranje 
Tednih zimskih tečajev, s katerimi bi poglobili tej mladini splošno družbeno, 
■ekonomsko in strokovno izobrazbo z osnovami tehničnih znanj. Ti tečaji naj bi 
trajali dve ali tri leta in to samo v zimskih mesecih, pri čemer bi učenci dobili 
približno enako zaokroženo znanje kot ga dobe učenci v poklicnih šolah. 

Seveda je realizacija takega programa odvisna v prvi vrsti od razumevanja 
:samib komun, delovnih organizacij in pripravljenosti delavskih univerz, ki naj bi 
bile skupno z osnovnimi in strokovnimi šolami nosilci tega dopolnilnega izobra- 
ževanja. t 

Med mladino na vasi ugotavljamo velik interes za tako izobraževanje, nje- 
govo koristnost in potrebnost pa so verjetno spoznala že tudi sama kmetijska 
gospodarstva in ustrezne zbornice. Zato predlagam, da Prosvetno-kulturni zbor 
razpravlja o ustreznosti tega predloga in tudi priporoči njegovo realizacijo. 
Hvala. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Avgust Vižintin. • 

Avgust Vižintin: Tovarišice in tovariši! Ze dalj časa opažam v 
občini, kjer delam in še v nekaterih drugih občinah, ki jih dobro poznam, da 
izobraževanje odraslih v teh letih ni dobilo tistega mesta, kot smo mu ga 
namenili oziroma kot smo si ga obetali pred petimi leti. Tudi gradivo, ki smo ga 
prejeli in analiza, ki sta jo pripravili komisiji Glavnega odbora Socialistične 
zveze in Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije to odločno potrjujeta. 
Torej je to naš splošen problem, ki ga moramo skrbno proučiti in seveda potem 
poskusiti v vseh smereh napraviti novo važno prelomnico na tem področju. 

Pred nekaj leti smo si ta razvoj predstavljali morda nekoliko preveč naivno. 
Delavske univerze smo spremenili iz društvenih sekcij v ustanove, ustanovili 
nekaj dopisnih šol in oddelkov pri rednih šolah, pri delovnih organizacijah pa 
ustanavljali izobraževalne centre in pri tem mislili, da bodo stvari stekle same 
od sebe. Takrat je bil to dejansko velik napredek. Lomili smo stare prosvetarske 
in čitalniške poglede na izobraževanje in ustvarjali zelo dober start za razvoj 
naprednejšega izobraževanja. Razvili smo celo vrsto oblik in nekaj časa tudi 
intenzivno napredovali, potem pa smo obstali. Potrebe so se hitreje razvijale 
kot naš izobraževalni sistem. Imam občutek, da tičimo trenutno precej nemočni 
v ozkem okviru in da ne moremo kaj posebnega storiti. Delavske univerze so 
skoraj povsod dobile profesionalni kader, oziroma točneje enega ali dva pro- 
fesionalca, ki organizirata najrazličnejše šole in tečaje, po mojih ugotovitvah z 
vedno slabšim vsebinskim učinkom. 

Število obiskovalcev in tečajev se je takrat res močno dvignilo, saj smo- 
imeli v nekaterih občinah v raznih šolah in tečajih na tisoče obiskovalcev. 
Toda sedaj tudi količinsko začenjamo padati. Zlasti v zadnjih dveh letih je 
padlo število obiskovalcev v rednih šolah za odrasle za polovico in to pri situ- 
aciji, ko ima 36 % zaposlenih v SR Sloveniji samo 4 razrede osnovne šole in 
več kot 50 o/o strokovnih in vodilnih uslužbencev samo nižjo izobrazbo. In še 
podatek, da samo 59 l0/o mladine dokonča osemletko. Podatki so iz gradiva, ki 
sta ga pripravili omenjeni komisiji. Podatki, ki pa smo jih sami zbrali v občini, 
potrjujejo isto in so še celo nekoliko poraznejši. 

Mislim, da izobraževanja odraslih nismo vedno popolnoma prav razumeli. 
Se vedno menimo, da je to nekaj ločenega od ostalega šolstva, še vedno gledamo 
nanj kot na nekaj, kar nam za silo dopolnjuje šolski sistem. Zato ga največkrat 
ločeno tudi vodimo in prepuščamo stihiji. Šolske oblasti pa to področje le 
redko kdaj obravnavajo in proučujejo. Izobraževanje odraslih, kot ga imamo 
mi, pa ni karakteristično tudi za druge dežele in jim ne služi kot dopolnilo 
rednega šolskega sistema, temveč je nujen sestavni del hitrega industrijskega 
in gospodarskega družbenega razvoja dežele. To potrjuje tudi razvoj izobraže- 
vanja v razvitih gospodarskih deželah. Mislim, da bi morali tudi mi tako gledati 
na nadaljnji razvoj izobraževanja odraslih in tudi prevzeti to veliko odgovornost 
za nadaljnji razvoj. Predvsem, še enkrat poudarjam, da je n&jvažneje, da obrav- 
navamo izobraževanje odraslih kot področje, ki je sestavni del vsega izobra- 
ževanja. Mislim, da prav v tem nismo doslej uspeli. Ne smemo tudi misliti, da 
smo slabo uspeli samo zato, ker je primanjkovalo materialnih sredstev. Na- 
sprotno, marsikdaj smo lahko videli, da so sredstva bila, da pa je bila zavora 
večkrat v naši miselnosti, v slabi organizaciji, v slabem-pridvidevanju današnjih, 
zlasti pa jutrišnjih potreb in v skromnem in primitivnem razvoju teh institucij 
ter oddelkov za izobraževanje odraslih. Tudi naše ambicije so v tej smeri večkrat 
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preskromne. V marsikateri občini so zadovoljni, da imajo 'samo enega ali dva 
človeka, ki poklicno delata na tem področju. Občutek imam, da smo ostali na 
pol poti. Domišljamo si, da nismo uspešno uresničili svojih zamisli, smo demo- 
bilizirali ostalo družbeno in društveno dejavnost delavskih univerz in drugih 
ustanovljenih ustanov in oddelkov. 

Rekel sem že, da sredstva niso bila vedno problem, vsaj povsod ne. Tudi 
gradivo, ki sem ga prebral, kaže, da v prejšnjih letih nismo porabili vseh 
sredstev, ki so bila namenjena za izobraževanje. Ne morem tudi reči, da ni 
neke splošne pripravljenosti, da bi se kaj več napravilo. Vsi čutimo, da bi 
bilo treba več napraviti. V naši občini so politične organizacije prepričane, 
da tako več ne gre dalje. Kje so torej vzroki, da ne krenejo naprej? Ali so 
vzroki kadrovski? Brez dvoma je to zelo pereč problem, g katerem ne bi 
posebej govoril. 

Zdi se mi, da je predvsem zelo važno postaviti jasnejši koncept nadalj- 
njega razvoja izobraževanja odraslih in dati jasno priporočilo, da je potrebno 
to področje razvijati hitro in odločno. Pri tem mislim na priporočila Skupščine, 
političnih in drugih družbenih organizacij. Tako bi napravili nekaj korenitega, 
kot na primer pred leti, ko smo potegnili delavske univerze iz društvenih 
okvirov. 

Delavske univerze in druge ustanove ter oddelke za izobraževanje od- 
raslih bi bilo potrebno razvijati bolj smelo in jih spremeniti v resnične insti- 
tucije, ki bodo proučevale, analizirale probleme in usmerjale ter spodbujale 
ljudi k izobraževanju in ne kot doslej samo površno organizirale šole in tečaje. 
Na primer v naši občini nismo sposobni dati na dnevni red zasedanja občinske 
skupščine ali komiteja izobraževanja odraslih, ker ga po 5 letih razvoja delav- 
ske univerze in drugih oddelkov še nismo dobro proučili in analizirali. V 
splošnem smo precej govorili o izobraževanju, vendar to, kar je potrebno 
sedaj, je konkretno ukrepanje. 

Hkrati mislim, da pri razvijanju delavskih univerz, izobraževalnih centrov 
in drugih ustanov ne smemo zanemariti široke odgovornosti celotne družbe 
za to področje, ker to izobraževanje ne smemo več prepuščati samemu sebi. 
Mislim, da je izobraževanje odraslih mnogo več kot sam razvoj teh institucij. 
Izobraževanje odraslih je po mojem mnenju široko družbeno gibanje in bi 
takšno tudi moralo biti. Izobraževanje odraslih je seveda tesno povezano tudi s 
samoupravljanjem, delitvijo dohodka, stimulacijo, pravilniki, mrežo štipen- 
diranja itd. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Truda Zoher. 

Truda Zoher: Razpravi bi se priključila iz razloga, ker delam pri 
izobraževanju odraslih že od vsega začetka. 

Soglašam s stališči, ki jih je o problematiki izobraževanja odraslih postavil 
v poročilu začasni odbor. V razpravi se bom podrobneje omejila na probleme, 
to zadevajo odrasle v okviru rednih šol, bodisi, da so to oddelki, ki jim pra- 
vimo večerni in pa, sistema dopisnega izobraževanja, ker problematiko ostalega 
izobraževanja v gospodarskih organizacijah v okviru ljudske univerze v taki 
meri ne poznam. 

V procesu izobraževanja odraslih je treba najprej jasno določiti vsebino 
in cilje. V tem procesu, kakor ga razumem, gre najprej za dopolnjevanje, iz- 
popolnjevanje in poglabljanje ustrezne izobrazbe že zaposlenih. Ta zvrst izobra- 
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ževanja, ki jo kot vemo narekuje vse večja dinamika tehničnega, ekonomskega; 
in sploh družbenega razvoja, naj bi omogočila, da bi zaposleni dobili formalno 
ustrezno izobrazbo in da bi na ta način čim laže in hitreje doumeli vse nasta- 
jajoče tehnične in strokovne spremembe, ki bi jih potem uporabili pri svojem 
delu. Za to zvrst izobraževanja so odgovorni izobraževalni centri v podjetjih, 
in delno tudi delavske univerze. 

Izobraževanje odraslih ob rednih šolah pa mora dati sistematično formalno 
izobrazbo za določen profil stroke. Kakor nam je znano, izobrazbena oziroma-, 
kvalifikacijska struktura zaposlenih v našem gospodarstvu in v družbenih 
službah ni ustrezna. Mnoga delovna mesta zasedajo kadri z izobrazbo, ki ne 
ustreza, često pa z zelo bogato prakso in ustrezno poslovno rutino. Tak kader- 
predstavlja danes resno oviro za napredek delovnih organizacij. Nikakor pa 
ga ne bi kazalo degradirati na manj zahtevna delovna mesta, ker bi mu s tem 
odrekli vse tiste pridobljene izkušnje, ki si jih je pridobil v dolgoletni praksi. 
Iz tega torej izhaja, da bi družba morala čim širše odpreti možnosti za proces 
tovrstnega izobraževanja, saj se bodo končno zanj vložene investicije v razme- 
roma kratkem času vrnile in bodo gotovo rentabilne. 

Glede izobraževanja odraslih ob rednih šolah lahko rečemo, da do leta: 
1960 problemov nismo imeli, in je družba do tedaj dajala vse, tako da se med 
rednimi in odraslimi "učenci sploh ni delalo nobenih razlik, ker je družba pre- 
vzela nase vsa bremena. Problemi pri izobraževanju odraslih so nastali z novirh 
zakonom o financiranju šolstva, ki so potem iz leta v leto postajali čedalje- 
hujši. Po tem letu torej, do danes, so ti oddelki popolnoma izločeni iz družbenega. 
financiranja. Razen tega pa so tudi še drugi problemi, kot neenotnost na vsej. 
črti, glede učnih programov, tako da imamo celo v okviru ene šole dva različna, 
sistema. Eden je dopisni, drugi pa oddelčni za odrasle. Največji problem pa je- 
trenutno ta, da postaja to izobraževanje ljudem vedno težje dosegljivo. Na_eni 
strani imamo resolucijo, ki točno pove, kaj želimo v zvezi z izobraževanj em. 
kadrov doseči, če pa na drugi strani pogledamo komu je to izobraževanje do- 
segljivo. Lahko ugotovimo, da se ga more posluževati le majhno število ljudi. 
Za ilustracijo bom navedla samo nekaj številk in sumasumarum bomo dobili 
znesek, ki ga morajo običajno plačati socialno šibki delavci, če se hočejo iz- 
obraževati. Ta znesek pa predstavlja ža njih velik izdatek, upoštevajoč, da ti v 
gospodarstvu ne zasedajo vidnih delovnih mest. V gospodarstvu zasedajo vidna 
delovna mesta tisti, ki so se izobraževali v času, ko je bilo to izobraževanje še- 
brezplačno. Danes pa mora socialno šibak sloj, ki malo zasluži, plačati vse. 
Vzemimo mesečne šolnine, ki jih plačujejo odrasli na rednih ekonomskih sred- 
njih šolah: v Celju 6000 din krat 10, v Ljubljani, 4000 din krat 8, v Kranju 
4000 din krat 9, v Mariboru 3000 din krat 5. Srednja tehnična šola v Mariboru 
5500 din krat 9, gimnazija v Mariboru 5500 din krat 9. Torej, če samo to sešte- 
jemo, dobimo že kar lep znesek. Samo za šolnino na dopisni ekonomski srednji 
šoli lahko rečemo, da je poceni. Letno znaša 26 000 din, toda pri tem moram 
takoj poudariti, da so v to šolnino vključeni že izdatki za učbenike in skripta, 
medtem ko pa mora tisti, ki študira po sistemu v rednem oddelku poleg šolnine' 
plačati še vse knjige in skripta. Ko plačaš šolnino, pridejo na vrsto izpitne 
takse. Toliko kolikor je šol, toliko je različnih cen in tudi v tem pogledu ni 
enotnosti. Te si kroji vsaka šola kakor ve in zna. Tako stane, recimo na Eko- 
nomski srednji šoli v Ljubljani pismeni izpit iz slovenščine ali tujega jezika, 
1400 din, v Mariboru 1200. Na srednji tehnični šoli v Ljubljani, Mariboru, Celju' 
in administrativni pa 1500 dinarjev. Ustni izpit pa v Ljubljani 781 din, v Mari- 
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boru 750 din in v Ljubljani na srednji tehnični 1000 din. Ko plača učenec izpitno* 
takso, mora plačati še administrativno takso. Tudi ta znaša v posameznih šolah 
zelo različno in jo mora plačati kandidat neodvisno od števila izpitov, ki jih 
bo v določenem roku polagal, ali enega ali pet. To je pavšal, ki ga mora plačati, 
če se k izpitu prijavi. Tu število izpitov , ne vpliva na višino takse. Ta znaša 
v Ljubljani 510 din, v Mariboru 640 din; na vseh srednjih tehničnih šolah in 
na administrativni pa je enotna — 710 din. Potem plačujejo odrasli še vse 
stroške v zvezi s seminarji in instrukcijami. Vsako uro so dolžni plačati. Sicer 
imajo organizirane redne tedenske seminarje predmetov, ki se jih sami ne mo- 
rejo naučiti, lažjo snov pa utrjujejo nekaj dni pred izpitom z občasnimi semi- 
narji, da dobijo potrebno orientacijo, da ločijo bistveno od nebistvenega in da 
dobijo tudi kontakt s predavatelji. Vsaka seminarska ura mora biti plačana 
in se njena cena giblje od 525 din do 1000 din. Torej, če imajo vsak teden 
najmanj 2 seminarski uri in še občasne seminarje pred izpitnim rokom, do- 
bimo v enem letu precejšen znesek. 

Posebej se potem obračunajo stroški za diplomski izpit. Danes stane di- 
plomski izpit na ekonomski srednji šoli 11 500 din, vendar ga septembra po 
tej ceni več ne bodo mogli delati, ker ne krijemo dejanskih stroškov in pred- 
videvamo, da bo znašala nova cena 14 000 din. No, k vsem tem stroškom pa 
prištejemo še stroške za čiščenje prostorov, ki jih je treba počistiti po semi- 
narju. Čistilke so namreč plačane le za čiščenje rednih oddelkov. Nadalje mo- 
ramo upoštevati, da se ti ljudje vozijo iz oddaljenih krajev, in morajo plačati 
cele vozovnice. Ce sedaj vse te stroške seštejemo, dobimo za dobo štirih let 
znesek 280 000 do 300 000 din. Ta znesek pa predstavlja za te ljudi prav gotovo 
veliko breme. Mnogo težje je danes odraslemu dovršiti šolo druge stopnje kot 
pa univerzo ali pa višjo šolo, ker jim na teh šolah ni treba plačati drugega 
kot pavšalni znesek od 6000—8000 din. Zato bi sistem financiranja morali ure- 
diti tako, da bi postale šole druge stopnje odraslim bolj pristopne, tkko pa je 
sedaj višja šola cenejša, šola druge stopnje pa dražja. 

Potem pa še nekaj. Obstaja še en problem, ki se mi zdi zelo važen, in sicer 
problem izobraževanja članov Zveze borcev. Namreč dopisna šola je bila tista, 
ki je prvotno v ta namen nastala. Danes je število članov Zveze borcev v pri- 
merjavi z ostalimi, ki se šolajo, neznaten — vseh je komaj ena četrtina ali 
okoli 900. No, in kaj se je zgodilo? Vsem članom Zveze borcev je prej vse 
stroške izobraževanja poravnal okrajni odbor združenja borcev. S 1. januar- 
jem 1964 pa jih je okrajni odbor postavil pred dejstvo, da pač te obveznosti 
ne bo več izpolnjeval in da jo morajo prevzeti občine. Mi smo seveda na lastno 
pobudo sklicali sestanek s predstavniki občinskih skupščin in povedali, kaj 
nam je bilo rečeno. No, in tam so se predstavniki občinskih skupščin izgovar- 
jali, da bo to težko realizirati, ker teh izdatkov niso predvideli v finančnem 
planu. Vsekakor pa bodo poskušali, da bodo tem članom izdatki za šolanje 
refundirani. 

Ampak, ko sedaj s temi ljudmi razpravljaš, ugotoviš, da jim občina v 
najboljšem primeru refundira stroške za izpitno takso; vse ostale izdatke pa 
nosijo sami. Zdaj se, tovariši, vprašujem, ali je to prav? Ali je prav, da ne 
izpolnjujemo več te obveznosti? Če bi ljudje prej za to vedeli, se verjetno ne 
bi odločili za študij. Tako pa imamo sedaj primere, da so ostali ljudje na sredi 
študija, ker ga enostavno ne morejo nadaljevati. Ce borcem še do danes nismo 
mogli dati stanovanja, je najmanj šolanje tisto, kar smo jim dolžni zagotoviti, 
in sicer vsem tistim, ki še niso uspeli dobiti ustreznih kvalifikacij. Najmanj 
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pa, kar lahko rečem, je to, da se mi zdi res zelo neodgovorno početje to, da lahko 
občinske skupščine rečejo: ni denarja, ni bilo v planu. 

Potem so problematični tudi učni načrti. Ze prej sem rekla, da ugotavljamo 
pri njih neenotnosti in precejšnje razlike, tako da je prehod iz enega sistema 
v drug sistem težaven in ga spremlja množica diferencialnih izpitov. Le dopisna 
šola se rednemu šolanju še najbolj približuje. Danes te razlike odpravljamo, 
toda še vedno obstajajo. V učnih načrtih je velika pestrost in neenotnost. 
Na drugi strani pa sem mnenja, da bi bile določene razlike v strukturi izobra- 
ževanja med redno šolo in šolo za odrasle vendarle utemeljene. Tu le ne moreta 
biti popolnoma enaka učna načrta. Namreč, razlike naj bi pač izhajale iz dej- 
stva, da stopajo odrasli v izobraževalni proces z večjim ah manjšim fondom 
praktičnih izkušenj, ki jih pa redni dijaki nimajo. Torej, samo zaradi tega 
dejstva bi se razlika v učnih programih eventualno lahko dopuščala. Iz istega 
razloga bi bilo treba tudi razmisliti o morebitnih spremembah samih metod 
učnega procesa, ki morajo biti prav gotovo drugačne, če razlago pojmov, po- 
javov in procesov gradimo na že obstoječih izkušnjah učencev ali pa ne. Vse 
to me torej navaja na zaključek, da bi bil lahko odnos družbenih činiteljev 
do te zvrsti izobraževanja bolj odgovoren. Stanje, kakršnega imamo, je graje 
vredno. Prišli smo tako daleč, da od kandidatov pred izpitom samo pobiramo 
denar in tako izpademo le kot neke vrste izterjevalci. Da, takšna je situacija 
v šolah. Mislim, da je prav, da tu poslance, ki ne poznajo stvari, opozorimo 
na resnost problematike. Neprestano namreč nekaj izterjujemo, sedaj izpitne 
takse, potem za čiščenje, naslednjo uro zopet šolnino itd. Problem je skratka 
tako zaostren, da tu ne moremo več dolgo čakati, temveč ga je treba hitro 
in učinkovito rešiti. 

Tovariši, mogoče sem ogorčena zaradi tega, ker s temi ljudmi živim in 
delam in me take stvari bolijo. Zaključujem torej z ugotovitvijo, da je pri 
izobraževanju odraslih osrednji problem financiranje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. Besedo ima tovariš Alojz Smerdel. 

Alojz Smerdel: Tovarišice in tovariši! Želim razpravljati o treh 
problemih s področja izobraževanja odraslih, ki ga organizirajo delavske in 
ljudske univerze in sicer o materialnem stanju, o strokovnih sodelavcih ter o 
nadaljnji koncepciji razvoja delavskih in ljudskih univerz v Sloveniji. 

Ob ustanavljanju delavskih univerz, pa tudi pozneje, se nekateri ustano- 
vitelji niso dovolj jasno vprašali, kakšno delavsko univerzo potrebujejo, da bi 
bila sposobna uspešno izvajati svoje naloge. Samo odločba o ustanovitvi brez 
dvoma še ne zadošča. Ta nejasnost se sedaj odraža v tem, da imamo v celjskem 
okraju na 11 delavskih univerzah zelo kritično stanje. Na eni trenutno sploh 
ni stalnega sodelavca — to je v Sevnici, v treh primerih pa jih vodijo tovariši, 
ki imajo še drugo službo ali pa so zaposleni samo 4 ure, to je Šentjur, Laško, 
Mozirje. Le delavska univerza Velenje ima svojo zgradbo, sedem delavskih 
univerz pa sploh nima lastnih učilnic. Zadovoljevanje sicer različnih izobraže- 
valnih potreb pa je v vseh občinah enako pereče in ekonomsko nujno. 

Zaskrbljujoča je fluktuacija kadrov na delavskih unverzah. Podatki kažejo, 
da so bili upravniki na delavskih univerzah v celjskem okraju v nekaj letih 
izmenjani po večkrat. Povsod, razen v Velenju, so bili izmenjani vsaj enkrat. 
Tako se je na delavskih univerzah v dobrih 4 letih zvrstilo 20 upravnikov s 
povprečnim andragoškim stažem 2 let. Poleg upravnikov dela na delavskih 
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univerzah trenutno še 7 stalnih strokovnih sodelavcev. Mislim, da je pri teh 
fluktuacija prav tako velika kot pri upravnikih. 

Vzroki za tako fluktuacijo v glavnem niso v osebnih dohodkih, marveč 
predvsem v nejasnem statusu takih strokovnih sodelavcev, v preveliki pre- 
obremenjenosti in v nesmotrni kadrovski politiki. Vendar je treba jasno pove- 
dati, da strokovni sodelavci in upravniki v več primerih nimajo ustreznih znanj. 
Tistih nekaj upravnikov in strokovnih sodelavcev, ki pa imajo potrebno iz- 
obrazbo, pa se strokovno ne izpopolnjujejo dovolj hitro zaradi preobremenje- 
nosti s finančnimi in organizacijskimi posli. 

Nujno potrebno bi bilo, da andragoško sposobni kadri ostanejo na delavskih 
univerzah dlje časa, da bo omogočena akumulacija in s tem tudi uporaba andra- 
goških izkušenj. Kadre, ki pa manjkajo, pa je treba dobiti tudi s štipendiranjem 
na ustreznih pedagoških in andragoških fakultetah ali izmed absolventov viso- 
kih političnih šol. 

Ali je še nadalje realna dosedanja koncepcija v nekaterih občinah, da 
naj vsaka delavska univerza razvija vse veje izobraževalne dejavnosti, čeprav 
so te med seboj oddaljene le nekaj deset kilometrov, ali naj ima vsaka delavska 
univerza strokovnjake za programiranje, psihologe, ekonomiste itd.? Ali ne bi 
bilo bolj realno, da bi nekatere občine združile sredstva, kadre in napore, 
da pridejo tako do izobraževalnih služb, ki bodo zares učinkovit ekonomski 
činitelj v njihovem razvoju, ali pa da se kako drugače organizira sodelovanje 
med delavskimi univerzami? 

Karakterističen primer nerealne koncepcije razvoja delavskih univerz je 
v posavskih občinah, to je v Sevnici, Krškem in Brežicah, kjer ima vsaka občina 
samostojno delavsko univerzo, ki pa so dolžne po pravilih, ki so jih predpisali 
ustanovitelji, razvijati vse veje izobraževalne dejavnosti, niti ena pa nima 
profesionalnih strokovnih sodelavcev in prav tako niti ena lastne učilnice. 
Razumljivo je, da take samostojne delavske univerze niso sposobne organizirati 
takega izobraževanja, ki bi ustrezalo zahtevam in ekonomskim potrebam po 
izobraževanju. 

Moj predlog je, da naj Zveza delavskih in ljudskih univerz Slovenije ob 
sodelovanju s prizadetimi čimprej prouči sedanje stanje in izdela koncept 
nadaljnjega razvoja tudi posameznih delavskih univerz v Sloveniji ter si pri- 
zadeva, da ga tudi uresniči. V nasprotnem primeru bomo po nekaj letih lahko 
ugotavljali, da nekatere delavske univerze še vedno delajo z nejasnimi kon- 
cepti, to je, da še nadalje izvajajo izobraževanje, katerega bi lahko v številnih 
primerih opredelili kot improvizirano izobraževanje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Ive Šubic. 

Ive Subic: Želim dati nekaj pripomb k estetsko-humanistični vzgoji 
odraslih preko organizacije delavskih univerz in kulturno-prosvetnih organizacij. 

Mislim, da so predvsem delavske univerze ene izmed najbolj primernih 
organizacij za organiziranje estetske in humanistične vzgoje ob določenih po- 
gojih in pomoči upravno-političnih skupnosti ter angažiranju posameznih po- 
klicno-strokovnih društev s kulturno-prosvetnega področja. Mislim, da bi bile 
prav te institucije lahko organizatorju v veliko pomoč pri vsebinskem progra- 
miranju in izvedbi kvalitetne estetsko-humanistične vzgoje. Tako organizirana 
estetska vzgoja bi se ob sodelovanju teh društev lahko odvijala preko najraz- 
ličnejših oblik in to od predavanj, literarnih večerov, razstav s strokovnim 
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tolmačenjem, do koncertov. V to vzgojo pa bi bilo potrebno vključiti tudi 
razne kulturno-prosvetne institucije kot so: galerije, prosvetni servis in muzeji, 
katerim je družba zaupala čuvanje raznih kulturnih dobrin, ki so splošna druž- 
bena last. Posredovanje teh dpbrin izven kraja, kjer je taka ustanova locirana,, 
bi bilo potrebno vključiti v načrtno estetsko vzgojo. Čeprav del teh in podobnih 
teženj opažam npr. v posredovanjih Narodne galerije in Zveze kulturno-pro- 
svetnih organizacij ob pomoči Prosvetnega servisa, še vedno ni dovolj koordi- 
nacije med temi kulturnimi ustanovami in delavskimi univerzami. Skratka, 
potrebno bi bilo izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva in oblike za estetsko 
vzgojo našega človeka, da bo v prihodnosti ob povečanju svojega prostega 
časa lahko v polni meri ali vsaj bolj kot dosedaj spremljal kulturne dobrine. 
S takim izobraževanjem bi se našemu proizvajalcu izostril estetski okus, ki 
ni brez pomena tudi pri njegovem delu v proizvodnji. Z ustvarjanjem tesnej- 
šega odnosa med proizvajalcem in kulturnimi dobrinami, ki bi se ustvaril s 
takim načinom estetske vzgoje, bi postalo intimno življenje našega človeka 
tudi lepše in bogatejše. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Tilka Blaha. 

Tilka Blaha: Tovariši in tovarišice poslanci! Dovolite, da dodam k 
obsežnemu gradivu, ki je bilo pripravljeno za to točko dnevnega reda in pa 
k temu, o čemer je razpravljala komisija pri Glavnem odboru Socialistične 
zveze in pri Republiškem svetu sindikatov, še nekaj svojih misli. 

Opazili ste, da je v gradivu precej obsežno prikazan tudi razvoj izobraže- 
vanja odraslih v svetu. S tem smo hoteli utemeljiti tezo, ki se mi zdi, da pri 
nas še ni dovolj prodrla v zavest vseh odločujočih činiteljev, tezo namreč, da 
postaja izobraževanje vseh, ne le mladine, temveč še posebej tudi odraslih 
na določeni stopnji razvoja družbe pomemben, če ne rečem celo odločujoč 
faktor nadaljnjega ekonomskega, tehnološkega in družbenega napredka. Danes 
postaja izobraževanje odraslih ne le fenomen gospodarske in kulturne zaosta- 
losti neke dežele, temveč predvsem posledica njene razvitosti. Izobraževanje ni 
namenjeno samo tistim kategorijam prebivalstva, ki imajo najnižji izobrazbeni 
nivo, temveč je stalno izpopolnjevanje in izobraževanje potrebno vsem pre- 
bivalcem, ne glede na izobrazbo, poklic in zaposlenost ter ne glede na starost. 

Zdi se mi, da smo v Sloveniji kljub relativni gospodarski razvitosti vendar 
v posebnem položaju, ker moramo hkrati reševati dva problema. Danes mo- 
ramo še v zelo veliki meri popravljati dosedanji nerazviti šolski sistem in 
tudi posledice tega sistema, ker v rednem šolskem izobraževanju'nismo mogli 
zadovoljiti vseh potreb; tu mislim predvsem na zelo nizko splošno izbobrazbeno 
strukturo kadrov, na veliko pomanjkanje in na nesorazmerno sestavo stro- 
kovnih kadrov. Hkrati pa moramo v večji meri in hitreje ustvarjati možnosti 
za stalno izpopolnjevanje znanja vseh zaposlenih, zato, da realiziramo pravico, 
ki smo jo zapisali v ustavi, da je vsakemu pod enakimi pogoji omogočena 
oziroma dostopno izobraževanje, ki mu je potrebno glede na njegovo poklicno in 
družbeno udejstvovanje. 

Zato bi h gradivu, ki ste ga prejeli, dala še nekatere konkretnejše predloge, 
ki smo jih prediskutirali tudi v komisiji za kulturo, prosveto in tisk pri Republi- 
škem svetu sindikatov in v komisiji za ideološko delo pri Glavnem odboru 
Socialistične zveze. Predlagam, da bi Prosvetno-kulturni zbor v ustrezni obliki 
posredoval najosnovnejša stališča in priporočila vsem pristojnim organom. 
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Mislim, da se lahko strinjamo s tem, da smo v dosedanjih prizadevanjih za izpo- 
polnitev sistema izobraževanja odraslih v Sloveniji uspeli organizacijsko razviti 
širok sistem ustanov in organizacij, ki se bavi j o z izobraževanjem odraslih, 
od izobraževalnih centrov, oddelkov za odrasle pri rednih šolah, delavskih 
univerzah, dopisnega šolanja ter raznih drugih oblik dopolnilnega izobraže- 
vanja, ki ga organizirajo strokovne organizacije, združenja itd. Ob vsej tej 
široki in raznoliki dejavnosti, ki je mimo mnogih praktičnih izkušenj in uspehov 
odprla tudi mnoge teoretične in praktične probleme, se mi zdi, kar so dosedanji 
govorniki tudi s praktičnimi primeri pokazali, da se v prihodnje kot nujen 
imperativ nadaljnjega razvoja izobraževanja odraslih nakazujejo nekatere res 
neodložljive naloge in o teh bi želela nekoliko več spregovoriti. 

Menim, da gre tu za štiri skupine nalog. Prva se nanaša na delovne 
organizacije. Mislim, da bi morali v vseh delovnih organizacijah v gospodarstvu 
in v družbenih službah preiti od splošnih in načelnih razprav h konkretnemu 
programiranju izobraževanja ter k dolgoročnemu planiranju kadrov. V samo- 
upravnih predpisih delovnih organizacij, ki urejajo način izobraževanja, na- 
predovanja in štipendiranja, bi morali posebej vsem zaposlenim zagotoviti take 
rešitve, ki bodo zagotavljale celovitost izobraževanja in ki bodo stimulirale 
posameznike, da bodo ob delu stalno izpopolnjevali in širili svoja znanja in 
sposobnosti. Tu pa se mi zdi, da je treba v gospodarskih organizacijah in 
družbenih službah zagotoviti tak način obnavljanja vodilnih kadrov, da bodo 
na vodilna mesta prihajali res najsposobnejši kadri. Mislim, da je sedanji 
sestav vodilnih kadrov v našem gospodarstvu in javnih službah resna ovira, 
da se stvari ne premaknejo naprej. Podatki, ki so navedeni v gradivu, to tudi 
zelo drastično dokazujejo. 

Pri usmerjanju zaposlenih v razne oblike šolanja tega do sedaj skoraj ni 
bilo, naj bi se v večji meri upoštevale potrebe delovnih organizacij, ter nagnje- 
nja in sposobnosti posameznikov. Delovne organizacije naj bi v večji meri iz 
lastnih vrst rekrutirale kadre za vodilne in strokovne službe in ne samo tako, 
kot je sedaj praksa, da se z razpisi in vabljenjem iščejo strokovnjaki šele takrat' 
ko je določeno mesto izpraznjeno. Z večjo odgovornostjo in resnostjo bi bilo 
treba v gospodarskih organizacijah urediti kadrovske službe in izobraževalne 
centre, ker je res, da o tem že dolgo in zelo veliko govorimo, pa zelo malo 
naredimo. Podatek, da so v lanskem letu od razpoložljivih sredstev za izobra- 
ževanje v gospodarskih organizacijah porabili samo 67,0/o možnih sredstev, 
opozarja na resne organizacijske in programske slabosti in zaostajanje ka- 
drovskih ter izobraževalnih služb v gospodarskih organizacijah za realnimi 
možnostmi in potrebami. Menim, da je nujno, da delo izobraževalnih centrov 
v bodoče ne prepuščamo le samoiniciativi gospodarskih organizacij, temveč 
da bi se moral za njihov razvoj, proučevanje in preverjanje programov, 
oblik ter metod dela v bodoče v večji meri angažirati Republiški zavod za stro- 
kovno izobraževanje. To je tudi želja ljudi, ki delajo na tem področju in ki se 
čutijo pri tem osamljeni. 

Mimo osnovnih nalog, ki jih na področju strokovnega izobraževanja dajemo 
gospodarskim organizacijam pri usposabljanju zaposlenih za potrebe delovnih 
mest, pa želim opozoriti še na posebno skrb, ki naj bi jo gospodarske organi- 
zacije posvetile mladim delavcem, ki se po nedokončani osnovni šoli s 4, 5 ali 
6 razredi neposredno vključujejo v proizvodnjo. Menimo namreč, da je tej 
mladin1 v letih dozorevanja in največje psihofizične zmogljivosti potrebno omo- 
gočiti, da bo poleg ozke specializacije za delovno mesto pridobila tudi širša 
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splošna in družbena znanja, ki bodo predstavljala solidnejšo osnovo za poklicno 
in družbeno delovanje ter za njihovo nadaljnje strokovno usposabljanje. 

Zato mislim, da ne bi bilo preuranjeno in tudi verjetno ne bi zahtevalo 
prevelikih materialnih in kadrovskih sil, če bi, podobno kot za poklicne šole, 
tudi za to mladino izdelali minimalni program družbeno potrebnih znanj, ki bi 
jih gospodarske in druge delovne organizacije same ali pa preko drugih 
izobraževalnih ustanov zagotavljale vsem mladim delavcem. 

Nadalje naj bi se gospodarske organizacije v večji meri zavzele tudi za to, 
da bodo sezonski delavci imeli možnost, da se v kulturnejši sredini, v katero 
pridejo iz zaostalejših krajev, kulturno in družbeno razvijajo in bogatijo svoja 
znanja in sposobnosti. 

Drugi del predlogov se nanaša na tako imenovano izobraževanje ob rednih 
šolah. V gradivu in pa predvsem v razpravi tovariša iz Maribora ste lahko 
ugotovili, da je delo oddelkov za odrasle oziroma šolanje odraslih letos res prišlo 
v kritično fazo. Tudi število vpisanih slušateljev v oddelke za odrasle je 
v lanskem letu močno padlo. Nadalje je čutiti v delu teh oddelkov stagnacijo 
v programskem, metodološkem in organizacijskem pogledu. V delo teh oddelkov 
se vse bolj vnašajo programi in metode rednih mladinskih oddelkov, kar vodi 
često do verbalizma, prenatrpanih programov in pretirane fizične in umske 
obremenitve slušateljev. Niso pa tudi redki primeri, da se na pritisk slušateljev 
zaradi prenatrpanih in neživljenjskih programov opuščajo potem celotni pred- 
meti oziroma bistveno krnijo programi, kar gre seveda na škodo kvalitete 
znanja posameznikov. Na drugi strani pa to ustvarja nerazpoloženje pri tistih, 
ki redno študirajo1. Zato mislim, da bi bilo nujno treba čimprej podrobneje 
analizirati sedanji način izobraževanja odraslih ob rednih šolah, pregledati in 
prilagoditi programe, metode in oblike tega načina šolanja. Potrebno bi bilo 
tudi vsebinsko globlje analizirati uspehe takšnega načina šolanja. Mislim pa, 
da moramo ob tem realneje računati z zmogljivostmi človeka, ki poleg zapo- 
slitve tudi študira. Poiskati moramo najustreznejše načine in možnosti ter 
ustvariti boljše študijske pogoje, pa najsi bo to s sodobnejšimi metodami, z učili, 
z urejenimi študijskimi dopusti, ali pa z usklajevanjem šolanja in dela v izmenah, 
kar je čestokrat postalo v gospodarskih organizacijah problem. Bolj je treba 
izkoristiti tudi uvajanje 42-urnega delovnika in ustvarjati možnosti, da imajo 
ljudje, ki študirajo, za te namene tudi več časa na razpolago. 

Povsem se pridružujem tudi mnenjem, ki jih je iznesla tovarišica iz Mari- 
bora, da postajajo zelo resen problem za slušatelje oddelkov za odrasle, zlasti 
na II. stopnji, visoke šolnine, razne takse in davščine, ki jih plačujejo za pre- 
davanja, oziroma pomoč, ki jim jo nudimo preko šol, delavskih univerz ali 
preko dopisnih šol. Mislim, da to ni le socialen problem, čeprav je tudi to, ker 
so to ljudje, ki imajo nizke osebne dohodke, so pa hkrati to-ljudje, ki ob 
tem, ko študirajo, že ustvarjajo nacionalni dohodek; to se pravi, da že ustvar- 
jajo sredstva, ki jih na drugi strani dajemo šolam za redno delo. Zdi se mi, da 
je to poleg socialnega problema tudi protiustavno^ ker s tem dvojno vrednotimo 
ljudi, ki svoje znanje in izobrazbo izpopolnjujejo in niti ne stimuliramo zapo- 
slenih, da bi si ob delu izpopolnjevali znanje ter z večjim znanjem več pro- 
izvajali. 

Menim, da bi bilo treba šolam na osnovi njihovih delovnih programov iz 
družbenih skladov zagotoviti finančna sredstva tudi za potrebe izobraževanja 
odraslih, pri čemer naj bi slušatelji prispevali le tolikšen zmogljivi del, ki bo 
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stimuliral in usmerjal posameznika k izpopolnjevanju na ustrezno izbrani šoli, 
na kateri bo tudi resneje študiral. 

Tretja skupina nalog se nanaša na posebne ustanove in organizacije, ki se 
bavi j o z izobraževanjem odraslih. O delavskih univerzah je bilo že precej go- 
vora in ne bi ponavljala teh problemov, pač pa bi se pridružila že obravnavanim 
predlogom, da moramo v 7-letnem obdobju načrtno kadrovsko in materialno 
okrepiti delavske univerze vsaj v večjih industrijskih središčih, zato da bi lahko 
prevzemale tudi odgovornejše naloge, tako v samih izobraževalnih programih, 
kot tudi na področju andragoške in metodološke pomoči manj razvitim delav- 
skim univerzam in tudi drugim ustanovam, ki se bavijo z izobraževanjem 
odraslih. 

Nadalje mislim, da bi morala strokovna društva, društva inženirjev in 
tehnikov, društva ekonomistov in razne druge organizacije in združenja usmeriti 
svoje izobraževalno delo prvenstveno na dopolnilno izobraževanje svojih članov, 
na posredovanje izsledkov znanosti in tehnike in omogočati širšemu krogu stro- 
kovnjakov seznanjanje z vsem, kar prinaša hiter razvoj znanosti in tehnike, da 
se bodo ti v svoji stroki stalno izpopolnjevali in napredovali. Zdi se mi, da so 
se tudi ta društva preveč orientirala na prirejanje tečajev za pridobivanje kvali- 
fikacij ljudem z najnižjo izobrazbo, medtem ko so pa strokovno, znanstveno, 
tehnično izpopolnjevanje svojega članstva skoraj v celoti zanemarila. 

K izpolnjevanju teh nalog pa bi bilo potrebno pritegniti tudi znanstvene 
ustanove, univerzo, inštitute, radio in televizijo. 

Četrto področje nalog se nanaša na prosvetno pedagoško in znanstveno 
raziskovalno delo. V celoti podpiram priporočilo začasnega odbora, da bi se 
obstoječim prosvetno-pedagoškim službam, pedagoški in psihološki katedri na 
univerzi ter raznim zavodom, ki izobražujejo učne kadre, zagotovilo kadre in 
materialna sredstva za to, da bodo v svoje programe lahko vključili ustrezne 
naloge s področja izobraževanja odraslih. 

Podpiram tudi predlog, ki je že vsebovan v 7-letnem programu razvoja 
šolstva, da je treba na področju celotnega šolstva razvijati znanstveno-razisko- 
valno delo, pa tudi na področju izobraževanja odraslih, da se bo to delo lahko 
uspešneje razvijalo. 

To so še konkretnejši predlogi k temu, kar je bilo v gradivu že bolj ali 
manj obdelano in ponovno apeliram na Prosvetno-kulturni zbor, da bi nekatera 
najbolj konkretna stališča in pa najbolj neodložljive naloge posredoval v ustrez- 
nem priporočilu vsem pristojnim organom in ustanovam. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Štefan Barbarič iz Do- 
pisne šole. 

Štefan Barbarič: Spoštovani zbor, tovarišice in tovariši poslancil 
Upam, da se boste strinjali, če bom svojo prvotno zamišljeno razpravo zaradi 
pozne ure skrčil samo na povzetek. To pomeni, da ne bom razpravljal in ne 
utemeljeval, marveč dal samo nekaj pripomb. 

Kot gost tega zbora in kot večletni profesionalni delavec na področju do- 
pisnega izobraževanja izražam najprej zadovoljstvo vseh delavcev na tem 
področju, da Prosvetno-kulturni zbor obravnava to področje izobraževanja. 
Spričo dejstva, da je prav ljubljanska dopisna šola med vsemi tovrstnimi izobra- 
ževalnimi ustanovami v državi najbolj razvila dopisno obliko izobraževanja, je 
logično in pravilno, da je Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije prvi 
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uvrstil obravnavanje te oblike izobraževanja v svoj dnevni red. Jasno je, da 
danes ne moremo govoriti o tako razvitih oblikah, kot jih imajo na Švedskem 
ali v Sovjetski zvezi. Poleg tega imajo v drugih državah tudi drugačen način 
financiranja teh ustanov. Vendar bi dejal, da je današnja razprava že pomem- 
ben napredek in sem prepričan, da bo koristno služila k napredku vseh oblik 
izobraževanja odraslih. Pozitivno vrednotim dosedanjo raven razprave in sta- 
lišča ter moram reči, da bolj realistične oblike, bolj stvarnega prikaza današ- 
njega položaja, kot ga je dala prof. Durjava-Zoherjeva, ne bi mogel tu prika- 
zati. Problemi so resni! Vsi, ki se ukvarjamo s temi vprašanji, čedalje bolj ugo- 
tavljamo, da v zadnjih letih naraščajo ovire, ki groze, da bodo zavrle pred leti 
dovolj dobro začeto delo. 

V svojem prispevku bi se omejil na dve kritični pripombi k poročilu začas- 
nega odbora z željo, da bi nekatera stališča v poročilu korigirali oziroma dopol- 
nili. Ne ocenjujem v celoti poročila o problematiki izobraževanja odraslih, 
marveč se dotikam poročila samo na tistih mestih, kjer govori o dopisnem 
izobraževanju. In tako najdemo v 3. poglavju pod točko c) naslednjo formu- 
lacijo: »Posebno pozornost je treba posvetiti dopisnemu šolanju, ki ga lahko 
organizirajo šole in druge izobraževalne ustanove ah pa posebni zavodi za do- 
pisno šolanje.« Predlagam popravek te formulacije v prid že delujočega zavoda, 
da dopisno šolanje lahko organizira le tisti, ki ima osnovne pogoje za to delo. 

Resnica je pač ta, da kakor se zahteva usposobljenost za vsako resno delo, 
:ne more veljati drugače za dopisno obliko izobraževanja, da bi lahko rekli, da 
ga je sposoben voditi in opravljati vsak, komur je pač ljubo in drago. Tako 
izobraževanje ni niti tako preprosto organizirati, niti finančno vzdrževati in 
pedagoško voditi. Namreč, ni dovolj nabrati ljudi, jih vpisati v šolo, potem jih 
pa prepustiti samim sebi. V sosednjih republikah imamo več takih neresnih in 
diletantskih poskusov, med njimi enega v Zagrebu, kjer je neka tehniška šola 
kljub visoki šolnini sredi leta prekinila z delom in pustila ljudi na cedilu; 
skratka diskvalificirala je celoten posel. Torej, ta-le »lahko« je po moji sodbi 
postavljen preveč liberalno. Dopisno šolanje lahko organizira samo tisti, ki 
razpolaga z osnovnimi zagotovili delovanja, med katere štejemo tudi določene 
strokovnosti. Katere so te strokovnosti? To so določene organizacijske sposob- 
nosti, spoznavanje specifičnih problemov organizacije, potem je pedagoška 
usposobljenost vodenja izobraževanja na daljavo in končno je potrebno za to 
tudi tehnično osebje. 

Poročilo govori o zavodih za dopisno šolanje v množini. O tem pa imam 
naslednje pomisleke: Kdo naj vzdržuje oziroma kako naj se vzdržujejo vsi ti 
zavodi na sorazmerno malem ozemlju, ko je že iz elaborata dopisne šole dovolj 
razvidno, kakšne finančne težave se pojavljajo že samo za kritje avtorskih 
honorarjev, da o drugih težavah niti ne govorim. Ali ne bi bilo smotrno oziroma 
ali ne bi bolje služilo stvari, da okrepimo že obstoječo dopisno šolo. Čudim se 
namreč, da poročilo začasnega odbora z nobenimi konkretnimi besedami ne 
omenja dopisne šole, ko je vendar iz elaborata dovolj jasno razvidno, da je ta 
imela uspehe in da je bilo opravljeno resno delo, s katerim moramo pri izobra- 
ževanju odraslih resno računati. Torej, ah ne bi bilo bolje okrepiti obstoječi 
zavod, ki danes že razpolaga z dovolj stabilnim notranjim aparatom, poleg tega 
pa ima za sodelavce najuglednejše družbene in pedagoške strokovnjake v Slo- 
veniji. Cemu torej govoriti o zavodih v množini? 

O materialnih vprašanjih so govorili že tovariši pred menoj. Sam bi omenil 
le to, da če neka institucija, vzemimo konkretno, dopisna šola, prevzame druž- 
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bene naloge, kot predvideva razširitev te dejavnosti 7-letni plan, je treba hkrati 
misliti tudi na zagotovila, da se bo te naloge lahko res tudi izvedlo. Misliti je 
torej treba na materialna sredstva, o katerih elaborat oziroma tole poročilo na 
drugih mestih govori. Namreč poročilo začasnega odbora navaja pri izobraže- 
vanju odraslih ob rednih šolah, da bo v bodoče potrebno ne samo razširiti mrežo 
oddelkov za odrasle, temveč zlasti zagotoviti materialne in kadrovske pogoje 
za delo teh oddelkov. Na tem mestu so avtorji poročila sodili, da je važno 
govoriti o zagotovilih. Pri dopisni šoli pa so to opustili in sodim, da po nepo- 
trebnem. 

Ze večkrat smo govorili, da je najbolj ogroženo šolstvo II. stopnje in da 
nam kadrov s tovrstno izobrazbo najbolj primanjkuje. Zelo poučna je statistika, 
ki prikazuje razmerje med kadri z visoko izobrazbo in kadri s srednješolsko 
izobrazbo. To razmerje znaša pri nas skoraj ena proti ena, medtem ko je pa 
v Ameriki ena proti štiri v korist srednjega šolstva. 

Moj drugi predlog, ki se tiče znanstveno-raziskovalnega dela, bi se glasil 
nekako takole. To področje je obdelano v četrtem poglavju poročila začasnega 
odbora. »O konceptu, organizaciji in koordinaciji znanstveno-raziskovalnega 
dela na področju izobraževanja odraslih naj odločijo vse institucije, ki se s tem 
poklicno ali amatersko ukvarjajo.« 

Kakor je namreč pozitivno, da naštete institucije pred javnostjo prevzemajo 
odgovornost za znanstveno-raziskovalno delo, vendarle tako stališče vseeno 
vzbuja določene pomisleke. Kako si je namreč mogoče zamišljati, da bodo v to 
področje izobraževanja uspešno posegle prosvetno-pedagoške službe, o katerih 
je znano, da že 5 let od svoje ustanovitve prebolevajo težave organizacijskega 
in strokovno-pedagoškega konstituiranja. Zato je nemogoče to nalogo naložiti 
tem institucijam, ki jim bo to bolj ali manj v breme, marveč je treba izdelati 
načrt tega dela na osnovi studioznejše analize. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Še kdo želi besedo? Besedo ima ^poslanec 
Ludvik Gorčan. 

Ludvik Gorčan: V razpravi bi govoril o nekaterih nalogah delavskih 
in ljudskih univerz pri izobraževanju odraslih in mladine. 

2e pred menoj so nekateri govorili, da so šle delavske in ljudske univerze 
od ustanovitve pa do danes različno razvojno pot. Nekatere so ostale tako po 
vsebini kot po obsegu skoraj na isti ravni kot so bile ob ustanovitvi, kar kaže 
podatek, da nimajo niti stalno nameščenega strokovnjaka. Druge pa so raz- 
vijale določeno dejavnost in prehajale od prosvetljevanja na trajnejše oblike 
izobraževanja ter se ob tem tudi kadrovsko krepile. Posamezne delavske in 
ljudske univerze pa še vedno niso zadostile potreb svojih občanov, kar pa ni 
samo njihova krivda, ampak so vzroki tega tudi v bolj ah manj razviti zavesti, 
o potrebah družbenega, strokovnega in splošnega izobraževanja odraslih in ne 
malokrat tudi v finančnih možnostih občin in delovnih organizacij. Naš družbeni 
razvoj terja, da se naš proizvajalec sistematično družbeno izobražuje, ker bo 
le tako lahko aktivno sodeloval v organih samoupravljanja in spremljal celotno 
družbeno dogajanje. 

Ena izmed nalog delavskih univerz je vsekakor ta, da se posvetijo tudi 
družbeno-političnemu izobraževanju, poleg tega pa so dolžne organizirati še 
druge oblike izobraževanja, ki jih zahtevata družba in okolje. Pri tem nam 
mora biti jasno, da delavske univerze niso samo začasne oblike izobraževanja 
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oziroma pripomoček pri izobraževanju, ampak institucije, ki imajo pred seboj 
odprto široko razvojno pot. Kjer je to spoznanje v političnih forumih in de- 
lovnih organizacijah prevladalo, tam tudi uspeh ni izostal. 

Naslednje področje dela delavskih univerz je strokovno izobraževanje pred- 
vsem v tistih delovnih organizacijah, ki nimajo lastnih izobraževalnih centrov. 
Pri tem izobraževanju pa naletijo delavske univerze na zapreke predvsem 
v tistih delovnih organizacijah, ki še nimajo izdelanega sistema nagrajevanja po 
delu, ampak se delitev opira na formalne kvalifikacije. Zato je potrebno izobra- 
ževanje zaposlenih navezovati na izgrajevanje sistema nagrajevanja po delu in 
hkrati reševati obe vprašanji. Vse premalo je storjenega na področju splošnega 
izobraževanja, predvsem estetsko-humanistične vzgoje. Ni obdelano področje 
izobraževanja tiste mladine, ki po končani šoli ostaja izven delovnega ali izobra- 
ževalnega procesa. Tu mislim predvsem na kmečko mladino, ki po končanem 
obveznem šolanju ostaja in dela na vasi. Da to število ni majhno in da je 
problem aktualen, naj navedem nekaj podatkov o mladini, ki je končala ob- 
vezno šolanje v šolskem letu 1962/63 na področju občine Murska Sobota. Po- 
doben pa je položaj tudi na ostalih kmetijskih področjih naše republike. Skupno 
je končalo v letu 1962/63 obvezno šolanje 2119 učencev. V osmem razredu 1283, 
v 7. in nižjih razredih 836. Iz osmega razreda se je odločilo za šole II. stopnje 
664 učencev, v uk 504, za zaposlitev doma 68, za proizvodnjo 42, neopredeljenih 
pa je bilo 5. Po teh podatkih ostane doma 836 učencev, ki so več ali manj pre- 
puščeni sami sebi in za njihovo nadaljnje izobraževanje ne skrbi niti mladinska 
organizacija niti družbena skupnost. Dopolnilno izobraževanje te mladine s 
primernim programom je v današnjih razmerah nujno potrebno, predvsem 
zato, ker še ne obstajajo zadovoljive možnosti za redno šolanje na II. stopnji 
ali pa za vključevanje v poklice. Ker ostaja mladina doma na posestvih, bi ji 
morali odpirati perspektivo v kmetijstvu s tem, da bi ji omogočili splošno, 
družbeno in ekonomsko izobraževanje in da si pridobi potrebna strokovna 
znanja za delo v kmetijski proizvodnji. Mislim, da bi se naložba v te kadre 
bogato poplačala, ker so to naši bodoči kooperanti, ki jim sodobna tehnologija 
ne bi smela biti tuja. Mislim, da ni potrebno posebej poudariti, da je za vsako 
delo potrebno določeno znanje in izobrazba. Zal pa moramo ugotoviti, da v kme- 
tijstvu temu ni tako, da se z zasebno proizvodnjo bavi pretežno le nekvalifi- 
cirana delovna sila, ki gospodari bolj po občutku in le z znanjem, ki ga dobiva 
mladi rod, če lahko tako rečem — z ustnimi izročili. 

Mnenja sem, da bi moralo dopolnilno izobraževanje mladine na vasi postati 
sestavni del programov predvsem delavskih univerz na kmetijskih področjih. 
Delavske univerze na podeželju imajo v svojem programu tudi predvajanje 
ozkotračnih filmov. Pri tem se nemalokrat srečujejo s težavami, ker je ozko- 
tračnih filmov malo in so dostikrat tudi slabe kvalitete. Film pa je danes najbolj 
učinkovito sredstvo idejnega vpliva in kulturne vzgoje prebivalstva. Zato je 
treba filmsko-vzgojni aktivnosti posvetiti večjo pozornost. Ker vršijo na tem 
področju delavske univerze pionirsko delo, smatram, da ni prav, da zakon pri 
dajatvah tega ne upošteva in jih izenačuje z rednimi kinopodjetji. Proučiti bi 
bilo treba možnost, kako jih oprostiti plačevanja dajatev; predvsem prometnega 
davka, ki jih morajo delavske univerze plačevati od dohodka kinopredstav. 

Na koncu bi še rad spregovoril o kadrih na delavskih in ljudskih univerzah. 
Zasedba je zelo različna, tako po stopnji izobrazbe, kot po strokah. Ce hočemo- 
delavski univerzi dati ustrezno mesto, moramo zato imeti tudi primerno izobra- 
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žen kader. Na pristojnem mestu bi bilo potrebno proučiti profil strokovnega 
sodelavca ter temu primerno izdelati program za izobraževanje tovrstnega 
kadra. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Tilka Sašek. 

Tilka Sašek: Moj prispevek je namenjen izobraževalnim centrom. 
Podatke, ki jih bom o tem navedla, izhajajo iz novomeške občine. Izobraževalni 
centri v naših podjetjih se niso uveljavljali v taki meri, kot smo pred leti pri- 
čakovali. V večjih podjetjih, kjer imajo že dalj časa organizirane izobraževalne 
centre, so se v glavnem posvetili le strokovnemu izobraževanju, ki ga zahtevajo 
tudi objektivni razlogi. Delavci težijo za tistimi oblikami izobraževanja, pri 
katerih dobijo tudi spričevalo o šolanju. S tem pričakujejo boljše osebne do- 
hodke, kar kaže, da v podjetjih še niso uveljavljena načela delitve osebnega 
dohodka po delu. Na drugi strani pa so tudi gospodarske organizacije bolj pri- 
pravljene žrtvovati sredstva za strokovno izobraževanje, ker ugotavljajo, da 
se z višjim znanjem dosega večja produktivnost dela. Končno prihajajo gospo- 
darske organizacije tudi do prepričanja, da morajo mlade ljudi, ki prihajajo 
iz osnovnih šol, šele priučevati na določena delovna mesta, kar jim tudi nalaga 
določene obveznosti. Zaradi razmeroma šibke kadrovske zasedbe v izobraže- 
valnih centrih se ti v glavnem bavijo s strokovnim izobraževanjem, ki že ima 
kolikor toliko ustaljene oblike. Ne preostaja pa jim časa za izvajanje družbe- 
nega izobraževanja. V gospodarskih organizacijah je torej opaziti manko in 
praznino najbolj ravno na področju družbenega in ekonomskega znanja nepo- 
srednih upravljalcev. Čeprav imajo nekatere delovne organizacije v naši občini 
v svojih programih tudi ta del izobraževanja, vendar se ga v naši občini še ni 
lotila nobena delovna organizacija. 

V manjših podjetjih, kot so obrtne delavnice, trgovska podjetja in gostin- 
stvo, pa je bilo za izobraževanje še manj storjenega. Večina podjetij v letu 1963 
sploh ni porabila 1 °/o sredstev, ki jih lahko nameni za izobraževanje v breme 
materialnih stroškov, in je tako v teh podjetjih ostalo neizkoriščenih okoli 5 
milijonov dinarjev. Na drugi strani pa smo ugotovili, da so morali njihovi de- 
lavci, ki so se šolali v večernih urah, plačevati visoke šolnine iz svojih osebnih 
dohodkov, ker so v podjetjih mnenja, da je to njihova privatna zadeva. Ker 
v teh organizacijah nimajo izdelanih programov potreb po kadrih, je izobraže- 
vanje konec koncev res prepuščeno individualnim željam in ambicijam posa- 
meznikov. Posledica tega pa je, da si potem izšolani delavci poiščejo zaposlitev 
v drugih delovnih organizacijah, kjer so bolje stimulirani. Manjše delovne orga- 
nizacije pa ostajajo tako brez strokovnega kadra. 

Omenila sem že, da se strokovno izobraževanje kolikor toliko uveljavlja. 
Medtem pa v družbenem izobraževanju ugotavljamo zastoj. Zelo majhno je 
število delavcev, ki se izobražujejo tudi na tem področju. To je razumljivo, ker 
delavska univerza s številčno majhno zasedbo ne more sama opraviti tega dela. 
Izobraževalni centri pa tega izobraževanja ne izvajajo. Zato ni čudno, da veli- 
kokrat slišimo izjave, da je naše samoupravljanje le na papirju. Ekonomsko 
družbeno znanje članov delavskih svetov in upravnih odborov ter drugih orga- 
nov družbenega upravljanja je v naši občini v času hitrih družbenih premikov 
precej ozko in pomanjkljivo, zaradi česar manj izobraženi člani prepuščajo- 
odločitve in odgovornosti tistim, ki znajo bolje zagovarjati svoja stališča. 
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Dosedanje izkušnje v delu izobraževalnih centrov terjajo, da se morajo 
obstoječi centri kadrovsko in materialno okrepiti in prerasti iz ozke strokovne 
specializacije v širše družbenoekonomske forume gospodarskih organizacij, ki 
bodo enakopravno cenili strokovno in družbeno izobraževanje. Izobraževalni 
centri bodo morali z boljšim poznavanjem potreb in perspektiv razvoja sv.oje 
delovne organizacije, programsko usmerjati izobraževanje, ne pa ga prepuščati 
individualnim željam. Če ugotavljamo, da je izobraževanje čedalje večja nujnost 
sodobnega človeka, potem naj ima izobraževanje svojo družbeno vrednost, ki 
pa jo lahko dosežemo, če izhajamo iz družbenih potreb in da je pridobljeno 
znanje namenjeno razvoju položaja in vloge človeka v proizvodnji in druž- 
benih odnosih. 

Zato je potrebno, da se iz materiala, ki ga imam6 na razpolago in na 
podlagi današnje razprave izdela priporočilo, na katerega se bodo lahko naslonili 
tovariši v izobraževalnih centrih, kajti zaradi ozkih pogledov vodilnih usluž- 
bencev izobraževalni centri marsikje niso mogli najti pravega mesta. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Blaž Matekovič iz Zveze 
delavskih univerz. 

Blaž Matekovič: V okviru današnje razprave o izobraževanju odra- 
slih v Sloveniji bi želel spregovoriti še nekaj besed o delavskih in ljudskih 
univerzah, čeprav o tem vprašanju obširno govori gradivo. Tovarišice in tova- 
riše, ki so razpravljali pred menoj, pa prosim, da mi oproste, kolikor bi med 
svojimi besedami ponovil kako misel, ki je bila že izrečena. 

Po obsegu problemov, ki jih vsebuje gradivo, nimam namena dati prednost 
delavskim in ljudskim univerzam. Njihov nadaljnji razvoj je v tesni odvisnosti 
od našega gledanja.na izobraževanje odraslih in njegovega vrednotenja v skladu 
s potrebami časa in razvoja. Mislim, da je trdnejše in ustreznejše oblikovanje 
tega gledanja eden izmed osnovnih namenov današnje razprave. Prav tako je 
razvoj delavskih univerz tudi v tesni odvisnosti od dela in razvoja vseh ustrez- 
nih ustanov in organizacij, ki se tudi bavijo z izobraževanjem odraslih. Trdno 
.sem prepričan, da bo pozornost Prosvetno-kulturnega zbora temu vprašanju 
sprožila široko pobudo družbenih naporov za uresničenje načel, ki smo jih z be- 
sedami doslej sicer dokaj dobro izoblikovali, toda v praksi še ne v celoti izvedli. 

Dosedanje delo delavskih univerz kot poklicnih specializiranih ustanov za 
izobraževanje odraslih, čeprav v mnogih primerih lahko še vedno govorimo le 
o amaterskih ustanovah, pomeni sicer znaten korak glede oddaljevanja od ama- 
terizma in neke vrste dnevne politične propagande. To smo z njihovim usta- 
navljanjem tudi želeli doseči. Nekateri podatki iz gradiva sicer kažejo postopno 
kvantitativno in kvalitativno rast njihove dejavnosti, vendar pa njihova raven 
še vedno ne ustreza potrebam družbenega in gospodarskega razvoja in celo 
zaradi njihovega počasnega razvoja raste prepad med potrebami in njihovo 
dejavnostjo. 

Ob tem moram ugotoviti, da smo te izobraževalne ustanove prav v dobi 
konsolidacije in oblikovanja njihove metodologije in smeri pri delu prepuščali 
mnogo preveč samim sebi, kar dokaj plastično dokazujejo predvsem kadrovske 
in materialne razmere, v katerih delajo. Prioritetnega značaja je predvsem 
problem kadrov. Dosedanje izkušnje nam kažejo, da sta prav kvaliteta in število 
kadrov na delavskih univerzah bistveno vplivala na njihovo uveljavitev v 
.svojem okolju in na obseg ter kvaliteto njihove dejavnosti. Na drugi strani nam 
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izkušnje tudi povedo, da sta interes za družbeno, strokovno in splošno izobraže- 
vanje odraslih ter zavest o njegovi potrebnosti neposredno odvisna od tega, 
koliko so proučene potrebe in kaj to izobraževanje lahko nudi. Ta interes in to 
zavest pa lahko v okviru institucij spodbudimo le z zadostnim številom.kvali- 
tetnih kadrov. Tudi slaba materialna osnova delavskih univerz je vzrok njiho- 
vega počasnega razvoja. Dejstvo, da je bilo doslej za delo teh ustanov investirano 
v vsej Sloveniji le 152 milijonov din, nam to ugotovitev samo potrjuje. 

Dokaj skromna so bila doslej tudi družbena prizadevanja za razvoj znan- 
stveno raziskovalnega dela s področja izobraževanja odraslih, o čemer ste že 
mnogi govorili. Tudi to v precejšnji meri zavira razvoj teh ustanov, predvsem 
če upoštevamo, da je večina kadrov na delavskih univerzah prosvetnih delavcev, 
da pa se oblike in metode tega dela bistveno razlikujejo od tistih, ki so zna- 
čilne za redne šole. Če hočemo, da bo nadaljnji razvoj delavskih univerz v 
skladu s potrebami, ta ne bo smel biti več tako počasen. Predlog 7-letnega per- 
spektivnega razvoja šolstva v Sloveniji sicer daje načelna izhodišča za nadaljnji 
razvoj izobraževanja odraslih, vendar pa v zvezi s tem ne obravnava konkretno 
kadrovskih niti materialnih vprašanj tako kot za redno šolstvo. Najhrž pa bi 
morala biti tudi za to področje izobraževanja perspektiva trdneje postavljena. 
TNTesmiselno bi bilo težiti, da v kratkem času razvijemo v vsaki občini vse- 
stransko usposobljeno delavsko univerzo, ker nam to še precej časa ne bodo 
dovoljevali niti kadrovski niti materialni pogoji. Strinjam se s prejšnjimi kon- 
kretnimi predlogi, da bi morali najprej utrditi delavske univerze v nekaterih 
centrih, kot npr. v Ljubljani, Celju, Mariboru, Kopru, Kranju in še drugje, tako 
da bi lahko te ne le krile vse potrebe svojega območja, ampak nudile tudi 
temeljito strokovno pomoč manjšim univerzam v svoji okolici. Pri takih de- 
lavskih univerzah z močno materialno osnovo bi morali razviti kar najbolj 
močne strokovne službe, ki bi jih sestavljali ustrezni strokovnjaki, kot npr. 
psihologi, andragogi, sociologi, in različni organizatorji izobraževanja odraslih. 
Tako razvite službe naj bi na osnovi strokovne in znanstvene ocene koordinirale 
in usmerjale vsa prizadevanja različnih ustanov in organizacij, ki se ukvarjajo 
z izobraževanjem odraslih. Lahko pa bi pomagale tudi izobraževalnim centrom 
v delovnih orgnizacijah, ki prav tako še vedno iščejo svđja pota. Isto velja tudi 
za redne šole, ki naj bi vzporedno kot sestavni del svoje dejavnosti v večji meri 
razvijale tudi izobraževanje odraslih, ki pa se ga sedaj še po oblikah in me- 
todah preveč istoveti z delom z mladino. 

Poročilo začasnega odbora za izobraževanje odraslih Prosvetno-kulturnega 
zbora tudi konkretno nakazuje rešitve za razvoj znanstveno-raziskovalnega dela 
v okviru republiških institucij. Tudi o tem delu bi moral 7-letni perspektivni 
plan razvoja šolstva določneje spregovoriti. Poročilo konkretno govori o neka- 
terih institucijah, ki bi morale svojo dejavnost razširiti tudi na področje izobra- 
ževanja odraslih. To bi bilo tembolj smotrno, ker govorimo o izobraževanju 
odraslih kot sestavnem delu našega izobraževalnega sistema. Zveza delavskih 
in ljudskih univerz Slovenije je bila doslej edina specializirana ustanova za 
znanstveno raziskovalno delo na tem področju. Njena dejavnost pa je bila žal 
zaradi kadrovskih in materialnih pogojev zelo omejena. Po svoji dejavnosti bi 
Zveza lahko bila koordinator različnih prizadevanj s tega področja. Posebno 
zaradi dosedanjega tesnega stika s prakso glede izobraževanja odraslih pa bi 
lahko vsestransko spodbujala ustrezno znanstveno raziskovalno dejavnost. 
Prav tako bi bilo smotrno, da bi kadrovsko okrepljena Zveza delavskih univerz 
Slovenije opravljala neke vrste prosvetno-pedagoško službo za delavske uni- 
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verze, ker v sedanjih kadrovskih pogojih ne moremo pričakovati, da bi se 
prosvetno-pedagoške službe v občinah v večji meri lahko ustrezno posvetile 
spremljanju in usmerjanju dejavnosti s področja izobraževanja odraslih in še- 
posebej delavskih univerz. Prav v zadnjem času vidimo, da je delo teh institucij 
na tem področju več ali manj formalno. 

V zvezi s tem bo treba v republiškem merilu določneje postaviti vprašanje 
financiranja znanstveno raziskovalnega dela za izobraževanje odraslih. To pod- 
ročje bomo morali enakovredno financirati iz virov, iz katerih ,se črpajo sredstva 
za redno izobraževanje, ker le tako lahko preidemo od lepo izgovorjenih besed 
k delu, ki naj ustreza času in potrebam. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima član Izvršnega sveta, tovariš 
Ludvik Gabrovšek. 

Ludvik Gabrovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Elaborati, ki so- 
bili predloženi zboru o problematiki izobraževanja odraslih, o deloyanju ljudskih 
in delavskih univerz ter o dopisni šoli, nam jasno kažejo, da je treba v prihodnje 
izobraževanju odraslih ter vsem drugim oblikam tako- imenovanega izrednega 
študija posvetiti neprimerno več pozornosti kot doslej. 

Ce hočemo dati izobraževanju odraslih mesto, ki mu pripada po njegovi 
družbeni pomembnosti, moramo osvojiti stališče, da je to izobraževanje sestavni 
del celotnega vzgojno izobraževalnega sistema. 

Iz poročil in analiz je tudi razvidno, da se v drugih državah posveča nepri- 
merno več pozornosti tej vrsti izobraževanja, kot pri nas. Ne gre tu samo za 
države, ki imajo centralistični sistem financiranja, ampak tudi za države, ki 
imajo precej decentraliziran sistem šolstva, kot sta npr. Švedska in Norveška. 
V" teh državah zaključi gimnazijo po poti izrednega izobraževanja letno ena 
četrtina vseh absolventov. Iz podatkov lahko razberemo, da pridobi v Sovjetski 
zvezi fakultetno izobrazbo po poti izrednega izobraževanja polovico kadrov. 
Za razvoj tovrstnega izobraževanja pri nas je zato zelo važno, da uredimo vpra- 
šanje financiranja. Mislim, da bi bilo treba z večjo ostrino postaviti zahtevo, da 
so družbeno-politične skupnosti bolj odgovorne za te vrste izobraževanja in da 
bi morale v svojih skladih zagotoviti ustrezna sredstva prav posebej za izobra- 
ževanje odraslih. 

Ce govorim konkretno za republiški sklad, se mi zdi popolnoma umestno, 
da bi ta sklad vsekakor moral imeti posebno postavko za pospeševanje izobra- 
ževanja odraslih, ne samo na visokošolskih ustanovah, kjer bi se morale finan- 
cirati te dejavnosti po konkretnih programih, temveč tudi za take ustanove, kot 
je Dopisna šola v Ljubljani, ki vrši pionirsko delo na tem zelo racionalnem 
področju izobraževanja strokovnih kadrov. Financirati bi moral tudi tisti del 
dejavnosti Zveze delavskih in ljudskih univerz, ki je pomemben za celotno- 
republiko. To se pravi študije za izobraževanje kadrov in eventualno za znan- 
stveno raziskovalno delo, kot je to omenil že predgovornik. 

Ce upoštevamo, da je izobraževanje odraslih preko dopisne šole zelo- 
racionalno izobraževanje in da je treba v večji meri težiti k povezovanju red- 
nega in izrednega šolanja, potem ne smemo imeti nobenih pomislekov, da ne 
zagotovimo tudi tej dejavnosti ustreznih sredstev. 

Mislim, da bi bilo primerno, da bi Prosvetno-kulturni zbor z močnejšo- 
ostrino postavil zahtevo po zagotovitvi sredstev v te namene, tako iz občinskih, 
skladov kot tudi iz republiškega sklada. Trenutno je situacija taka, da je za 
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izobraževanje odraslih sprejeto načelo, naj plačuje stroške gospodarska orga- 
nizacija ali pa kandidat sam. Tako stališče je primer skrajno neustreznega 
reševanja financiranja ustanov za izobraževanje odraslih. Na drugi strani pa 
Toi predstavljala neustrezno rešitev tudi druga skrajna težnja, da bi se celotno 
izobraževanje odraslih financiralo iz sredstev družbeno-političnih skupnosti. 

Tu je treba najti primerno kombinacijo prispevka posameznega interesenta 
s prispevki družbeno-političnih skupnosti in delovnih organizacij. Toda neka 
osnova za delo mora priti tudi iz sredstev družbeno-političnih organizacij. 

Te svoje misli poudarjam še posebej zaradi tega, ker je še premalo priprav- 
ljenosti, da se izobraževanju odraslih res zagotovi sredstva za uspešen in 
ustrezen razvoj v prihodnjih 7 letih. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in ugotavljam, da je bilo ne le primerno, 
ampak celo zelo potrebno, da smo dali na dnevni red ti dve vprašanji, da smo 
ju obravnavali sedaj, ko razpravljamo o celotnem izobraževanju v prihodnjem 
7-letnem obdobju. 

Menim, da bi bilo glede na to, da je poročilo le bolj povzetek iz gradiva 
in da premalo upošteva današnjo razpravo, morda koristno, da odbor ponovno 
razpravlja o vseh teh vprašanjih in da zlasti razmisli o predlogu Tilke Blahe, 
ki. je tu sporočila mnenje komisije pri Republiškem sindikalnem svetu in komi- 
sije pri Socialistični zvezi. Potem naj odbor predlaga svoje sklepe našemu zboru, 
Taodisi v obliki priporočila ali v obliki stališč, pri čemer naj bi se poprej o obliki 
in formulaciji dogovoril s pristojnima sekretariatoma in s predstavnikom Izvrš- 
nega sveta, da bi tako dali tem vprašanjem tudi večji javni poudarek, kajti 
kakor je rekel tovariš Ludvik Gabrovšek, spremeniti je treba miselnost, ki pri 
nas še dokaj močno prevladuje o tem vprašanju. 

Tako bi se morda sporazumeli m naslednji sklep današnje seje, da bi na 
prihodnji seji zbora odbor za izobraževanje odraslih po lastni presoji in pre- 
udarku in po posvetu z Izvršnim svetom in sekretariatom predlagal ustrezne 
sklepe. 

Hkrati bi vas ob koncu seje želel obvestiti, da bo nadaljevanje seje jutri 
ob deveti uri skupaj z Republiškim zborom, in prosim, da se tudi na to razpravo 
ustrezno pripravite, da bo tudi naš zbor dal ustrezen delež k skupni razpravi 
o 7-letnem razvoju šolstva. 

S tem končujem današnjo razpravo; člane začasnega odbora za film pa 
•obveščam, da je popoldne ob 16. uri v sobi 326 sestanek odbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.15. Skupna seja z Republiškim zborom, 
na kateri je bila obravnavana politika na področju šolstva za obdobje 1964 do 
1970, je bila 22. maja 1964 ob 9.15.) 
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7. seja 

(28. maja 1964) 

Predsedovala: dr. Ruža Šegedin, 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 7. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične republike- 
Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci Polonca Šenčur, Marjan Petrovčič in; 
Raj ko Ješovnik. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Na, sej i so navzoči predstavniki Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 

republike Slovenije Slavko Furlan, član Izvršnega sveta, Majda Gaspari, član 
Izvršnega sveta in Stane Selih, republiški sekretar za zdravstvo. 

Kot gostje so bili na sejo vabljeni: predstavnik Republiškega zavoda za 
socialno zavarovanje, predstavnik Stalne konference za rehabilitacijo invalidnih 
oseb v Sloveniji, predstavnik Republiškega zavoda za zaposlovanje delavcev, 
predsednica Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, 
predstavnik Gospodarske zbornice Socialistične republike Slovenije, predstav- 
nica Konference za družbeno aktivnost žena, predstavnik ginekološko-porod- 
niške sekcije Slovenskega zdravniškega društva, predstavnik Zavoda za zdrav- 
stveno varstvo SRS in predstavnik Zveze društev prijateljev mladine Slovenije. 

Goste lepo pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 6. seje našega zbora; 
2. razprava in sklepanje o predlogu zakona o dodatku zaposlenim udele- 

žencem narodnoosvobodilne vojne; 
3. razprava o stanju in problemih rehabilitacije invalidnih oseb v Sociali- 

stični republiki Sloveniji in 
4. razprava o zdravstvenem varstvu žena in otrok. 
Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima 

morda kdo kakšen predlog za spremembo in dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ce nima nihče nobenega drugega predloga, smatram, da je predlagani 

dnevni red sprejet. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 6. seje zbora ste 
prejeli z gradivom za to sejo. Ali ima morda kdo kakšne pripombe k temu 
zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ni pripomb, smatram, da je zapisnik odobren 
in ga bom podpisala. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo in skle- 
panje o predlogu zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne 
vojne. 

Predlog zakona ter poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov našega zbora in poročilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije s predlogom za dopolnitev in spremembo besedila zakonskega 
predloga ste prejeli. Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno 
obrazložitev k temu zakonskemu predlogu? (Da.) Prosim! 

Slavko Furlan: Tovarišice in tovariši poslanci! Materialno stanje 
zaposlenih borcev narodnoosvobodilne in španske državljanske vojne se je pri- 
čelo urejati 1959. leta z dopolnitvijo zakona o pokojninskem zavarovanju, s 
čimer je bil uveden posebni dodatek za zaposlene borce. Pravico do borčevskega 
dodatka imajo po omenjenem zakonu udeleženci narodnoosvobodilne vojne, 
ki so se vključili v narodnoosvobodilno vojno pred 9. septembrom 1943. leta 
in udeleženci španske državljanske vojne, kolikor izpolnjujejo naslednje po- 
goje: da imajo najmanj 15 za pokojnino vštevnih let, od tega najmanj 10 let 
delovne dobe, da so in dokler so v stalnem delovnem razmerju in da delajo poln 
delovni čas ali delovni čas, ki se po 25. členu zakona o pokojninskem zavaro- 
vanju šteje za poln delovni čas. Po tej zakonski določbi se šteje za poln redni 
delovni čas: skrajšani delovni čas delovnih invalidov, vojaških vojnih invalidov 
in mirovnih vojaških invalidov, ki po presoji invalidske komisije ustreza njihovi 
delovni zmožnosti; dalje, skrajšani delovni čas zavarovank, do katerega imajo 
pravico po predpisih, ker dojijo in negujejo otroke; skrajšani delovni čas med 
zdravljenjem po predpisih o zdravstvenem zavarovanju in skrajšani delovni časr 

ki je bil delavcu dovoljen zato, ker je obiskoval šolo ali tečaj. 
Namen posebnega dodatka zaposlenim borcem je bil, da so se jim v času 

zaposlitve zagotovili prejemki, ki so ustrezali pokojnini po 74. in 77. členu 
zakona o pokojninskem zavarovanju. Zato je bil po 265. a členu zakona o po- 
kojninskem zavarovanju zagotovljen posebni dodatek zaposlenim borcem v 
višini razlike med redno plačo in pokojninsko osnovo VIII. zavarovalnega raz- 
reda, povečano za 20 %> — prvotno je bil to X. zavarovalni razred — s tem, da 
je pripadlo, borcem od 1941. leta in španskim borcem 100 °/o, borcem od 1942. leta 
90l0/o in borcem od leta 1943, ki so se vključili v narodnoosvobodilno vojno pred 
9. 9. 1943, 60 % te razlike. 

Pod enakimi pogoji se je leta 1961 osnova za določitev borčevskega dodatka 
spremenila. Namesto pokojninske osnove VIII. pokojninskega razreda z 20 %» 
poviškom se je določil fiksen znesek v višini 24 000 din, ki je bil v letu 1962 
zvišan na 26 400 din. 

Ugodnosti, ki jih daje zakon o pokojninskem zavarovanju borcem, ki so se 
vključili v narodnoosvobodilni boj pred 9. 9. 1943. leta in udeležencem španske- 
državljanske vojne, da se uvrščajo v višji zavarovalni razred za izračun pokoj- 
nine, kot bi jim sicer pripa'dal glede na njihove osebne dohodke pred upoko- 
jitvijo in da je bil za zaposlene udeležence omenjenih vojn dan poseben dodatek 
k osebnim dohodkom, so izraz priznanja, ki ga daje družba tem kategorijam 
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borcev za njihove zasluge v omenjenih vojnah ter za njihovo aktivno delo v 
naši povojni graditvi. 

Od leta 1962 se osnova za določitev borčevskega dodatki ni več zviševala, 
čeprav so bili osebni dohodki v stalnem porastu, prav tako pa tudi življenjski 
stroški v Sloveniji bolj kot v drugih republikah, oziroma v zveznem merilu. 
Posledica tega je bila, da je bila realna vrednost borčevskega dodatka v stalnem 
upadanju. Po podatkih komunalnih zavodov za socialno zavarovanje je bilo v 
Sloveniji konec 1962. leta 3241 koristnikov borčevskega dodatka. Zaradi nara- 
ščanja osebnih dohodkov se je število koristnikov borčevskega dodatka v letu 
1963 postopoma zmanjševalo, tako da je bilo konec 1963. leta samo še 1792 
upravičencev. 

Struktura upravičencev, ki so konec leta 1963 prejemali borčevski do- 
datek, je naslednja: 

Od skupnega števila 1792 upravičencev je 263 udeležencev NOV iz leta 1941 
In iz španske državljanske vojne, 740 udeležencev NOV iz leta 1942 in 788 pred 
9. 9. 1943. V letu 1962 je bilo v obliki borčevskega dodatka izplačanih okoli 
112 milijonov in v 1963. letu 76 milijonov dinarjev. Med upravičenci so pred- 
stavljali najvišji odstotek tisti, ki so imeli mesečne osebne dohodke iz delovnega 
razmerja med 20 in 25 000 din, in sicer 53,58 %. Sledili so upravičenci z meseč- 
nimi prejemki iz delovnega razmerja med 15 in 20 000 din; teh je bilo 22,34 °/o. 
Upravičenci z dohodki nad 25 000 din do 26 400 so predstavljali 16,39 %>, medtem 
ko je 7,49 %> upravičencev bilo z mesečnimi dohodki iz delovnega razmerja v 
višini do 15 000 din. Iz navedenega je razvidno, da je v letu 1963 bilo in je tudi 
še danes največ upravičencev do dodatka med borci, pri katerih je razlika med 
dejanskimi dohodki — tu je upoštevan tudi borčevski dodatek — in dohodki 
Iz delovnega razmerja razmeroma majhna in da je znatno manj tistih upravi- 
čencev, ki prejemajo višji dodatek glede na nižje osebne dohodke iz delovnega 
razmerja. Za pretežni del upravičencev je torej dodatek v sedanji višini brez 
pravega pomena, zlasti še, če upoštevamo, da okoli 16% upravičencev prejema 
borčevski dodatek le v višini do 1400 din, to se pravi tudi po 500 din, ali 600 
din in celo manj. Z odpravo minimalnih mesečnih osebnih dohodkov do 25 000 
dinarjev pa bo borčevski dodatek za vse upravičence praktično brez vsakega 
pomena, čeprav nikakor ne moremo trditi, da je ta dodatek dosegel svoj ustano- 
vitveni namen. 

Uvedba posebnega borčevskega dodatka je hkrati pomenila stimulacijo za 
borce narodnoosvobodilne vojne in za španske borce, da ne bi odhajali v pokoj, 
temveč da bi ostajali v rednem delovnem razmerju. Posledica stagniranja bor- 
čevskega dodatka pa je, da zaposleni borci v čedalje večji meri odhajajo v pokoj, 
ker je razlika med osebnimi dohodki, povečanimi za borčevski dodatek — 
kolikor ga sploh prejemajo — in med pokojnino, ki jim pripada po 74. oziroma 
77. členu zakona o pokojninskem zavarovanju, tako minimalna, da je zanje 
ugodneje, da se upokojijo in iščejo dohodke izven redne zaposlitve. 

Ugotavljamo torej, da je po eni strani prišlo do destimulacije borcev za 
nadaljnjo stalno zaposlitev, na drugi strani pa, da je prišlo do velikega dispro- 
porca med realno vrednostjo borčevskega dodatke glede na življenjske pogoje 
v republiki. 

Namen predlaganega zakona ni, da bi ustvaril privilegije za udeležence 
narodnoosvobodilne borbe, ki so zaposleni v naših delovnih organizacijah, tem- 
več je njegov namen, da se da borčevskemu dodatku njegovo vrednost in po- 
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novno vzpostavi stimulacijsko funkcijo, ki jo je imel ob uveljavitvi, ki pa je 
zlasti v zadnjem času močno splahnela. 

Način reševanja materialnega vprašanja za nekatere borce, kot ga pred- 
videva predlagani zakon, pa naj bo le izjemen in je po mnenju Izvršnega sveta 
dolžnost delovnih organizacij, da rešujejo to vprašanje predvsem tako, da uspo- 
sabljajo borce za taka delovna mesta in jih na takih delovnih mestih tudi 
zaposlujejo, kjer jim bodo zagotovljeni osebni dohodki vsaj v višini, do katere 
se zagotavljajo z borčevskim dodatkom po predlaganem zakonu. 

Nekateri delovni kolektivi so že pristopili k takemu reševanju in so tako 
znotraj delovne organizacije rešili posamezne primere, kar je imelo pozitivne 
posledice tako za delovni kolektiv, ki je pridobil kvalificirano delovno moč, 
kakor tudi za prizadetega borca, ker si je ustvaril primeren osebni dohodek za 
opravljeno delo in s tem prispeval k uspehom na gospodarskem in drugih pod- 

- ročjih. Na žalost pa hkrati ugotavljamo, da se nekatere delovne organizacije 
zanašajo na borčevski dodatek in ne zagotavljajo borcem ustreznih delovnih 
mest ter ne skrbe za njihovo prekvalifikacijo, s čimer škodujejo sebi, prizade- 
temu borcu, kot tudi družbi v celoti. Prizadete delovne organizacije morajo 
s takšno prakso prenehati! 

V pojasnilo naj navedem, da je tudi predsedstvo Zveze združenj borcev 
Jugoslavije že pokrenilo akcijo, da se izboljša materialno stanje zaposlenih 
borcev. Po informacijah, s katerimi razpolagamo, bo dan Zveznemu Izvršnemu 
svetu predlog, da se višina sedanjega borčevskega dodatka poveča, kar pa seveda 
ni ovira, da sprejmemo predlagani zakon, ker zvišani dodatek, glede na stališča, 
ki so bila zavzeta v zvezi, ne bo v celoti ustrezal razmeram v Sloveniji. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet v 2. členu predloženega zakona 
predlaga, da se zaradi izravnavanja realne vrednosti posebnega dodatka iz 
265. a člena zakona o pokojninskem zavarovanju glede na življenjske pogoje 
zagotovi udeležencem narodnoosvobodilne in španske državljanske vojne osebni 
dohodek v višini republiškega povprečja osebnih dohodkov zaposlenih, pove- 
čanega za 25%, kar ustreza dohodkom kategorije kvalificiranih delavcev, ki so 
bile osnova, oziroma izhodišče že pri določanju višine dosedanjega dodatka. 

Republiško povprečje osebnih dohodkov vseh kategorij zaposlenih znaša 
med 38 000 in 40 000 din. Koliko znaša1 republiško povprečje osebnih dohodkov 
uslužbencev in delavcev iz kategorije kvalificiranih delavcev, oziroma delavcev 
in uslužbencev na delovnih mestih, za katere je potrebna tako imenovana 
srednja strokovna izobrazba, se po statističnih podatkih ne da ugotoviti, ker se 
vodijo statistični podatki po višini dohodkov, ne pa po kvalifikacijskih katego- 
rijah. Po izkušnjah pa znaša republiško povprečje osebnih dohodkov te kate- 
gorije delavcev in uslužbencev približno 25 % več, kot znaša republiško po- 
vprečje osebnih dohodkov vseh zaposlenih, torej okrog 47 000 do 48 000 din. 

Pomembna značilnost predlaganega zakona je tudi v tem, da se borčevski 
dodatek ne odreja v nekem fiksnem znesku, kot je bilo to do sedaj in kar se je 
izkazalo za neustrezno. Novi zakon daje možnost, da se borčevski dodatek 
prilagaja spremembam življenjskih stroškov in gibanju osebnih dohodkov, in 
da se na ta način zavaruje njegova realna vrednost. 

Glede pravice do dodatka po tem zakonu bi poudaril, da se ta veže na iste 
pogoje, ki so določeni z 265. a členom zakona o pokojninskem zavarovanju tako 
glede kroga borcev, ki so opravičeni do tega dodatka, kakor glede časa vklju- 
čitve v narodnoosvobodilno vojno in jih s tem zakonom oziroma z republiškim 
predpisom sploh ne morenio spreminjati. 

li 
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Izplačevanje borčevskega dodatka po predlaganem zakonu se bo financiralo 
iz republiških sredstev. Večine celotnih republiških sredstev, ki bodo za to 
potrebna, zaenkrat še ni mogoče fiksirati, ker je to po eni strani odvisno od tega, 
do kakšnega zneska bo v okviru federacije na novo določen posebni dodatek, 
ter od števila borcev, ki bodo upravičeni do borčevskega dodatka. Po približnih 
podatkih bi bilo za letos potrebno okoli eno milijardo dinarjev, ker glede na 
trenutno stanje računamo, da bo 5000 do 6000 upravičencev do borčevskega 
dodatka, kolikor bo seveda predlagani zakon sprejet. 

Iz vseh navedenih razlogov predlagam, da Socialno-zdravstveni zbor pred- 
lagani zakon sprejme. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim poročevalca odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, poslanko Minko Kovač, da 
da poročilo. (Poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, 
poslanka Minka Kovač, prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Pričenjam razpravo o predlogu tega 
zakona. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o dodatku zaposlenim udeležencem 
NOV. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal. (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o dodatku zaposlenim udeležencem 
NOV Socialno-zdravstveni zbor sprejel skupaj z dopolnitvijo in spremembo, 
ki jo je predlagal odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega 
zbora in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS. 

Obveščam zbor, da je Republiški zbor predlog tega zakona že sprejel v 
enakem besedilu. 

Preden preidemo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo 
o stanju in problemih rehabilitacije invalidnih oseb v SRS, predlagam, da to 
točko dnevnega reda obravnavamo na skupni seji z Gospodarskim zborom. Se 
poslanci s tem predlogom strinjate? (Da.) Ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Prekinjam sejo, ki se bo po odmoru nadaljevala skupno z Gospodarskim 
zborom. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala skupno z Gospodarskim 
zborom ob 9.35.) 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Pričenjam skupno sejo Socialno-zdrav- 
stvenega in Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije in prehajam na raz- 
pravo o stanju in problemih rehabilitacije invalidnih oseb v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli informacijo »Stanje in 
problemi rehabilitacije invalidnih oseb v Socialistični republiki Sloveniji«, ki jo 
je po naročilu Skupščine izdelal Zavod SR Slovenije za rehabilitacijo invalidov. 
Nadalje ste prejeli poročilo začasnega odbora Socialno-zdravstvenega zbora za 
proučevanje rehabilitacije invalidov ter predlog stališč. Ker ste poročilo že pre- 
jeli, predlagam, da se poročilo ne čita in bi prešli takoj na razpravo. 

Prosim predsednika in poročevalca začasnega odbora, da spremljata raz- 
pravo; kolikor bi razprava dala načelna dopolnila k stališčem, naj jih odbor 
prouči in da predlog za dopolnitev stališč. 
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Prosim poslance, da se po možnosti pismeno prijavijo k razpravi. Pričenjam 
razpravo. Prosim tovariša Mira Vesela, predsednika začasnega odbora za pro- 
učevanje rehabilitacije invalidov, da da uvodne misli k razpravi. 

Miro Vesel: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred dobrim letom je 
Skupščina Slovenije sprejela resolucijo o izvajanju rehabilitacije invalidnih 
oseb v Sloveniji. Na današnjem skupnem zasedanju Socialno-zdravstvenega irt 
Gospodarskega zbora Skupščine nameravamo napraviti pregled, kaj smo v tem 
razmeroma kratkem obdobju storili za realizacijo sodobnejših konceptov za 
izvajanje rehabilitacije invalidnih oseb v naši republiki. 

Dovolite mi, da v uvodu k razpravi nakažem stališča in izhodišča za rešitev 
nekaterih problemov. V času od prve republiške konference in od sprejetja reso- 
lucije Skupščine smo storili nedvomno velik korak naprej. V okviru stalne 
konference za rehabilitacijo invalidnih oseb v Sloveniji smo glede rehabilitacije 
dosegli primerno stopnjo koordiniranega dela vseh republiških činiteljev in 
sistematično pristopamo k urejanju vrste problemov, ki so nas dolga leta težili. 

Informativno studijo o stanju in problemih rehabilitacije invalidnih oseb v 
Sloveniji ne gre torej jemati kot nekakšen skrajno kritičen prikaz situacije, 
temveč nam lahko služi za razpravo o programiranju nadaljnjega sistematičnega 
in kontinuiranega dela na področju rehabilitacije. Zato bi kazalo opozoriti na 
nekatere ugotovitve, ki so značilne za dosežene uspehe v preteklem obdobju. 

Zdi se mi, da je treba poudariti, da smo dosegli precejšen uspeh v priza- 
devanjih, da proces rehabilitacije invalidnih oseb spravimo izven meja posa- 
meznih resornih služb, ki so v dosedanjih pogojih bile primorane obravnavati 
rehabilitacijo zgolj z ozkih socialno-humanitarnih vidikov. Rehabilitacija inva- 
lidnih oseb pa danes nedvomno pomeni močan ekonomski faktor pri vključe- 
vanju čimvečjega števila državljanov v proizvodno delo. To je zlasti pomembno 
zato, ker smo v naši republiki spričo izredno hitrega gospodarskega razvoja 
prišli v deficitarno stanje z delovno silo v proizvodnji in moramo slej ko prej 
računati na večje šjevilo delavcev z drugih delov države. Mislim, da ni treba 
posebej razčlenjevati problemov, ki jih poraja priseljevanje novih delavcev. To 
so izredno težki problemi, ki se manifestirajo že ob samem začetku v obliki 
stanovanjskih vprašanj, zdravstvenega, vzgojnega in socialnega varstva ter 
splošnega standarda, katerega smo dolžni nuditi priseljenim delavcem. Pri tem 
pa moramo računati še z dejstvom, da moramo veliko večino novih delavcev 
šele privajati na organizirane pogoje industrijske proizvodnje in v dolgotrajnem 
procesu šele razviti delovne navade in dati osnovne elemente strokovne iz- 
obrazbe za delo v industriji. 

Spričo teh dejstev nikakor ne moremo biti brezbrižni do tistega imobilnega 
dela prebivalcev naše republike, ki so zaradi posledic poškodb ali bolezni postali 
nesposobni za svoje delo ali pa jim je zaradi teh vzrokov bistveno zmanjšana 
delovna sposobnost. Veliko večino teh prizadetih državljanov lahko z relativno 
majhnimi stroški vrnemo nazaj v proizvodno delo, ker imajo v večini primerov 
že osvojene delovne navade in tako imenovano industrijsko mentaliteto. To je le 
eden izmed mnogih razlogov, zaradi katerih rehabilitacije invalidnih oseb ni 
mogoče zoževati v socialno humanitarne okvire in s tem v izključno pristojnost 
družbenih služb, marveč da jo tretiramo tudi kot ekonomsko nujnost v interesu 
nadaljnjega gospodarskega razvoja naše republike. Mnogokrat smo že poudarili, 
da s politiko upokojevanja in s sistemom rentništva pasiviziramo kategorijo 
invalidnega prebivalstva. Pri tem ne gre le za subjektivno slabo počutje držav- 
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ljanov, ki smo jih s takšno zgrešeno politiko v preteklosti odlagali na stranski 
tir, temveč moramo tudi upoštevati, da so za izvajanje takšne napačne politike 
potrebna ogromna družbena sredstva, s katerimi rešujemo le socialne probleme. 
Ce pa bi ta sredstva pravilno investirali za ponovno vsestransko usposabljanje 
prizadetih oseb, bi kmalu ustvarili gospodarsko aktivno in ekonomsko samo- 
stojno kategorijo državljanov, ki bi se lahko uspešno vključevala v naš samo- 
upravni sistem. 

Če torej iz teh vidikov obravnavamo rehabilitacijo invalidnih oseb, se nam 
potem nakazuje vrsta nalog, ki jih bo slej ko prej treba rešiti v okviru našega 
gospodarstva, poleg onih, katere bodo morale realizirati družbene, upravne in 
strokovne službe. Izhajamo iz načela, da je rehabilitacija invalidnih oseb proces, 
ki se začenja z zdravljenjem posledic poškodb ali bolezni, se nato nadaljuje 
s psihofizično stabilizacijo in poklicnim usposabljanjem ter se zaključuje z 
zaposlitvijo in vračanjem v normalno delovno in življenjsko okolje. 

Ta definicija nam sicer skopo in zgoščeno daje opis rehabilitacijskega pro- 
cesa, vendar pa nam kaže. da zajema ta dejavnost skoraj vse družbene službe, 
zlasti pa zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo, socialno zavarovanje in službo 
zaposlovanja. Velika razvejanost družbenih služb v našem sistemu je ustvarila 
pogoje, da smo z različnimi regulativi zadolžili vrsto teh služb za opravljanje 
parcialnih nalog v rehabilitaciji. Od sprejetja resolucije Skupščine v letu 1963 
smo v okviru Stalne konference dosegli koordinacijo dela in skupno politiko 
izvajanja rehabilitacije, nismo pa še mogli doseči kontinuitete v rehabilita- 
cijskem procesu. 

Nenehno moramo računati s tem, da obravnavamo v rehabilitaciji živ- 
ljenjske, čestokrat zelo intimne probleme prizadetih državljanov, zato nikdar 
ne bi smeli dopuščati, da je ta obravnava deljena ali celo resorska, da se morajo 
ljudje s svojimi potrebami prilagajati organizaciji naših upravnih in strokovnih 
služb. Doseči moramo prav obratno. Naše službe se morajo prilagoditi ljudem, 
ker zaradi njih obstajajo, ker jih zaradi njih razvijamo, ker zaradi ljudi in 
njihovih potreb vlagamo za obstoj teh služb zelo velika materialna sredstva. 
Neposredno na terenu, v občinah, pa moramo doseči maksimalno sodelovanje 
vseh- činiteljev, ker imajo pred seboj človeka, ki zahteva konkretno reševanje 
problemov. 

Informacija o stanju in problemih rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji, 
ki smo jo za današnje zasedanje prejeli, je zelo zgoščen prikaz problemov, od 
katerih bi bil lahko vsak posebej obširno obdelan v samostojni parcialni študiji. 
Zato vrstnega reda problemov, nakazanih v informaciji, ne gre jemati zgolj za 
prioritetno lestvico, bodisi glede obširnosti ali zapletenosti problema, bodisi 
glede aktualnosti in nujnosti rešitve. Čeprav je bila takšna metodologija pri 
sestavljanju tega gradiva upravičena, pa vendar želim dati v razpravi poudarka 
nekaterim problemom. 

Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da ima medicinska rehabilitacija dokaj 
solidne materialne temelje, saj zajema zdravstveno zavarovanje že veliko večino 
naših državljanov. Hkrati lahko ugotavljamo, da so naši kadri v medicini dali 
pomembne strokovne prispevke v rehabilitaciji, ki jih upoštevajo tudi v na- 
prednejših, razvitejših deželah. Ne moremo pa mimo dejstva, da smo na pod- 
ročju rehabilitacije nekaterih vrst obolenj, kot so revmatična, razna duševna 
in psihpnevrotska obolenja, v izrednem zaostanku. Enako je stanje pri oskrbo- 
vanju državljanov z ortopedskimi pripomočki in ortotičnimi napravami. To 
seveda ni problem, ki bi bil specifičen le za našo republiko, temveč je to vpra- 
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šanje, ki ni rešeno v jugoslovanskem merilu. Te ugotovitve pravzaprav niso 
nove in smo jih že večkrat poudarjali tudi na najvišjih mestih, pa kljub temu 
nismo v tej smeri niti v jugoslovanskem merilu zabeležili nikakršnega na- 
predka. Prišlo je edino do ustanovitve tako imenovanega poslovnega združenja 
ortopedskih proizvajalcev Jugoslavije, ki pa se ne loteva bistvenih problemov. 
To združenje stoji nad ortopedskimi proizvajalci kot nekakšna nadgradnja, ki 
skuša na primer centralizirati uvoz reprodukcijskih materialov, kar pa ima za 
posledico še večjo togost in odvisnost proizvajalcev od centralistične organi- 
zacije. Združenje je uzakonilo teorijo, da ortopedska proizvodnja sama ni ren- 
tabilna in da je zato ob njej potrebna še druga, tako imenovana vzporedna 
proizvodnja, ki pa nima zveze z ortopedijo. Na tej osnovi pa je prav ortopedija 
postala vzporedna, saj proizvajalci s svojimi širokimi proizvodnimi programi 
vežejo svoje kapacitete na druge panoge. Ce upoštevamo, da smo pri nas v 
zadnjih letih dali velika sredstva za razvoj biokibernetike, npr. za razvoj tako 
imenovane atomske roke, docela pa smo zanemarili najosnovnejše ortopedske 
pripomočke in ortotične naprave, potem nas mora to opozoriti na veliko odgo- 
vornost pred tisoči prizadetih državljanov, ki jim osnovna ortopedska sredstva 
pomenijo neogibno potreben življenjski pripomoček. Nikakor ne želim, da bi 
to izzvenelo kot zagovarjanje primitivizma, pač pa kot opozorilo, da moramo 
na tem področju napraviti red; če to ni mogoče storiti v jugoslovanskem me- 
rilu, se moramo te stvari temeljito lotiti v naši republiki. Izvesti moramo 
standardizacijo in tipizacijo ortopedske proizvodnje z možnostjo čimbolj stro- 
kovne — končne adaptacije pripomočkov za potrošnika-invalida. Ortopediranje 
spada v sistem zdravljenja. Zato ne more vzdržati trditev, da ortopedska pro- 
izvodnja ni rentabilna. Z uvedbo standardizacije in tipizacije, z izoblikovanjem 
solidnih proizvodnih programov v ortopediji in z uvedbo sodobne tehnologije 
namesto drobne obrtniške proizvodnje, bomo dosegli višjo kvalitetno raven in 
skrajšali dobavne roke ter s tem v veliki meri razbremenili sklade zdravstve- 
nega zavarovanja. Zato bodo morali skladi dati čimvečji prispevek k začetnim 
investicijam za sanacijo te pestre in aktualne problematike. 

Ko ocenjujemo stanje v medicinski rehabilitaciji in tehnični ortopediji, 
moramo ugotoviti tudi to, da psihična, stabilizacija in delovno usposabljanje 
prizadetih oseb pri nas še ni dobilo pravega družbenega in ekonomskega vred- 
notenja. Ni namreč dovolj, da invalida po končanem zdravljenju opremimo 
s primernim ortopedskim sredstvom in da ga prepustimo lastnim sposobnostim, 
volji in iznajdljivosti. S takšnim načinom smo sicer solidno izvedli začetno fazo 
rehabilitacije, nismo pa izvedli tistega, kar prizadetega človeka vrne v delovno 
in življenjsko okolje. Danes nikakor ni sprejemljivo, da bi invalidne ljudi, sicer 
medicinsko ozdravljene, vendar psihično razrvane in delovno neusposobljene, 
vsiljevali delovnim organizacijam morda celo z administrativnimi ukrepi. To 
ni niti v interesu prizadetega človeka niti v interesu delovne organizacije, ker 
bi takšen človek slej ko prej pomenil neproduktivnost in socialno ter vsestran- 
sko problematičnega člana delovne skupnosti. 2e dosedanje izkušnje so nam 
pokazale, da s takšno prakso ne smemo nadaljevati. 

V naši republiki ustanavljamo strokovne institucije, tako imenovane ba- 
zenske centre za rehabilitacijo. Te ustanove naj bi v bodoče strokovno izvajale 
vse važne naloge, ki se nanašajo na psihično stabilizacijo in poklicno usposab- 
ljanje invalidov. V svojo osnovno dejavnost bodo morale vključiti tudi trajno 
spremljanje invalidnih oseb na delovnih mestih, ker bodo te osebe večkrat 
potrebovale še dodatne pomoči teh centrov. 
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Ob tem je treba poudariti vlogo in naloge, ki jih imajo delovne organizacije, 
zlasti industrijska podjetja. Posebej poudarjam industrijo, saj se je izkazalo pri 
nas in v svetu, da sodobno organizirana industrija z ozko delitvijo dela in 
moderno tehnologijo nudi najbolj ugodne pogoje za popolnoma enakopravno 
zaposlitev invalidne osebe. Ko govorim o nalogah delovnih organizacij v zvezi 
z rehabilitacijo invalidnih oseb, pa ne morem mimo tega, da ne omenim ravno 
industrije kot tistega področja, ki predstavlja hkrati trajno žarišče za nasta- 
janje vzrokov invalidnosti. To nas opozarja, da bodo morale delovne organi- 
zacije bolj kot doslej posvečati pozornost borbi proti nesrečam pri delu in 
upoštevati, da je varno delo tudi osnovni pogoj za doseganje večje produk- 
tivnosti. 

Zdravstveno varstvo delavcev pri delu bomo morali v prihodnje mnogo 
bolj odločno uravnavati v preventivno smer. Obratne ambulante v večjih de- 
lovnih organizacijah bodo morale omejiti kurativo in se vse bolj posvečati 
spoznavanju patologije in absentizma delovnih kolektivov, v cilju preprečevanja 
vzrokov poklicnih bolezni in bolezenskih pojavov vseh vrst, predvsem pa tistih, 
ki so v zvezi z* delovnimi pogoji. 

Že prej sem omenil, da bi morali čimbolj opuščati vmešavanje zunanjih 
organov v notranje razmere delovnih organizacij tudi v primerih rehabilitacije 
in zaposlovanja invalidnih oseb. To pa hkrati pomeni, da bodo morali samo- 
upravni organi delovnih organizacij pri usmerjanju kadrovske politike upo- 
števati načelo sodobne rehabilitacije in češče obravnavati ta vprašanja. Tudi 
zato kaže večjim delovnim organizacijam še nadalje razvijati kadrovsko socialne 
službe, saj bodo le strokovne službe mogle realizirati kadrovske programe in 
pri tem Stalno upoštevati tudi potrebe rehabilitacije in zaposlovanja prizadetih 
državljanov. Tako bomo tudi odpravili zgrešeno miselnost, ki se odraža v pro- 
sluli krilatici, češ, podjetje ni socialna ustanova. 

Dosedanje raziskave in izkušnje na področju usposabljanja in zaposlovanja 
prizadetih državljanov nam kažejo, da je nevzdržna shematična, birokratska 
delitev ljudi na zdrave in invalidne, saj gre v resnici le za usposobitev in zapo- 
slitev ljudi z različnimi fizičnimi in psihičnimi sposobnostmi. Ce bomo vsi, 
zlasti pa če bodo gospodarske organizacije izvajale svoje naloge na področju 
rehabilitacije invalidnih oseb po nakazanih principih, potem ne bodo več reše- 
vale samo socialnih vprašanj, temveč bodo z vključitvijo rehabilitacije inva- 
lidnih oseb v svoje kadrovske plane programirale tudi svoje ekonomske po- 
tenciale. 

Nedvomno bo takšna politika dala močan prispevek k realizaciji ustavnega 
načela o pravici dela, zlasti v odnosu do invalidnih oseb, ki razmeroma teže 
ostvarjajo to svojo ustavno pravico. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V tem kratkem uvodnem prispevku k raz- 
pravi sem omenil le nekatere dosežene uspehe v rehabilitaciji od časa sprejetja 
resolucije, nekatere značilnosti, od katerih je odvisno sedanje delo, in podčrtal 
nekatere naloge, ki jih bomo morali realizirati na področju družbenih služb in 
našega gospodarstva v prihodnosti. Odprta so ostala še številna vprašanja in 
izražam prepričanje, da bo današnja skupna razprava obeh zborov nakazala 
Izhodišča in rešitve za vrsto problemov. Smatram, da pomenijo predlagana sta- 
lišča velik prispevek'za nadaljnje razvijanje sodobnih konceptov rehabilitacije 
v Sloveniji in zato predlagam, da stališča sprejmemo. 

Predsednik dr. Ruža Segedinr Besed/) ima Zora Soba. 
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Zora Šoba: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da z nekaj 
mislimi o poklicnem in socialnem vključevanju invalidov v normalno delovno 
okolje podkrepim stališča, ki so danes pred našima zboroma glede nadaljnjega 
reševanja problemov in zaposlovanja delovnih invalidov. 

Urejanje in reševanje splošnih socialnih problemov je pri nas doseglo 
stopnjo, na kateri stopa vedno bolj v ospredje tudi problematika invalidnih 
oseb. Danes je jasna nujnost in koristnost kompleksne rehabilitacije tako za 
invalidno osebo samo, kot za družbo v celoti, saj se tako tem ljudem omogoča 
ponovno vključevanje v vrsto tistih, ki s svojim aktivnim delom ustvarjajo ne 
samo sredstva za svoj obstoj, ampak doprinašajo tudi k povečevanju proiz- 
vodnje, k povečevanju narodnega dohodka in k splošnemu dvigu življenjske 
ravni. 

Pravilna zaposlitev invalidnih oseb na ustreznem delovnem mestu ima 
torej velik ekonomski, socialni ter etični pomen, saj gospodarstvo ponovno pri- 
dobiva kadre, izboljšuje pa tudi materialni položaj invalidov samih, da lahko 
zaživijo polno družbeno in družinsko življenje. 

Sodobno pojmovanje kompleksne rehabilitacije se je pri nas uveljavilo šele 
nedavno, ko nam je to omogočil razvoj materialnih pogojev in ko nas po drugi 
strani učijo tudi izkušnje, da je vključevanje invalidov in invalidnih oseb 
v pogoje normalne proizvodnje uspešno takrat, ko se lotimo te naloge na osnovi 
realne ocene položaja. 

r Ker smo v preteklosti reševali invalidske probleme predvsem karitativno, 
je razumljivo, da se Še srečujemo s socialnimi, predvsem pa z ekonomskimi 
predsodki'v odnosu do invalidnih oseb. Spomnimo se, da smo pred leti v gospo- 
darskih organizacijah popisovali in opisovali delovna mesta, ker smo želeli dobiti 
sliko, koliko jih je in kakšna so mesta, na katerih bi bilo mogoče zaposliti 
invalidne osebe. Na osnovi teh popisov, za katere bi ne upala trditi, da so bili 
izvršeni strokovno, so bile gospodarske organizacije primorane zaposliti dolo- 
čeno število invalidnih oseb, pomanjkljivo ali pa sploh nepripravljenih za delo 
v proizvodnji. 

Tako se seveda invalidi niso mogli uveljaviti kot enakopravni delavci, 
gospodarske organizacije pa usposabljanju invalidov za zahtevnejša delovna 
mesta strokovno niso bile kos, kar je imelo za posledico, da so gospodarske 
organizacije nerade zaposlovale invalide, ki so predstavljali tudi finančno 
breme. 

Kritika takih stališč delovnih organizacij do zaposlovanja invalidov je le 
delno upravičena, saj moramo vedeti, da narekujejo kriterije za zaposlovanje 
ljudi v delovnih organizacijah ekonomska načela, po katerih se mora ravnati 
vsaka smotrna organizacija dela. Škodljivo bi bilo zahtevati od podjetij, da 
zaposlujejo poklicno neusposobljene invalidne delavce, saj so podjetja s tem 
prisiljena, da vnašajo v svoje poslovanje neekonomska in s tem nefunkcionalna 
načela, zaposlenim invalidom pa je s tem že a priori vsiljen karitativni status. 
Napačno pa bi bilo tudi, če bi gospodarske organizacije valile vso odgovornost 
izključno na strokovne službe izven podjetij. Predpogoj za uspešno vključe- 
vanje invalidnih oseb v proizvodnjo je v neposrednem sodelovanju kadrovsko- 
socialnih služb delovnih organizacij z zunanjimi strokovnimi službami, da se 
torej tudi kadrovsko-socialne službe v delovnih organizacijah intenzivneje 
vključijo v proces rehabilitacije. 

Izkušnje v naši republiki so pokazale, da je mogoče doseči odlične rezultate, 
toda le tedaj, kadar so invalidi poprej temeljito usposobljeni ter šele nato 
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zaposleni na ustreznih delovnih mestih. Glavni problem je torej organizacija 
in primeren strokovni nivo tako zunanjih kot notranjih služb, ki se ukvarjajo 
s poklicnim usposabljanjem invalidov in njihovim zaposlovanjem. 

Da tudi način zaposlovanja invalidov v posebej organiziranih invalidskih 
delavnicah ni bil uspešen, zgovorno pričajo invalidske delavnice »Enotnosti« 
v Ljubljani, ki so sedaj v likvidaciji. Koncept poslovanja invalidskih delavnic 
je bil zasnovan izključno na socialni podlagi in na reševanju težkega materi- 
alnega stanja, tako invalidov, kakor tudi socialno ogroženih oseb ter razbre- 
menjevanju fondov socialnega zavarovanja. Rehabilitacija v tem zavodu je bila 
boli na papirju in se je pravzaprav manifestirala le v vključevanju posameznikov 
v delovno razmerje. Za realno rehabilitacijo pa invalidske delavnice niso imele 
niti pogojev, saj je sodobno usposabljanje vezano s sodobno organiziranim 
obratom za proizvodnjo, ki ima tudi strokovno usposobljen kader. Način proiz- 
vodnje v invalidskih delavnicah je bil zastarel in je često v zastarelih, higiensko 
celo za zdrave delavce neprimernih prostorih, kar je zaviralo osvajanje na- 
prednih principov proizvodnje in poslovanja. Neprimerni prostori, zastarela 
produkcijska sredstva, nizka strokovnost kadrov in slaba organizacija dela niso 
omogočili osvajanja naprednih principov proizvodnje in kvalitetnih izdelkov, 
tako da tudi vsa oproščanja družbenih dajatev niso mogla preprečiti poslovanja 
z izgubo. Nizka storilnost, nizki osebni dohodki in ne dovolj razvito samouprav- 
ljanje je povzročalo vrsto notranjih nesoglasij, katerih globlji razlog je bil po 
moji oceni tudi ta, da ie ločitev invalidno in socialno ogroženih oseb od ostalega 
sveta v delavnicah z nizko produktivnostjo vplivala na zaposlene in jim dajala 
občutek manjvrednosti. 

Zato je edino smotrna in življenjska tista varianta, ki predvideva realno 
rehabilitacijo invalidnih oseb in njihovo zaposlitev na delovnem mestu v redni 
proizvodnji. S tem namenom se tudi v okviru kompleksne rehabilitacije inva- 
lidnih oseb s posebno ostrino zastavlja problem ustreznega in čimbolj usDešnega 
vključevanja invalidov v redno proizvodnjo. Do uspeha pa lahko vodi le do- 
sledno koordinirano delo različnih služb, pri delu katerih pa v praksi opažamo 
še razne pomanjkljivosti. Te se najobčutneje pokažejo tedaj, ko je invalid na 
določenem delovnem mestu postavljen pred naloge, za katere ni bil v poorejš- 
njih postopkih dovolj usposobljen in se brez svoje krivde znajde v konfliktni 
situaciji, iz katere se sam brez strokovhe pomoči le težko izmota. Škodljive 
posledice in proviziranega reševanja invalidnih problemov občuti ne le invalid 
sam, marveč tudi delovna organizacija oziroma ekonomska enota, v kateri je 
invalid zaposlen, in nazadnje se zgodi, da se znova uveljavijo stari predsodki, 
da so invalidi v ekonomskem pogledu manj vredni delavci. 

Ugotovitve o stopnji integriranosti invalidnih oseb v normalnih delovnih 
pogojih, ki jih najdemo v študiji, ki jo je izdelal Zavod za rehabilitacijo inva- 
lidov SR Slovenije in ki so razvidne tudi iz ostalega gradiva, ki smo ga prejeli, 

_ povedo, da zaposleni invalidi pri svojem poklicnem prilagajanju na delovnem 
mestu dosežejo visoko stopnjo integriranosti, če so jim zagotovljeni osnovni 
delovni pogoji. Ker se vzpredno s poklicno adaptacijo oblikujejo tudi socialni 
odnosi, se težave pri poklicnem in socialnem vključevanju invalidov začenjajo 
tam, kjer poprejšnja poklicna usposobljenost in stopnja preostale delazmožnosti 
ne ustrezata konkretnim zahtevam delovnega mesta. Raziskave so pokazale, da 
je subjektivna pripravljenost invalidov znatno ugodnejša od objektivnih po- 
gojev, najsi gre za poprejšnjo poklicno usposobljenost ali za razmere pri delu 
v delovni organizaciji. Ta razkorak med osebnimi težnjami in realnimi mož- 
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nostmi pride do izraza posebno pri navezovanju socialnih odnosov. Neustrezno 
delovno mesto, ki onemogoča zadovoljivo poklicno in s tem socialno afirmacijo 
invalida v lastnih očeh, v očeh sodelavcev v istem oddelku in v očeh predpo- 
stavljenih, povzroča motnje med zdravimi in zdravstveno prizadetimi delavci. 

Raziskave so torej pokazale, da temeljita in strokovno izvedena prekvali- 
fikacija invalidnega delavca, ki se zaključi s pretehtano izbiro delovnega mesta, 
ne more delovni organizaciji povzročati težav, ker so ustrezno zaposleni invalidi 
povsem enakovredni ostalim delavcem tako po svoji delovni sposobnosti, kakor 
po stopnji socialne vključenosti v delovno organizacijo. 

Stališča, ki smo jih prejeli, izražajo težnjo, da se morajo strokovne službe 
v delovnih organizacijah nadalje izpopolnjevati in da se mora izvajati ustrezna 
povezava z zunanjimi strokovnimi službami pri kompleksnem reševanju reha- 
bilitacije invalidov. Zato izjavljam, da bom glasovala za ta stališča. 

Predsednik inž. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanec inž. Danilo 
Dolgan. 

Inž. Danilo Dolgan: Tovariši in tovarišice poslanci! Ko govorimo o 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidnih oseb, se zavedamo, da gre pri tem za 
družbeno aktivnost, ki je neposredno povezana z doseženo ravnijo razvoja na- 
šega gospodarstva in ki mora biti toliko bolj uspešna, kolikor višjo storanjo 
razvoja bo doseglo naše gospodarstvo. Problemov, ki smo jih pogosto reševali 
z delnimi ali začasnimi ukrepi, v bodoče ne bomo več mogli reševati nesiste- 
matično, ne da bi pri tem našli določena enotna načela. Tega dejstva so se 
v polni meri zavedali tudi sestavljalci naše nove ustave, ki postavlja našega 
človeka proizvajalca na takšno mesto, kakršno mu ni zagotavljal doslej še noben 
ustavni dokument. 

Ko obravnavamo in kritično presojamo uspehe, ki smo jih dosegli na pod- 
ročju rehabilitacije in zaposlovanja invalidnih oseb, je naša naloga, da splošna 
načela, ki so bila že sprejeta in ki so znana, konkretiziramo in preciziramo tako, 
da bo popolnoma jasno, kdo in v kakšni meri je prvenstveno dolžan skrbeti za 
izvajanje rehabilitacije in za zaposlovanje invalidnih oseb. 

Odgovor na to vprašanje ne bo težak, ker nam je znana celotna smer raz- 
voja našega gospodarstva, ki nam tudi daje jasno perspektivo. Ce prenašamo 

"osnovno skrb za proizvodnjo in za gospodarjenje za enostavno in razširjeno 
reprodukcijo vedno bolj na delovne organizacije in njihove kolektive in če 
nameravamo v bodoče delovnim organizacijam v ta namen prepuščati tudi 
vedno večja materialna sredstva, potem je jasno, da se bo tudi skrb za invalidne 
osebe in za njihovo zaposlovanje vedno bolj prenašala na delovne organizacije. 
V stališčih, ki so nam predložena, je odgovornost delovnih organizacij glede 
invalidnih oseb že nakazana, saj je poudarjeno, da so delovne organizacije naj- 
važnejše področje za izvajanje poklicne in socialne rehabilitacije in da se morajo 
zato njihove kadrovsko-socialne službe usposobiti tako v organizacijskem, 
kakor v strokovnem pogledu za uspešno izvajanje teh nalog. Menim, da bi 
morali^to stališče še bolj precizirati in dopolniti z ugotovitvijo, da so delovne 
organizacije dolžne skrbeti ne samo za rehabilitacijo, pač pa da so za zaposlo- 
vanje invalidnih oseb dolžne skrbeti v prvi vrsti tiste delovne organizacije, 
v katerih je bila taka oseba zaposlena pred nastopom invalidnosti. 

Čeprav se to načelo v praksi v glavnem izvaja in čeprav večina delovnih 
organizacij posveča zaposlovanju lastnih invalidov največjo skrb, se vendarle 
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dogajajo primeri, ko se skuša skrb za delavca, ki se je pri delu ponesrečil in 
postal invalid, prevreči na druge, predvsem pa na zavod za socialno zavarovanje, 
z izgovorom, češ, saj smo do sedaj dajali velika sredstva za socialno zavaro- 
vanje. Do takšnih stališč prihaja predvsem v tistih delovnih organizacijah, kjer 
je delavsko samoupravljanje relativno nerazvito, kjer delavce obravnavajo 
birokratsko kot delovno silo, ki jo potrebujemo toliko časa, dokler je zdrava 
in delazmožna, če pa delavec zboli, oziroma se ponesreči in postane pri tem 
invalid, pa hočejo celotno skrb prevreči na družbo, pri tem pa pozabljajo, da 
so delovne organizacije integralni del družbe. 

Da bi bila stališča tudi za takšne, sicer redke primere, jasna, predlagam, 
da se predlog stališč dopolni s tem, da se v tretji alinei po prvem odstavku, ki 
se glasi: »Delovne organizacije so najvažnejše področje za izvajanje poklicne 
in socialne rehabilitacije. Zato je potrebno delo takih strokovnih služb učin- 
kovito povezati z njimi, kadrovsko socialne službe pa zato v organizacijskem 
kakor v strokovnem pogledu usposobiti tudi za uspešno delo pri obravnavanju 
invalidnih oseb v delovnih organizacijah,« doda še stavek: »Za rehabilitacijo 
in zaposlitev invalidnih oseb so v prvi vrsti dolžne skrbeti delovne organizacije, 
v katerih so bile te osebe zaposlene pred nastopom invalidnosti.« 

V utemeljitev svojega predloga bi navedel nekaj razlogov, ki se mi zdijo 
važni, čeprav smo v današnji razpravi že slišali nekaj pripomb v smislu te 
zahteve. 

Prvič, krivda za nesreče, ki imajo za posledico invalidnćst por^esrečene 
osebe, je največkrat prav na delovni organizaciji, predvsem na strokovnih 
službah^, ki bi morale skrbeti za higiensko-tehnično varnost pri delu. Opustitev 
varnostnih ukrepov, premajhna skrb za delovno disciplino — vzemimo primer, 
da pride delavec na delo v nekoliko vinjenem stanju, pa ga kljub temu pustimo 
delati — in preslaba kontrola nadrejenih, torej premajhna skrb za človeka in 
za njegovo počutje pri delu in izven dela, so najbolj pogosti vzroki za razne 
nesreče. S predlaganim načelom pa bi dosegli večjo skrb za to, da se bodo 
službe in organi upravljanja v podjetju veliko bolj prizadevali, da se bodo 
izvajali tisti ukrepi, ki vplivajo na dobro počutje in na varnost človeka pri 
delu in ki preprečujejo nastanek nesreče. 

Drugič, za osebo, ki je postala invalid, pomeni to že samo po sebi težak 
moralni udarec, posebno, če mora pustiti svoje dosedanje delo in začeti tako 
rekoč znova. Ta udarec je toliko hujši, če mu v lastni delovni organizaciji po- 
kažejo, da je odveč in da se ne čutijo več dolžni skrbeti za njegovo nadaljnjo 
usodo. Nekatere delovne organizacije se branijo zaposlovanja invalidov s trdi- 
tvijo, da ni ustreznih delovnih mest, kjer bi jih lahko zaposlili. Takšna trditev 
navadno ni utemeljena, pač pa le kaže, da gredo odgovorni ljudje v taki delovni 
organizaciji po poti najmanjšega odpora, kajti iskanje in ureditev delovnih 
mest za invalida zahteva seveda nekoliko več angažiranja in skrbi. V zadnjem 
času, ko v marsikaterem podjetju uvajajo pri določenih operacijah mehanizacijo 
in avtomatizacijo, ugotavljamo, da je na določenih delovnih mestih polnovreden 
človek v fizičnem in duševnem smislu celo odveč in bi ga lahko nadomeščal 
nekdo, ki ima takšno ali pa drugačno hibo. Takšnih delovnih mest je vse več 
in zato mislim, da je trditev nekaterih delovnih organizacij, da invalidov ne 
morejo zaposliti, nerealna. Razen tega tudi vidimo, da je v posameznih delovnih 
organizacijah mnogo mest, kjer se lahko zaposlijo invalidi in kjer lahko oprav- 
ljajo delo, ne da bi sploh čutili, da so in vadili. Seveda se pojavljajo težave, ker 
bi bilo treba izvršiti v podjetju določene premestitve, tako da bi prišel res vsak 
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človek na svoje mesto, kar povzroča seveda nekoliko več skrbi, ne bi pa smelo 
to biti vzrok, da se tega ne izvede. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Mnenja sem, da je predlog, po katerem so 
.za zaposlitev invalidov dolžne skrbeti v prvi -vrsti lastne delovne organizacije, 
utemeljen in koristen in predlagam, da sprejmete to dopolnilo k predlaganim 
stališčem. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovarišica Mara Lukanc. 

Mara Lukanc: V razpravi o stanju in problemih rebahibilitacije inva- 
lidnih oseb v Sloveniji bi se dotaknila vprašanja izvajanja poklicne rehabilitacije 
in zaposlovanja invalidnih oseb. 

V praksi je tako, da vse do končane medicinske rehabilitacije ni kakšnih 
večjih problemov. Pojavijo pa se, ko je treba invalida prekvalificirati za drugo 
delo. Pri tem niso le težave z zagotovitvijo delovnih mest za prekvalifikacijo, 
marveč predvsem v tem, da je določilo 29. člena zakona o invalidskem zava- 
rovanju preozko in pretogo, ker dopušča prekvalifikacijo delovnega invalida 
samo v mejah kategorije delovnega mesta, na katerem je zavarovanec delal 
pred invalidnostjo, pri čemer ne upošteva njegove splošne in strokovne iz- 
obrazbe. Prav tako ne upošteva dejstva, da v našem gospodarstvu prehajamo 
od obrtniške na vse bolj industrijsko, velikoserijsko proizvodnjo in ne potre- 
bujemo več kadrov širokega profila, pač pa kvalificirano delovno silo za dolo- 
čena delovna mesta. Tako toga določila zakona o invalidskem zavarovanju 
dejansko ovirajo uspešnejšo poklicno rehabiltacijo. 

Pa ne samo to! Tudi status invalida v času prekvalifikacije je nemogoč. 
Vsaj kar zadeva teoretični del prekvalifikacije. Invalid kot povprečni proizva- 
jalec z bolj ali manj bogatimi delovnimi izkušnjami, mora skupaj z učenci 
v gospodarstvu obiskovati tečaje za pridobitev teoretičnega znanja. To ni le 
slabo za njegovo osebno počutje, marveč se s tem podaljša tudi čas za prekva- 
lifikacijo. 

Smatram, da so povsem realne ugotovitve začasnega odbora za proučevanje 
rehabilitacije invalidov glede ozkosti predpisov za priznavanje pravic do reha- 
bilitacije delavcem, ki nimajo potrebne gostote delovne dobe v zadnjih petih 
letih. Zlasti pa bi bilo treba razširiti pravico do rehabilitacije otrok zavaro- 
vancev na vse otroke, ki imajo kot družinski člani aktivnega zavarovanca 
pravico do zdravstvenega varstva. Pri sedanjem stanju kapacitet zavodov za 
poklicno rehabilitacijo in določb uredbe o rehabilitaciji otrok zavarovancev 
lahko smatramo otroke, ki so deležni zavodske rehabilitacije, za prave izbrance. 

Nadalje smatram, da organizacije, zavodi za zaposlovanje delavcev, kakor 
tudi zavodi za zaposlovanje invalidnih oseb, še zdaleč niso izčrpali vseh mož- 
nosti, ki jih daje zakon o invalidskem zavarovanju in zakon o delu na domu 
pri reševanju problemov zaposlovanja invalidov. V kamniški komuni mi je 
znan v zadnjih 9 letih en sam primer prilagoditve stroja preostali delovni spo- 
sobnosti invalida. Dokaj redki pa so tudi primeri zaposlitve invalida na domu. 

Pridružujem se mnenju, da je za uspešnejše izvajanje rehabilitacije inva- 
lidnih oseb zelo pomembno ustanavljanje bazenskih rehabilitacijskih centrov, 
ki naj bi čimprej začeli delovati in ki naj bi predvsem nudili strokovno pomoč 
delovnim organizacijam, ki bodo tudi v bodoče izvajale poklicno rehabilitacijo 
delovnih invalidov. 
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Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš dr. Martin Benedik. 

Dr. Martin Benedik: V diskusiji bi se rad dotaknil dveh vprašanj, 
ki sta sicer omenjeni v stališčih, vendar se mi zdi, da jih je zaradi važnosti 
potrebno še posebej poudariti. 

Dobro vemo, da je končni uspeh rehabilitacije in trajanje rehabilitacije 
bistveno odvisen od momenta, ko z rehabilitacijo začnemo. Rehabilitacija naj 
ne začne šele, ko je bolniško zdravljenje končano, temveč naj začne vzporedno 
z zdravljenjem v bolnišnici, čim splošno in lokalno stanje bolnika oziroma 
poškodovanca to dopušča. Nujna posledica te zahteve je, da morajo biti reha- 
bilitacijski oddelki, oziroma kabineti za. rehabilitacijo, vključeni v bolniške 
oddelke, kjer naj rehabilitacija začne, da ne bomo izgubljali dragocenega časa. 
Za tako dejavnost pa ni dovolj samo dobra volja in zainteresiranost, temveč 
moramo zagotoviti tudi materialne, kadrovske in prostorne pogoje. Tu pa je 
potrebno, da priskočimo na pomoč in da zagotovimo potrebna sredstva. 

Drugo, na kar bi opozoril in kar je v tesni zvezi z rehabilitacijo, je prepre- 
čevanje obolevanj oziroma poškodb. So sicer predpisi, ki zahtevajo, da delovne 
organizacije ustvarjajo takšne delovne pogoje, v katerih bi bilo čimmanj obo- 
lenj in poškodb pri delu. Prav glede tega se mi zdi, da bi se dalo še marsikaj 
izboljšati. Izboljšanje pa bomo dosegli predvsem z zadostnim usposabljanjem 
novo zaposlenih na delovnih mestih s pomočjo posebnih inštruktorjev, z izbi- 
ranjem delavcev za posebno zahtevna dela s preizkusi in testiranjem, z dosled- 
nim izvajanjem in kontrolo vseh zaščitnih ukrepov, ki so predpisani, in končno 
z dodatno participacijo delovnih organizacij pri stroških za rehabilitacijo, če je 
ugotovljeno, da je povečanje traume in obolevanj kriva pomanjkljiva zaščita. 

Ne pozabimo, da pa tudi tu velja pravilo: bolje in ceneje je preprečevati, 
kot pa zdraviti in rehabilitirati! 

I 
Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanec Ivan Sitar. 

Ivan Sitar: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem delu razprave bi 
se hotel dotakniti nekaterih bistvenih problemov s področja rehabilitacije in 
zaposlovanja delovnih invalidov na področju okraja Celje. 

Iz poročila Zavoda za rehabilitacijo invalidov Socialistične republike Slo- 
venije je razvidno, da je odstotek invalidiziranja prebivalstva za celjski okraj 
daleč, najvišji ter znaša trenutno 5,01 °/o. V povprečju je torej na 8 zaposlenih 
že ena invalidna oseba. Navedeni podatek nam kaže, da problem popolne reha- 
bilitacije delovnih invalidov prehaja okvire socialističnega humanizma in da je 
nastopil čas, ko moramo probleme s področja invalidnosti obravnavati tudi 
z aspektov splošne socialistične ekonomike, to je, da smo dolžni nuditi sleher- 
nemu človeku, pa tudi delovnemu invalidu dovolj pogojev in možnosti za razvoj 
in eksponacijo njegovih ustvarjalnih zmožnosti. Danes skrbe za rehabilitacijo 
invalidov zavod za socialno zavarovanje, zavod za rehabilitacijo delovnih inva- 
lidov in zavod za zaposlovanje delavcev. Nedvomno uspehi, doseženi na tem 
področju, niso majhni, vendar pa so pogojeni z različnimi težavami, ki se kažejo 
predvsem pri zaposlovanju invalidov v delovnih organizacijah na ustreznih 
delovnih mestih. Zal se do danes še ni v celoti izkoreninila miselnost, da je 
delovni invalid lahko samo vratar, čuvaj ali nekaj podobnega, torej neproduk- 
tivna oseba ter se ga kot takšnega sprejme v gospodarsko organizacijo ali usta- 
novo. Je pa znatno število delovnih organizacij, ki zaradi pretežno fizično 



7. seja 173 

napornih delovnih mest, ko je primer pri podjetjih za eksploatacijo gozdov, 
rudnikih ter cestnih podjetjih, tako le v redkih primerih lahko zaposlijo inva- 
lida v isti delovni organizaciji pri ustreznem lažjem delu. Dogaja se tudi, da 
take delovne organizacije odpovedujejo delovno razmerje invalidom zaradi • 
nezadostnega števila fizično manj napornih delovnih mest. Ob reorganizaciji 
gospodarskih organizacij na ekonomske enote so glede premeščanja delovnih 
invalidov iz ene enote v drugo nastale nove težave, ki se kažejo v tem, da se 
posamezne enote branijo sprejeti invalide v zaposlitev, češ da bodo dalj časa 
manj produktivni, ker se morajo na delo šele privajati. Prav tako nekateri 
trdijo, da invalidov ni mogoče zaposlovati pri občasnih in eventualno nekoliko 
težjih fizičnih delih, ker da so invalidi občutljivi in bolj prepirljivi kot drugi 
delavci. 

Delovne organizacije torej pogosto ne morejo najti dela za delovne invalide, 
kar velja zlasti — poudarjam še enkrat -— za rudnike, gozdna gospodarstva in 
cestna podjetja. Ti specifični problemi se pojavljajo zlasti na industrijsko manj 
razvitih področjih kot so na primer občine Šmarje, Šentjur in Laško. Kljub 
objektivnim težavam pa kažejo razumevanje za reševanje problemov rehabili- 
tacije in zaposlovanja invalidov tiste gospodarske organizacije, ki imajo dobro 
organizirano kadrovsko-socialno službo in kjer se samoupravni organi, sindi- 
kalne organizacije in vodstva s prizadevanjem ukvarjajo s to problematiko. 
Hkrati ugotavljamo, da mnoge delovne organizacije zlasti srednje in manjše 
nimajo organiziranih kadrovsko-socialnih služb in nimajo niti možnosti za 
njihovo formiranje zaradi pomanjkanja šolanega kadra'iz vrst socialnih de- 
lavcev. V takih organizacijah bi bilo nujno ustanoviti komisije pri organih 
delavskega upravljanj^-'ki naj bi skupno s sindikalno organizacijo reševale pro- 
breme s področja zaposlovanja delovnih invalidov na fizično manj zahtevnih 
delovnih mestih. 

Nadalje bi se želel dotakniti dela občinskih komisij za ugotavljanje delovnih 
mest, ki so primerna za zaposlitev in poklicno rehabilitacijo delovnih invalidov. 
To delo so komisije v glavnem opravile, vendar popisana delovna mesta ne 
ustrezajo več dejanskemu stanju, predvsem zato ne, ker so se v večini delovnih 
organizacij zaradi rekonstrukcij in sprememb v organizaciji delovnega procesa 
spremenili tudi pogoji delovnih mest. Naštalih sprememb nihče več sproti ne 
registrira, ker smatrajo, da so komisije s prvotnim popisom svoje deljo končale. 
Zato sem mnenja, da bi bilo umestno spremeniti določila zlasti 16. člena zakona 
o invalidskem zavarovanju o načinu popisovanja delovnih mest, primernih 
za zaposlitev invalidov, tako da bi novi predpis določil le odstotek delovnih 
mest za invalide v gospodarski organizaciji, seveda ob upoštevanju pogojev 
dela v posameznih panogah gospodarstva. Delovne kolektive, ki bi zaposlili več ' 
invalidov, kot bi bilo predpisano, bi bilo treba primerno finančno stimulirati 
s tem, da bi kazalo razmisliti o eventualnem delnem zmanjšanju prispevka 
za socialno zavarovanje ali o zmanjšanju drugih družbenh dajatev. Prav tako 
bi bilo prav, da bi delovna organizacija, ki nima možnosti za nadaljnjo zapo- 
slitev delovnih invalidov, krila del stroškov za poklicno rehabilitacijo in za 
čas, ko ti invalidi iščejo zaposlitev, oziroma del denarnega nadomestila zaradi 
nižjih osebnih prejemkov na drugem delovnem mestu, če so takšni invalidi 
prikrajšani pri osebnem dohodku. Dosedanja praksa reševanja problemov 
s področja rehabilitacije in zaposlovanja delovnih invalidov nam kaže, da ni 
bistvo problemov v rehabilitacijskem postopku, marveč predvsem pri zaposlo- 
vanju, torej v gospodarskih organizacijah. Zato bi bilo res treba podvzeti vse, 
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da bi na lažjih, vendar produktivnih delovnih mestih zaposlili delovne invalide 
in po potrebi izvršili tudi ustrezne zamenjave zdravih in invalidnih delavcev 
na določenih delovnih mestih. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanec dr. Adolf Drolc. 

Dr. Adolf Drolc: Dovolite, da kot zdravstveni delavec na terenu in 
bivši član invalidske komisije dodam nekaj skromnih misli in pripomb k obšir- 
nemu in skrbno obdelanemu gradivu o stanju in problematiki rehabilitacije in- 
validnih oseb v Sloveniji. 

Ob dejstvu, da imamo v Sloveniji okrog 69 000 invalidnih oseb, ki so jim 
priznane dajatve zaradi invalidnosti, da na komaj 11 zaposlenih delavcev pride 
ena invalidna oseba, da se letno rodi na tisoče otrok z večjimi ali manjšimi 
telesnimi in duševnimi okvarami in da veliko število ljudi postane invalidnih 
zaradi poškodb ali bolezni pred vstopom v delovno razmerje, da znaša med 
zaposlenimi invalidiziranje okrog 5fl/o, potem nam v celoti postane jasna resnost 
in obsežnost naloge reševanja problema rehabilitacije invalidnih oseb. Karita- 
tivni način reševanja problema, da dajemo prizadetim osebam invalidske rente, 
s katerimi ne morejo niti dostojno živeti, kar pri njih nehote vzbuja občutek 
odvisnosti od milosti drugih, je zastarel, lahko rečemo tudi nehuman, vsekakor 
pa neekonomski, ker take rente, čeprav so za invalidne osebe nezadostne, pred- 
stavljajo precejšnjo, obremenitev za družbo. Pravilen in edino human način 
reševanja problema je poklicna rehabilitacija prizadetih oseb in njihova zapo- 
slitev glede na preostale zmožnosti za delo. To stališče temelji na izkušnji, da 
nobena, tako imenovana zdrava oseba ne potrebuje za izvrševanje svojega dela 
vseh svojih umskih in telesnih sposobnosti, temveč le del teh. Če torej prizadeti 
osebi določimo tako delo, ki ustreza preostali zmožnosti za delo, potem lahko 
tako delo opravlja z enakim uspehom kot vsak drug delavec. V Mariboru, na 
primer, imamo zaposlenih okrog 30 slepih kot telefoniste in pri raznih serijskih 
montažnih delih. Precejšnje število gluhih imamo na takih mestih, kjer ni po- 
treben sluh, invalide brez nog na delovnih mestih, kjer izključno sede in po- 
dobno. Na takih delovnih mestih prizadete osebe pravzaprav niso več invalidi, 
temveč polnovredni delavci. To je pokazala tudi anketa, ki jo je pred časom 
izvedel Zavod za socialno zavarovanje v Mariboru med zaposlenimi invalidi. Po 
tej anketi več kot tričetrt zaposlenih invalidov dobro pozna svoje delo in ga 
tudi dobro opravlja. Razlika od drugih delavcev je le v tem, da invalidi nekoliko 
več obolevajo, so pa v staležu v glavnem zaradi svoje osnovne bolezni. Vendar 
je obolevanje pri delovnih invalidih manjše kot pri drugih invalidih, verjetno 
zato, ker je delovnim invalidom določila ustrezno delo invalidska komisija po 
poprejšnji strokovni obdelavi, medtem ko so drugi invalidi, tako vojni, zlasti pa 
še osebe s telesnimi in duševnimi okvarami, ki nimajo statusa niti invalidov dela 
niti vojaških invalidov in ki jih strokovno imenujemo »ostale invalidne osebe«, 
izbrale delo same ali pa so jim ga nestrokovno določili. 

Preventivo proti telesnim in duševnim defektom opravlja osnovna zdrav- 
stvena služba v svojih dispanzerjih, posvetovalnicah, v šolskih poliklinikah in 
s številnimi drugimi dejavnostmi. Obenem z zdravstveno službo pa so dolžne 
tudi delovne organizacije izpopolnjevati higiensko-tehnično zaščito pri delu. 
O eni od oblik preventivne dejavnosti — o pregledih ob sprejemu v službo — 
bi želel spregovoriti nekaj več. 
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Ce bi prišel vsak delavec ob prvi zaposlitvi ali ob kasnejši premestitvi 
vedno na tako delovno mesto, za katero ima potrebne telesne in duševne spo- 
sobnosti, bi imeli dosti manj invalidov dela. Pogosto pa pride delavec na tako 
delovno mesto, za katero nima niti potrebnih telesnih niti duševnih sposobnosti, 
zato lahko prav kmalu nastopi stanje, ko delu ni več kos in mu mora invalidska 
komisija določiti drugo, ustreznejše delo. Tako smo nehote in brez potrebe ustva- 
rili novega delovnega invalida, ki ima pravico do določenih prejemkov po zakonu 
o invalidskem zavarovanju. To nam jasno dokazuje, kako važno je pri vsakem 
zaposlenem, da opravlja tako delo, ki mu ustreza in za katero ima po možnosti 
tudi nagnjenje. Zato bi moral biti vsak delavec ob prvi zaposlitvi in ob kasnej- 
ših spremembah delovnih mest vestno zdravniško pregledan in, če je možno, 
tudi psihotehnično testiran. Izvid vseh teh preiskav bi se moral nato frontirati 
s pogoji posameznega delovnega mesta na podlagi poprej opravljene analitične 
ocene delovnih mest. Le tako bi bilo mogoče delavca zaposliti na takem mestu, 
da bi bil zadovoljen in bi ob dani sposobnosti in osebnem zadovoljstvu tudi 
bolj koristil. Na takem delovnem mestu bi lahko ostal vse dotlej, dokler zaradi 
kakšne morebitne posebne bolezni ali poškodbe za svoje delo ne bi bil več 
zmožen. S takim načinom bi dosegli manjše obolevanje delavcev, manjšo 
delovno invalidnost, delavci pa bi bili osebno zadovoljni in bolj produktivni. 
Taki pregledi delavcev pred nastopom dela bi morali torej imeti ta namen, 
da vsak delavec, tudi invalid, pride na tako delovno mesto, ki ustreza njegovim 
zmožnostim, nikakor pa se ne smejo izroditi v selekcijo zdravih delavcev, kar 
se pogosto v vsakdanji praksi dogaja. Zato bo treba spremeniti 128. člen zakona 
o delovnih razmerjih, ki določa, da mora vsak delavec, ki sklene delovno 
razmerje, izpolnjevati dva splošna pogoja: da je star 15 let in da je zdrav. 
To določilo vsekakor nasprotuje sodobnemu izvajanju invalidskega varstva, 
kakor tudi ustavi, ki v svojem 36. členu pravi, da družbena' skupnost ustvarja 
pogoje za usposobitev občanov, ki niso popolnoma zmožni za delo ter pogoje 
za njihovo primerno zaposlitev. Omenjeni . člen zakona o delovnih razmerjih 
je torej v nasprotju z ustavnimi načeli. 

Poleg splošnega zdravniškega pregleda pred nastopom dela pa so potrebni 
tudi razni specialistični, rentgenološki in . laboratorijski pregledi. Zato je tak 
zdravniški pregled tudi precej drag. Za zavarovance in njihove svojce plača 
sicer stroške zavod za socialno zavarovanje, ostali pa jih nosijo sami, ki pa jih 
vselej tudi ne zmorejo. Zato jim zdravniki pogosto izstavljajo potrebna potrdila 
le na osnovi nekaterih preiskav. Delavci ob teh pregledih često zamolčijo svoje 
bolezni, če jih zdravnik sam ne odkrije in tako lahko pride delavec na delovno 
mesto, ki mu zdravstveno ne ustreza. Zato je v interesu skupnosti, da plača take 
preglede zavod za socialne zavarovance v celoti, saj bodo ti delavci njegovi 
bodoči zavarovanci in mora imeti interes, da bodo zaposleni na pravilnih de- 
lovnih mestih. To je treba nuditi s predpisi, čeprav nekatere gospodarske 
organizacije že same plačujejo del stroškov za te preglede. 

Poleg poznavanja zdravstvenega stanja delavca pa je potrebno tudi dobro 
poznavanje vseh delovnih pogojev na delovnih mestih v gospodarskih orga- 
nizacijah. Da bodo imele gospodarske organizacije tudi te podatke, morajo 
napraviti točne in temeljite analitske ocene delovnih mest z vsemi potrebnimi 
fizikalno-tehničnimi meritvami. To je sicer zelo zahtevno delo, vendar je pogoj 
za smotrno zaposlovanje in za izvajanje potrebnih ukrepov za izboljšanje 
higiensko-tehnične varnosti pri delu. 
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Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Leopold Rebernik. 

Leopold Rebernik: Tovarišice in tovariši ^poslanci! Ekstraktivna 
industrija v celoti, še posebej pa podzemska eksploatacija mineralnih surovin, 
predstavlja specifično in od ostalih vrst proizvodnje zlasti glede nevarnega 
dela različno tehnologijo in delovno tehniko. Od vseh vej rudarstva prihajajo 
najbolj do izraza posebne težave in nevarnosti pri podzemski eksploataciji 
premoga zaradi eksplozivnih, strupenih in zadušljivih plinov, zaradi nevarnosti 
požarov, nenadnih pritiskov, vodnih vdorov itd. Visoka temperatura, vlažnost 
ali zaprašenost zraka, prepih in našteti drugi činitelji negativno vplivajo na 
zdravje in varnost ljudi v premogovnikih. Ni slučaj, da so v industrijsko raz- 
vitih državah premogovniki skoraj vedno na prvem mestu po številu poškodb 
in nesreč ter da so kolektivne nesreče najbolj pogoste prav v rudnikih premoga. 
Posledica opisanih pogojev je sorazmerno zelo visoko število delovnih invalidov. 
V ilustracijo navajam nekaj podatkov iz rudnika rjavega premoga Trbovlje- 
Hrastnik. 

Od skupnega števila zaposlenih v osnovni dejavnosti je kar 12,5 °/o inva- 
lidov. Če k temu prištejemo še zaradi starosti in izčrpanosti za delo manj 
zmožne delavce, ki nimajo priznanega statusa invalida, ki pa jim ga delovni 
kolektivi sami priznavajo, dobimo šele pravi vtis, kako pereč problem so delovni 
invalidi v premogarstvu. Ali npr. rudnik Trbovlje-Hrastnik ima v eksploataciji 
v povprečju 10 širokočelnih odkopnih front, dolžine 50 do 60 m. Povprečno je v 
eni izmeni na takem odkopu zaposlenih 30 do 35 ljudi in bi torej lahko samo 
z invalidi zasedli 7 od 10 širokočelnih odkopnih front. Tako nam postane 
razumljivo, da je zaposlovanje delovnih invalidov v premogovni industriji po- 
seben problem. Pomanjkanje ustreznih delovnih mest, ki bi jih lahko zasedli 
invalidi, je tolikšno, da ponekod že zavira uvajanje modernih tehničnih rešitev, 
ker bi tako še zmanjšali že tako premajhno število za invalide primernih delov- 
nih mest. Po drugi strani pa, kakor po mojem mnenju pravilno ugotavlja ana- 
liza Zavoda za rehabilitacijo invalidov, nudi moderna tehnologija nešteto mož- 
nosti za adaptacijo delovnih mest, na katerih bi lahko zaposlili invalide kot 
polnovredne proizvajalce v primernejšem okolju, vendar so prizadevanja v tej 
smeri daleč preskromna. 

Pri izvajanju poklicne rehabilitacije rudarskih delavcev nastopa vrsta 
težav. Delovni invalidi se neradi odločajo za prekvalifikacijo, še posebej, če 
morajo zapustiti podjetje, v katerem so se ponesrečili ali oboleli, večina pod- 
jetij pa nerada sprejema na poklicno rehabilitacijo delovne invalide iz drugih 
gospodarskih organizacij, čeprav v času njihove prekvalifikacije nimajo do njih 
nikakršnih finančnih obveznosti. Težave so tudi v tem, ker imajo invalidi 
iz rudarstva večinoma prenizko osnovno izobrazbo za prekvalifikacijo v druge 
poklice. 

Ovira za uspešnejše reševanje problema zaposlovanja delovnih invalidov 
je tudi določilo zakona o invalidskem zavarovanju, ki ne dovoljuje, da bi bil 
delavec po invalidnosti zaposlen na nižje kvalificiranem delovnem mestu, kot 
ga je zasedal pred nastopom invalidnosti. To je sicer ukrep za zagotovitev 
nespremenjenih osebnih dohodkov — kar bi bilo, po mojem mnenju, mogoče 
reševati na drug način — po drugi strani pa ovira za takšno zaposlitev, ki bi 
ustrezala dejanskim sposobnostim invalidnih oseb. 

Stalno naraščanje števila invalidov v rudarstvu, kljub polni skrbi in ne- 
nehnim prizadevanjem, da bi se stanje izboljšalo, vse bolj prerašča možnosti 



7. seja 177 

rudnikov, da bi lahko sami dovolj uspešno reševali ta problem. Potrebna bo 
učinkovitejša pomoč širše skupnosti. Vse premalo se za to prđblematiko zani- 
majo komune, strokovne šlužbe, ki so po zakonu dolžne izvajati poklicno reha- 
bilitacijo in skrbeti za zaposlovanje invalidov, pa ne odigravajo v celoti svoje 
vloge. Invalidske delavnice, ki so bile ustanovljene zato, da se v njih zapo- 
slujejo invalidne osebe, pogosto ne zaposlujejo niti 50 %>, invalidov, na osnovno 
nalogo teh delavnic, to je na uspešno rehabilitacijo invalidnih oseb za vra- 
čanje v industrijo, pa slej ko prej pozabljamo. 

Popolnoma se strinjam s predlogom stališč, še posebej pa z vsebino 2. od- 
stavka, ki govori o preventivni dejavnosti. Ta ima v specifičnih pogojih' pod- 
zemeljske eksploatacije izreden pomen za kolektivno in osebno zaščito, za 
preprečevanje števila nezgod in obolenj pri delu ter za zmanjšanje življenjskih 
nevarnosti. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Andrej Strniša. 

Andrej Strniša: Tovariši poslanci! Dovolite mi, da vas podrobneje 
seznanim z nekaterimi problefni, ki se pojavljajo na področju družbene skrbi 
za slepe, slabovidne in gluhe osebe v naši republiki. 

Problematike na vidu prizadetih oseb ne moremo obravnavati ločeno od 
kompleksnega obravnavanja rehabilitacije invalidnih oseb, čeprav narava in- 
validnosti na vidu prizadetih oseb prinaša nekatere probleme, ki se pri drugih 
vrstah invalidov ne pojavljajo. 

V Sloveniji po zadnjih podatkih 1649 na vidu prizadetih oseb, kar pred- 
stavlja približno 1 %> celotnega prebivalstva naše republike. Od skupnega 
števila 1649 je 623 oseb pod 45 let starosti, kar predstavlja dobro tretjino 
vseh na vidu prizadetih. Osebe, ki še niso prekoračile 45. leta starosti, imajo 
po veljavnih predpisih pravico do poklicnega usposabljanja in zato je treba 
ravno tej skupini na vidu prizadetih oseb posvečati vso pozornost pri obrav- 
navanju in usmerjanju njihove habilitacije in iskanju možnosti njihove zapo- 
slitve. Trenutno je v rednem delovnem razmerju 306 članov Zveze slepih Slo- 
venije. Nekateri med njimi so sicer starejši od 45 let, večina od zaposlenih 
pa še ni dosegla te starosti. Glede na skupno število 623 oseb v starosti pod 45 let 
je očitno, da je za več kot polovico oseb te skupine treba rešiti vprašanje po- 
klicne rehabilitacije in zaposlitve ali pa jim na drug način zagotoviti sredstva 
za preživljanje. 

Od skupnega števila članov Zveze slepih Slovenije je 1255 takih, ki imajo 
z zaposlitvijo ali s podporo zagotovljena redna sredstva za preživljanje, 124 čla- 
nov je v celoti ali delno preskrbljenih pri svojcih, 220 članov pa nima zagotov- 
ljenih rednih sredstev za preživljanje. Gotovo je med njimi mnogo takih, ki 
bi bili sposobni, da se z rehabilitacijo usposobijo za primerno delo, s katerim 
bi se v celoti ali vsaj delno sami preživljali. 

To stanje nalaga Zvezi slepih, komunalnim zavodom za socialno zavaro- 
vanje, organom socialnega varstva in zdravstveni službi, da čimprej ugotovijo 
točno število na vidu prizadetih oseb, ki pridejo v poštev za poklicno rehabili- 
tacijo in poznejšo zaposlitev. Z rehabilitacijo je najbolj zadovoljivo rešeno vpra- 
šanje preživljanja na vidu prizadetih oseb, saj je znano, da se jslepi delavci, 
če se zanje najde primerno delovno mesto, pri svojem delu zelo dobro izkažejo 
in so v večini primerov s svojo storilnostjo enakovredni delavcem, ki niso 
invalidi. 
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Sodoben razvoj industrije in uvajanje vedno popolnejše mehanizacije, daje 
tudi vedno širše možnosti za rehabilitacijo in zaposlitev slepih. To potrjujejo 
izkušnje zadnjih let. Še v letu 1955 je bilo v domači obrti zaposlenih nad 60 
slepih, v nadaljnjih letih pa so mnogi med njimi našli zaposlitev v raznih 
industrijskih podjetjih. Gotovo še zdaleč niso izčrpane vse možnosti zaposlitve 
slepih v industriji, ker do sedaj ni bilo sistematično in strokovno ugotovljeno, 
katera delovrfa mesta so primerna, da bi se na njih lahko zaposlili slepi, ki 
bi se poprej s poklicno rehabilitacijo usposobili za tako delo. 

To nalogo je v začetku leta 1964 prevzel Center za rehabilitacijo in varstvo 
slepih Slovenije v Škofji Loki, ki je bil ustanovljen v okviru programa Stalne 
konference za rehabilitacijo invalidnih oseb Slovenije in mu je bila določena 
funkcija, kakršno naj bi za druge vrste invalidov imeli bazenski centri. 

S centrom v Škof j i Loki bosta morala pri reševanju kompleksnega reše- 
vanja rehabilitacije in zaposlitve slepih tesno sodelovati Zveza slepih Slovenije 
in Zavod za slepo mladino v Ljubljani. Zveza slepih Slovenije že ima dobro 
organizirano evidenčno službo, ki daje potrebne podatke o številčnem stanju 
slepih, o njihovi starostni strukturi, stopnji šolske in strokovne izobrazbe, 
o splošnem zdravstvenem stanju in drugih okoliščinah, ki vpliyajo na odločitev, 
v kakšno smer naj teče poklicno usposabljanje slepih invalidov. Pri Zvezi slepih 
Slovenije naj bi se osnovala posebna strokovna komisija, ki bi dajala na osnovi 
vsestranskega proučevanja smernice za nadaljnje razvijanje služb za poklicno 
usposabljanje na vidu prizadetih oseb. Zavod za slepo mladino pa bi moral 
v okviru svoje dejavnosti prav tako organizirati strokovni team, ki bi izvajal 
kategorizacijo na vidu prizadete mladine že na prvi stopnji in bi hkrati obrav- 
naval vsa vprašanja predšolske vzgoje slepih otrok ter metode predpoklicnega 
usmerjanja slepe mladine že v času osemletnega šolanja. 

V ta strokovni team bi se morali vključiti tudi zunanji sodelavci, predvsem 
pa zastopniki Centra za rehabilitacijo slepih v škofji Loki. Podoben strokovni 
team bi moral biti tudi pri Centru .za rehabilitacijo in varstvo slepih Slovenije 
v Škofji Loki, ki bi svoje delo usmeril v iskanje in proučevanje takih delovnih 
mest v industriji, na katerih bo mogoče zaposliti slepe in slabovidne invalide. 
Možnostim poznejše zaposlitve je treba prilagoditi tudi proces poklicne rehabili- 
tacije v centru. 

Našteti problemi so samo del kompleksnega vprašanja skrbi za slepe in 
slabovidne osebe. Odprto ostaja vprašanje nedvoumne definicije slepote in 
slabovidnosti, zlasti glede beneficij, ki jih uživajo člani Zveze slepih Slovenije. 
Odprto je tudi vprašanje šolanja in poklicnega usposabljanja slabovidnih oseb, 
ki imajo več kot 10'% ostanka vida in ne morejo biti člani Zveze slepih Slo- 
venije niti nimajo pravice do ugodnosti, ki pa jim jih bo nujno treba nuditi v 
obliki preventivnih ukrepov, množnosti dodatnega šolanja in posebnega šolanja. 

Vsa našteta vprašanja predstavljajo širok krog problemov, ki jih ni mo- 
goče zadovoljivo rešiti s kratkim splošnim obravnavanjem. Zato predlagam, 
da se vsa našteta vprašanja temeljito obravnavajo v prihodnjem letu kot 
posebna točka dnevnega reda Socialno-zdravstvenega zbora naše Skupščine. 

V zadnjem času smo pričeli resno obravnavati tudi vprašanje poklicnega 
usposabljanja in zaposlovanja gluhih in naglušnih oseb, vendar kljub priza- 
devanju Stalne konference za rehabilitacijo invalidnih oseb Slovenije še ni 
izdelan dokončen program dela in še ni ustanovljen podoben center kot za slepe. 
Pri obravnavanju gluhih in naglušnih oseb ter mladine je nujno treba upošte- 
vati dejstvo, da se te osebe zelo težko vključujejo v družbeno sredino. To je 
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tudi osnovni razlog, zaradi katerega bi bilo zgrešeno podpirati stališče, naj se 
za gluho mladino organizirajo specialne delavnice za poklicno usposabljanje 
in da se še nadalje usposabljajo le v tradicionalnih obrtih. Na tem področju 
je treba napraviti temeljito spremembo; že v predšolsko in šolsko vzgojo je 
treba vnašati take oblike učnovzgojnega dela, da bi lahko poklicno usposabljali 
za delo v redni proizvodnji pod normalnimi pogoji. Pa tudi kasneje jim je 
treba še vedno nuditi dodatno znanje ter jim pomagati pri vključevanju v nor- 
malno družbeno okolje. 

Zavod za gluho mladino v Ljubljani si močno prizadeva, da bi prav ta 
vprašanja rešil na kar najbolj sodoben način, vendar zagovarjajo nekateri nji- 
hovi strokovni sodelavci precej konservativna stališča, ki resno ovirajo pre- 
usmeritev k sodobnejšim metodam poklicnega usposabljanja gluhih in nagluš- 
nih oseb. 

V okviru teh .vprašanj in problema predšolske vzgoje gluhih in naglušnih 
je treba določiti vlogo zavoda v Mariboru in Portorožu. Predlagam, da se za 
kompleksno reševanje šolske vzgoje, poklicnega usmerjanja in rehabilitacije 
gluhih in naglušnih oseb ustanovi ustrezna komisija, ki bi v celoti proučila 
to vprašanje, dala smer nadaljnjemu razvoju ter izdelala konkreten sistem usta- 
nov, ki naj bi se v naši republiki ukvarjale s to problematiko. Prav gotovo bo 
to delo zahtevnejše kot je bilo na področju reševanja problemov slepih, ker 
Zveza gluhih ne predstavlja potrebne subjektivne sile, zaradi česar je s strani 
vseh zainteresiranih faktorjev v republiki še toliko bolj potrebna vsestranska 
pomoč pri kadrovskih spremembah in programiranju njihovega dela. 

"Nadaljnje izredno pomembno vprašnje, ki bi ga bilo treba začeti in učin- 
kovito reševati že v letošnjem letu, je vprašanje strokovnega izobraževanja 
delovnih terapevtov. Stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih oseb je v 
7-letnem planu postavila omenjeno zahtevo predvsem iz razloga, da je dovolj 
strokovnih kadrov, ki bi bili sposobni vzgajati delovne terapevte, kajti brez. 
teh kadrov si ni mogoče zamisliti kompleksne rehabilitacije. 

Danes je.v Sloveniji 18 delovnih terapevtov, od katerih sta le dva z višje- 
šolsko izobrazbo, 3 šo tečajniki, 13 pa je priučenih. Delovna terapija -pri vseh 
vrstah invalidov pomeni od vsega začetka del terapije in je pomemben pri- 
pomoček pri medicinski in pri psihosocialni rehabilitaciji, ker lahko odločilno 
vpliva na bolnikovo psihočno stabilizacijo in socialno adaptacijo. Delovna tera- 
pija je v bistvu določena oblika samega zdravljenja, pri kateri se z ustrezno 
fizično aktivnostjo angažirajo obstoječe sposobnosti bolnika. S pomočjo raz- 
vedrila in dela ga hkrati približujemo aktivnemu delu in normalnemu življenju, 
predvsem na področju njegovih emocionalnih manifestacij, ki jih je treba čim- 
bolj uravnavati in stabilizirati. Delovni terapevti so potrebni ne le v stacionarnih 
zdravstvenih in rehabilitacijskih ustanovah, pač pa tudi v socialno-varstvenih 
zavodih, kjer sedaj ni nobenega delovnega terapevta. Ne morem številčno na- 
vesti, koliko delovnih terapevtov potrebujemo, vendar je znano, da mora priti 
en delovni terapevt v stacionarnih zdravstvenih zavodih na 40—50 bolnikov. 
Vsi ti razlogi narekujejo, da ie treba postaviti zahtevo po rešitvi tega vprašanja 
že z novim šolskim letom, pri čemer naj bi se že v osnutku statuta Višje šole 
za zdravstvene delavce "v Ljubljani predvidel ta oddelek. Izgleda pa, da zaradi 
nekaterih formalnih okoliščin stvar ne napreduje tako kot je zaželeno. Zato 
predlagam, da se to vprašanje resno obravnava in da se postavi odločna za- 
hteva, da se z jesenjo začne pouk delovnih terapevtov. 
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Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanka Fanika Suc. 

Fanika Šuc: Tovarišica predsednica, tovariši poslanci, tovarištce po- 
slanke! K razpravi bi želela prispevati nekaj misli o rehabilitaciji in o preven- 
tivnih ukrepih. 

Analiza, katero smo prejeli, daje izredno dobro in izčrpno poročilo o stanju 
rehabilitacije in problematike invalidskega varstva ter predstavlja v okviru 
tega družbenega -prizadevanja lep uspeh. Osnovno vprašanje, ki se pojavlja, 
je močno zaostajanje rehabilitacije za dejanskimi potrebami in to zaradi vedno 
večje invalidnosti prebivalstva. Stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih 
oseb v Sloveniji predstavlja prvi korak k integraciji službe rehabilitacije, če- 
prav se na nivoju okraja in komune zaradi razdrobljene resorne politike te 
službe prepočasi razvijajo. Ponekod že obstojajo osnovni pogoji, da se združijo 
posamezni rehabilitacijski postopki v kompleksno rehabilitacijo v bazenskem 
centru, med drugim tudi v Celju. Vendar dovolj energičnih ukrepov, da bi te 
službe integrirali, še vedno ni. V Celju imamo dokaj težaven položaj. Iz analize 
je razvidno, da v Sloveniji vzdržuje 11,5 prebivalcev enega invalida, v celjskem 
okraju pa že 7,7 prebivalcev. 

Zaradi razdrobljenosti služb predstavlja financiranje še vedno velik pro- 
blem, tako da se mora zavod za rehabilitacijo vzdrževati do 80 °/o z lastno pro- 
izvodnjo in z njo financira tudi večji del rehabilitacije. Pri takem stanju se 
ne more niti strokovno niti organizacijsko sprostiti, da bi svoja prizadevanja 
usmeril močneje navzven, predvsem v gospodarske organizacije. V procesu me- 
dicinske rehabilitacije skoraj povsod manjka socialno-psihološka in delovna 
terapija. Veliko sredstev, se porabi zato, ker ni v zadostnem obsegu urejena 
ambulantno-medicinska rehabilitacija, čeprav bi mnoge primere tudi ambu- 
lantno lahko rehabilitirali. Zato bo treba sodelovanje med zavodi za medicinsko 
in poklicno rehabilitacijo okrepiti. 

Morda bi bilo prav razmisliti tudi o izenačenju pogojev financiranja medi- 
cinske in poklicne rehabilitacije. Medicinska rehabilitacija se namreč finan- 
cira na osnovi zdravstvenega varstva, medtem ko je financiranje poklicne 
rehabilitacije omejeno na vrsto pravnih omejitev. 

Analiza pravilno poudarja tudi pomanjkljivost evidence. V Celju je bil 
izvršen popis vseh invalidnih oseb ne glede na pravni status, stopnjo in kate- 
gorijo, ki je zajel 11 600 invalidov. V izdelavi je analiza, ki naj bi odkrila 
vzroke, zakaj je invalidnost v porastu in nakazala ustrezne preventivne ukrepe. 
V mnogih primerih za nesrečo ni kriv vedno stroj, temveč človek sam. Zato 
bo treba podvzeti vse ukrepe za preprečevanje nesreč, ob sočasnem razvijanju 
raznih oblik splošne skrbi za dobro počutje človeka na delovnem mestu in v 
privatnem življenju. V zvezi s tem bo treba socialno-kadrovsko službo okrepiti 
oziroma jo uvesti povsod tam, kjer ta še ni uvedena. 

Ze tovariš Vesel je v svoji razpravi omenil preventivo. Kot zdravstvena 
delavka bi se mu pridružila in poudarila, da je prav preventiva na tem področju 
izredno pomembna, ne le zaradi tega, ker pomaga varčevati z družbenimi sred- 
stvi, marveč, ker predvsem pomaga preprečevati nesreče tako pri delu kot izven 
njega. Zato bomo morali preventivi dati vso prioriteto. 

Nekdo je omenil, naj bi se zdravstvena služba v gospodarskih organizacijah 
v tem smislu okrepila. Toda, resnici na ljubo moram kot zdravstvena delavka 
s terena povedati, da je ustrezno usposobljenega zdravstvenega kadra na terenu 
tako malo, da komaj rešuje kurativo, medtem ko preventivo še vedno dokaj 
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mačehovsko obravnavamo. Poslužujem se današnje priložnosti, da posredujem 
željo zdravnikov s terena, zlasti pa upravnikov zdravstvenih zavodov, naj bi 
se morda sprejel predlog, da bi se s predpisom uredil morda dvoletni ali cel(? 
triletni obvezni staž tudi na terenu. Tako bi teren dobil kader, ki bi se sicer 
često menjaval, vendar bi na ta način lahko marsikaj rešili, česar sedaj ne 
moremo. 

Tovariš dr. Drolc je v svoji razpravi omenil najmlajše invalide-otroke. 
Mnenja sem, da ima zdravstvena služba velike naloge v preprečevanju invalid- 
nosti pri otrokih. Z zgodnjim odkrivanjem nosečnosti in hkrati z ustrezno zdrav- 
stveno zaščito nosečnic se da marsikaj preprečiti, kajti vemo, da kake na videz 
dokaj mile bolezni lahko povzročijo invalidacijo otroka že v prvih mesecih noseč- 
nosti. In če bo mati s tem seznanjena ter bo pravočasno iskala zdravstveno 
pomoč, se bo dalo marsičemu odpomoči. Vemo pa, da matere marsikdaj zakrivajo 
nosečnost, glede česar se mi zdi, da obstojajo trije poglavitni vzroki. Včasih je 
temu vzrok prva nosečnost, ko je mati nad tem dejstvom tako prevzeta, da hoče 
to skrivnost obdržati samo zase in za svojega moža. Drugič je morda primer, da 
se pripravlja na abortiranje in prikriva nosečnost. Včasih pa je lahko vzrok 
dejstvo, da ima neka mati že veliko otrok in ji je nerodno pred ljudmi, da zopet 
pričakuje novega člana v družini, čeprav je treba poudariti, da roditi otroka 
ni nikakršna sramota, ampak nasprotno ponos vsake žene. Pri tem mi stopa 
pred oči podoba neke skromne mamice s terena, ki je rodila devetega otroka 
in ki mi je rekla tole: »Zelo sem revna, vendar vedno mislim, da v življenju 
nekaj pomenim in da sem pravzaprav bogata in to samo zato, ker imam 
veliko otrok.« Če bi tako zaupanje v poslanstvo matere prevzelo sleherno ženo, 
bi to marsikatero odvrnilo od misli, da bi poskušala abortirati. Raje bo dono- 
sila, ker ji bo morda prav ta otrok-kasneje v veliko veselje. Seveda pa moramo 
odkrivati nosečnosti prav zgodaj, če hočemo preprečevati rojstva invalidnih 
otrok in to morda že tedaj, ko se je mamica komaj zavedla, da bo postala 
mamica in ko je otrok mogoče še tako majhen kot čebelica, ko resnično ve 
zanj samo še ona. 

Zdi se mi, da je silno važno tudi to, kar je bilo že danes omenjeno v di- 
skusiji, da se sistematično pregleduje vse delavce, preden jih vključimo v pro- 
izvodnjo. Mislim, da bi bilo prav, če bi se občasno, morda vsako leto enkrat 
ali celo dvakrat sistematično pregledalo tudi vse tiste delavce, ki opravljajo 
delo pri zdravju škodljivem delu. 

Zelo važno se mi zdi privajanje na delovno mesto prav zaradi prepreče- 
vanja invalidnosti. Prav tako je pomembno otroško varstvo in nuđenje vseh 
drugih pomoči delovni ženi, kajti le na ta način bo žena vložila res vse sile 
v produkcijo in je ne bo trla skrb, kako je z njenim otrokom. Tudi to je lahko 
ena od oblik preprečevanja nesreč pri delu, če upoštevamo tudi ženo kot 
proizvajalko. 

Prav tako je važno odvajanje od alkoholizma. Na terenu namreč opažamo, 
da je največ nesreč na poti domov po popoldanski izmeni. To pomeni, da se 
delavci mimogrede ustavljajo v gostilnah, kar ima za posledico različne nesreče, 

- ki jim botruje alkohol. 
V zvezi s tem menim, da bi bilo prav, da gospodarske organizacije bolj 

skrbe za gradnjo cenenih in delavcem dostopnih stanovanj v neposredni bližini 
same gospodarske organizacije, ker bo tako stanovanje nudilo delavcu res 
počitek in osebno zadovoljstvo, ne pa, da ga vsakdanja pot do oddaljenega 
kraja, kjer prebiva, še bolj utruja in onesposablja. 
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V gospodarskih organizacijah, kjer še niso uvedeni topli obroki, bi jih bilo 
treba prav tako čimprej uvesti. S toplim obrokom in s kratkim odmorom si 
delavec pridobi 'novih moči, kar prav tako pomeni del borbe proti nesrečam 
pri delu. 

Na drugi strani pa gospodarska organizacija na tak način pokaže svojo 
neposredno skrb za delavca-proizvajalca. Menim, da bomo s preventivnimi 
ukrepi in rehabilitacijo krepili naš delovni potencial, od katerega je pravzaprav 
odvisna vsa storilnost, saj more samo duševno in telesno zdrav človek plodo- 
vito ustvarjati. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prekinjam sejo in odrejam 30 minut 
odmora. 

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

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Rudi Mahkota, 
direktor Republiškega zavoda za zaposlovanje delavcev. 

Rudi Mahkota: V informaciji o stanju in problemih rehabilitacije 
invalidov v naši republiki, ki smo jo prejeli za to sejo, je dokaj določno pove- 
dano, da je zaposlovanje invalidov sestavni del splošne politike zaposlovanja. 
V izvajanju te politike si prizadevamo doseči tako kvantitativni kot kvalita- 
tivni porast delovne sposobnosti proizvajalcev oziroma prebivalstva nasploh, na 
drugi strani pa bolj intenzivno izkoriščanje njihove delovne sposobnosti. Analize 
gospodarskih gibanj namreč kažejo, da smo v razvoju proizvajalnih sil v znatni 
meri povečali stopnjo opremljenosti dela, da pa neustrezne delovne sposobnosti 
zavirajoče vplivajo na rast produktivnosti dela, kajti visoka stopnja produktiv- 
nosti je rezultat optimalne kombinacije vseh elementov proizvodnje. V tem 
okviru je adekvatna usposobljenost proizvajalcev tisti faktor, ki najbolj vpliva 
na produktivnost dela in ji moramo zato v tej kombinaciji prisojati velik pomen. 
Politika zaposlovanja je v bistvu derivat ekonomske politike, zato nam pro- 
gramirani gospodarski cilji, bodisi kratkoročnejši bodisi dolgoročni, odrejajo 
tudi obseg in strukturo zaposlenosti. 

Iz tega sledi, da moramo v praksi zaposlovanja upoštevati objektivno zako- 
nitost zahtev in pogojev, ki jih narekujejo in nudijo procesi v materialni 
osnovi naše družbe in predvsem delovati tako, da v največji možni meri dose- 
gamo zastavljene ekonomske cilje v posameznih obdobjih. Menim, da je reha- 
bilitacija invalidov prav gotovo dejavnost, ki pospešuje gospodarski napredek, 
hkrati pa je nedvomno, da tudi v moralno etičnem pogledu učinkuje na obli- 
kovanje socialističnih družbenih odnosov. 

Danes v naši praksi zaposlovanja prevladuje način, oziroma sistem zaposlo- 
vanja, ki ga lahko opredelimo kot proces, razdeljen v dve fazi. Prva faza je 
priprava na zaposlitev, ki obsega poprejšnjo obravnavo kandidata za zaposlitev, 
od poklicne orientacije, strokovnega izobraževanja in usposobljanja, do sezna- 
njanja z delom in uvajanjem na delovno mesto in delovno okolje. Druga faza 
je sama žaposlitev in prilagajanje ter vraščanje v delo in v delovno okolje. Reha- 
bilitacija invalidov je po vsebini in načinu izvajanja enak, oziroma vsaj zelo 
podoben proces. Zato se postopek priprave invalida na zaposlitev ne sme raz- 
likovati od splošnih metod, ki veljajo v praksi za druge delavce, razen morda 
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glede trajanja. Ce je v fazi priprav na zaposlitev karkoli specifičnega, je pred- 
vsem to, da je pri invalidnih osebah večji poudarek na individualnosti primerov, 
kar pomeni, da moramo že v fazi priprav imeti pred očmi konkretno delo 
ozirorha delovno mesto, kjer bo invalidna oseba zaposlena. 

Ugotavljamo namreč, da je poklicna rehabilitacija pomanjkljiva, in sicer 
v tem, da ima večkrat bolj značaj delovne terapije ali pa da je usmerjena v tak 
način usposabljanja, ki naj daje invalidu nekakšno kvalifikacijo. V obeh pri- 
merih nastajajo težave pri zaposlitvi, ko se kandidat sreča z zahtevami delov- 
nega mesta in nima zadostnega znanja oziroma usposobljenosti za konkretno 
delo. Tako kot velja za celotno programiranje zaposlovanja in vzgoje strokovnih 
kadrov ter usposabljanja delavcev, se moramo, oziroma bi se morali tudi pri 
usposabljanju invalidov, torej pri njihovi poklicni rehabilitaciji, ravnati po 
zahtevah delovnih mest v gospodarstvu in družbenih službah, ki jih, kot vemo, 

-opredeljuje določena stopnja tehnologije, organizacije in delitve dela. Kakršno- 
koli izobraževanje in usposabljanje mimo teh zahtev ne more biti uspešno 
in ne more doseči svojega namena, kajti ustrezna usposobljenost in ustrezno 
znanje proizvajalca je, kot sem že rekel, pomemben faktor produktivnosti dela. 

Zato je treba pri zaposlovanju invalidov dosledno uvajati prvo fazo, to 
je pripravo na zaposlitev in invalida izobraževati za konkretno delovno mesto, 
ki smo ga v fazi priprave že določili. Pri tem mislim, da ni bistveno — kar je 
nakazano tudi v informaciji — ali smo za hitrejše vključevanje invalidov 
v' zaposlitev stimulirali ali destimulirali posamezne institucije ali družbene 
službe, ker mimo zahtev, ki jih v pogledu delovne usposobljenosti postavlja 
gospodarstvo, ne moremo zaposliti nikogar, če hočemo upoštevati načela racio- 
nalnosti in gospodarjenja tudi pri zaposlovanju. Mislim, da gre za enakopravno 
vključevanje invalidov v proizvajanje in gospodarjenje, ne pa za neupravičen, 
ali če hočete, neekonomski pritisk, da je treba invalida zaposliti. Zdi se mi, 
da v naši praksi še nismo prišli do popolnoma jasnih stališč. Ob raznih pri- 
ložnostih namreč ponavljamo, da rehabilitacija in zaposlovanje invalidov nima 
in ne more imeti nekakšnega karitativnega značaja, hkrati pa ugotavljamo, 
kar izhaja tudi iz informacije, da se delovne organizacije branijo zaposlovati 
invalide. To pa je le deloma res in to takrat, kadar niso zagotovljene ustrezne 
priprave' za invalidovo zaposlitev, ko ta nima ustreznih delovnih sposobnosti, 
ki jih zahteva delo. Prav gotovo je, da so taka odklonilna stališča posledica 
določene mentalitete, ki pa po mojem mnenju ni več prevladujoča in je v 
določeni meri predvsem posledica neustreznih in nestrokovnih priprav in ne- 
zadostne usposobljenosti invalida. Vse redkeje pa se danes pri izbiri novih 
delavcev postavlja alternativa, kdo je invalid in kdo ni. Bolj kot to se postavlja 
vprašanje, za kaj in kako je kdo usposobljen in kako bo lahko opravljal kon- 
kretna dela. Zato se moramo zavedati, da je faza priprav na zaposlitev bistve- 
nega pomena za končni učinek rehabilitacije, ki jo je treba strokovno in pro- 
gramsko vezati za konkretne delovne operacije. 

S predvideno koordinacijo služb, ki obravnavajo rehabilitacijo, se bomo 
približali dejanskim zahtevam poklicne oziroma delovne usposobitve invalidov. 
Zato se mi zdi, da je ob sicer dovolj tehtnem in podrobnem prikazu stanja, 
ki ga daje informacija, treba še bolj temeljito proučiti in precizno določiti: 

1. funkcije in način dela bodočih bazenskih centrov za rehabilitacijo, ki 
bodo v prvi vrsti usposabljali za delo predvsem tiste invalide, ki zaradi narave 
poškodb potrebujejo več obravnave in 

v 
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2. način in obliko povezovanja in komuniciranja centrov z gospodarstvom, 
oziroma z delovnimi organizacijami pri programiranju zaposlovanja tistih inva- 
lidnih oseb, ki jih je treba z namenom ustrezne zaposlitve poprej usposobiti. 

Pri tem pa naj bi pri organizaciji in metodah dela teh institucij upoštevali 
že obstoječe službe, zavode in druge izobraževalne ustanove, da bi jih lahko 
koristno vključili v proces rehabilitacije oziroma zaposlovanja invalidov. 

Pri tem imam v mislih predvsem to, da se funkcije določenih institucij 
pokrivajo z nalogami bazenskih centrov za rehabilitacijo. To velja zlasti za 
dejavnost izobraževalnih centrov in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, 
za dejavnost poklicnega usmerjanja in programiranja zaposlovanja, ki se 
opravlja v okviru službe za zaposlovanje in še tudi za druge institucije. Tu 
gre predvsem za racionalno izkoriščanje že obstoječih kapacitet, prav tako pa 
za racionalno razmejitev poslov, kajti za specialne obravnave, ki jih bodo pred- 
vidoma opravljali centri, prihaja najbrž v poštev, kot sem že omenil, le manjši 
del invalidov. 

Ob zaključku se .mi zdi, če dovolite, potrebno dodati, da uspešno rehabili- 
tacijo in zaposlovanje invalidov v določeni meri zavirajo pravzaprav isti pro- 
blemi, ki otežujejo tudi uspešnejše vodenje politike zaposlovanja nasploh. Če- 
prav se v zadnjem času intenzivno dela na teh vprašanjih in je angažiranih 
mnogo sil na tem področju, še nimamo doslej po enotni metodi izdelanih pro- 
filov poklicev in zahtev delovnih mest, ki dajejo osnovo za indikacije oziroma za 
kontraindikacije pri posameznih zaposlitvah. Posledica tega je tudi nepozna- 
vanje konkretnih družbenih potreb po kadrih, predvsem kvalitativnih. 

Ob dinamičnem razvoju proizvodnje povzroča tudi nestabilnost profilov 
in zahtev delovnih mest splošne težave pri zaposlovanju; za zaposlovanje inva- 
lidov pa so še posebej neustrezni predpisi, ki glede kategorizacije delovnih mest 
temeljijo na zastareli delitvi na kvalifikacije, ki današnjim potrebam ne ustre- 
zajo več. Mislim, da bo vsa ta vprašanja, ki danes še povzročajo težave, mnogo 
laže reševati, ko bodo opravljene določene naloge, ki so v teku, s tem pa bo 
hkrati s hitrejšim razvojem ekonomike živega dela in verjetno samo po sebi 
laže reševati tudi problematiko rehabilitacije, predvsem pa profesionalne reha- 
bilitacije. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš dr. Polde Hladnik. 

Dr. Polde Hladnik: Iz obširnega materiala o stanju in problemih 
rehabilitacije invalidnih oseb pri nas, iz predloženih stališč, ki nakazujejo in 
poudarjajo možnosti uspešnejšega dela v okviru sedanjih zakonskih predpisov 
in nekaterih dopolnilnih predlogov, bi v razpravi omenil predvsem eno po- 
manjkljivost, ki sicer ni v neposredni zvezi z rehabilitacijo invalidov, ima pa 
večkrat usodne posledice za delazmožnost oziroma invalidnost predvsem fizičnih 
delavcev. 

Gre za pomanjkljivo prevencijo invalidnosti, ki izvira iz nepopolnih in ne- 
kvalitetnih pregledov ob vstopu na delo. Mislim, da ni slučaj, da je že tovariš 
dr. Drolc spontano govoril o tem, kar kaže na resnost problema. Moja zapažanja 
izvirajo iz dela zdravniških in invalidskih komisij pri zavodih za socialno 
zavarovanje, ki neredko pri svojem delu naletijo na primere, ki jih bom skušal 
na kratko opisati. 

Ob vsem večjem pomanjkanju nekvalificiranih delavcev v naši republiki 
je povpraševanje po njih vedno večje in se večkrat dogaja, da morajo celo 
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polkvalificirani ali kvalificirani delavci v gradbeništvu opravljati nekvalificirana 
dela. Vemo pa, kako izredno težko je ravno za kvalificiranega zidarja ob inva- 
lidnosti najti ustrezno drugo delo. 

Možnosti prekvalifikacije za preddelavca otežkočajo strogi predpisi glede 
predizobrazbe in zato res ne veš, na kakšno delovno mesto bi invalidnega zi- 
darja postavil. Podjetja najemajo nekvalificirane in polkvalificirane delavce 
iz drugih okrajev in republik. Večkrat se izkaže, da so ti delavci kronični bol- 
niki, bodisi da so za svojo bolezen že vedeli in se zanjo že zdravili, bodisi da 
zanjo niso vedeli in je prišla do izraza pri težkem nevajenem in neustreznem 
delu. Imamo predpise, ki sicer določajo obvezne preglede pred vstopom na delo, 
po prekinitvah dela zaradi samovoljne prekinitve ali zaradi bolezni, vendar 
ti predpisi ne predvidevajo kvalitete pregledov, predvsem v smislu konkretnega 
delovnega mesta in so omejeni samo na globalno izjavo zdravnika, da je kan- 
didat sposoben za težka ali lažja fizična dela, pri čemer omenjajo nekatere 
omejitve pri delu„ brez poprejšnjih temeljitih vsestranskih in detajlnih pre- 
gledov. Iz prakse vemo, da bo nekvalificiran delavec ob zdravnikovi izjavi, 
da ni sposoben za vsako fizično delo, zelo težko dobil zaposlitev, ker se takšnih 
delavcev podjetja in ustanove branijo in zato takšni delavci oziroma kandidati 
za zaposlitev kaj radi zamolčijo podatke o svojih preteklih boleznih in težavah 
ter zato često izjavljajo, da nimajo nikakršnih težav. Prav kmalu po nastopu 
dela pa postanejo delovno nesposobni in zdravstvena služba lahko kasneje ugo- 
tovi, da gre za trajno delanezmožnost, oziroma za invalidnost. V primerih, 
ko imajo ti bolniki zadostno starost in zadosten delovni staž za invalidsko upo- 
kojitev, to ne predstavlja posebnega problema. Ce pa tega staža nimajo, potem 
nastanejo zanje velike težave. Kadar gre samo za podaljševanje bolniškega do- 
pusta za nekaj mesecev ali celo leto, skuša zdravstvena služba sama podaljševati 
bolniški dopust do tistega dne, ko si bolnik pridobi pravico do invalidske po- 
kojnine. Če pa je stanje tako, da bi za pridobitev pravic iz invalidskega zava- 
rovanja delavec potreboval še dve ali več let, pa se večkrat zgodi, da ostane 
bolnik brez pravic iz socialnega zavarovanja in pade v breme socialnega 
skrbstva. 

Marsikateri taki in podobni nevšečnosti bi se lahko izognili, če bi naše pred- 
pise glede pregledov pred vstopom na delo precizirali in razširili ter zahtevali 
glede na karakter posameznega delovnega mesta temljite podrobne preglede, 
ki bi povsem tem, kar sem povedal, lahko preprečili mnoge primere popolne 
ali delne invalidnosti. Ti pregledi naj bi torej imeli pred očmi delo na posamez- 
nem delovnem mestu, za katerega imajo v podjetju ustrezen popis, ne pa da 
ostajamo pri sedanji nejasnosti in nepopolnosti. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovarišica Karmen Langus. 

Karmen Langus: Dovolite, da se dotaknem problema psihično in 
fizično prizadete mladine. Znano nam je, da teče v smislu obstoječe zakonodaje 
kategorizacijska akcija, ki nam številčno točneje odkriva posamezne skupine 
otrok prizadetih na sluhu, govoru, vidu ter v telesnem in duševnem razvoju. 
Vemo, da v sedanjih pogojih še ni otrokom, ki jih zajema pravilnik o katego- 
rizaciji, omogočena popolna ali vsaj delna habilitacija, vendar upamo, da se bo 
stanje v prihodnjih letih izboljšalo, ker bi bil sicer zgrešen osnovni cilj katego- 
rizacijske akcije. Ta bi naj služila predvsem načrtnemu razvijanju posebnega 
šolstva in ustreznih zavodov, ambulantnega in stacionarnega tipa. Med prej 
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omenjenimi kategorijami pa v pravilniku o kategorizaciji ni zajeta številčno 
dokaj močna skupina otrok, ki jih opredeljuje strokovno navodilo Republiškega 
sveta za socialno varstvo kot osebnostno motene in se pri njih ravno tako, kot 
pri ostalih skupinah, pojavljajo pri normalnem šolanju take težave, ki nareku- 
jejo posebno vzgojo, izobrazbo in usposobitev za delo. V to skupino uvrščamo 
otroke in mladoletnike, pri katerih smo ugotovili organsko pogojene motnje 
osebnosti, povzročene po epilepsiji in motnje osebnosti po miljejski oziroma 
socialni okvarjenosti in čustveno pogojene motnje osebnosti. Tako prizadete 
otroke le evidentiramo, vključimo pa jih v posebne zavode šele takrat, ko se 
njihova motenost stopnjuje zaradi neustreznih miljejskih pogojev in neadekvat- 
nega obravnavanja doma in v šoli do take mere, da postanejo ne samo problem 
družine ali razreda, temveč cele šole in soseske. Stroške oskrbe zanje krije 
pristojna občinska skupščina. Z ukrepom oddaje se navadno odlaša, otrokova 
neprilagojenost pa se samo veča in poglablja. Za vse podskupine v tem stro- 
kovnem navodilu zajetih otrok bi lahko uporabili skupen naziv »neprilagojena' 
mladina«, saj je tipično zanje ravno to, da se ne znajo ali ne morejo adaptirati 
v družinsko oziroma družbeno okolje, torej so socialno moteni. Razvoj življenja 
kaže tudi pri nas vedno bolj zaskrbljujoče dimenzije problema neprilagojene 
mladine. Tudi našo mladino, kot vso drugo po svetu, mučijo najraznovrstnejši 
razvojno prilagoditveni problemi. 

Enako karakteristiko dajemo tudi vsem kategorijam otrok, ki jih že zajema 
pravilnik o kategorizaciji. V posebnih habilitacijskih postopkih želimo te otroke 
urediti do take stopnje, da bodo sposobni zaživeti samostojno družbeno polno- 
vredno življenje. Organske in psihične motnje, ki se izrazito manifestirajo 
samo na enem področju otrokove osebnosti, kot so, na primer, duševna neraz- 
vitost, slepota, gluhota itd., je mnogo lažje ugotoviti, ker so bodisi medicinsko, 
bodisi pedagoško in psihološko-znanstveno pojasnjene, dočim je problem ne- 
prilagojenosti pri mladini znanstveno neraziskan in nepojasnjen. Poznamo ga 
samo toliko, kolikor naj pri posameznikih motijo manifestacije neprilagojene 
osebnosti. Morda ga ne ocenjujemo kot družbeno dovolj pomembnega, ker se 
nam zdi, da naš progresivni družbeni razvoj v vsem paralizira problem nepri- 
lagojene mladine. Podatki skrbstvenih organov in organov notranje uprave 
pa nam govore drugače. Zato se mi zdi strokovno neutemeljeno in družbeno 
neodgovorno, da puščamo pri kategorizaciji ob strani to dokaj številno skupino 
otrok in mladine. 

Ko se sedaj pripravljajo spremembe pravilnika o kategorizaciji in se 
usklajuje zakonodaja, ki daje posebne pravice psihično prizadetim otrokom, 
bi bilo nujno, da to opravimo strokovno temeljito in enako pravično za vse 
otroke, ki zaradi telesne prizadetosti ali psihične strukture ne morejo biti deležni 
normalnega šolanja in vzgajanja. Le tako bomo sistematično zajeli vse otroke 
v habilitacijo, pri tem pa bi morali tudi doseči, da bi sredstev za habilitacijo 
osebnostno motenih otrok ne namenjali samo iz skladov občinskih skupščin, 
temveč tudi iz skladov socialnega zavarovanja. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanec Zdravko Gruden. 

Zdravko Gruden: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem pri- 
spevku se bom dotaknil šolanja in usposabljanja mladine v posebnih šolah. 
Zakon o posebnem šolstvu zagotavlja vsem otrokom, motenim v razvoju, ustrez- 
no šolanje in usposabljanje za samostojno življenje in delo. Reševanje tega 
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problema zahteva skrbno organizacijo posebnega šolstva, ki mora s svojo dejav- 
nostjo omogočiti prizadeti mladini, da se bo primerno usposobila za življenje. 
Zato ni to samo problem šolstva, ampak tudi socialni, zdravstveni in ekonomski 
problem. 

Uredba o poklicni rehabilitaciji otrok obravnava usposabljanje mentalno 
prizadetih otrok. Kljub temu pa vsa ta dejavnost leži na osebnem prizadevanju 
strokovnih delavcev, ki se bavijo s to problematiko, kar pa zahteva ogromno 
napora in poraja raznovrstne težave. Tako na primer, sveti za šolstvo, za socialno 
varstvo in za zdravstvo povsem ločeno obravnavajo probleme mentalno priza- 
dete mladine. Vrhu tega se pri šolanju in usposabljanju te mladine srečujemo 
še s številnimi drugimi težavami, kot so to pomanjkanje finančnih sredstev, 
sredstev za izgradnjo zavodov in internatov za to mladino in s pomanjkanjem 
strokovnih kadrov, kar ima za posledico, da ne moremo v posebno šolanje in 
usposabljanje zajeti vseh prizadetih in je tudi manjša verjetnost, da se bo otrok 
popolnoma usposobil za samostojno življenje. 

Podatki za Gorenjsko nam povedo, da obiskuje ustrezne šole komaj slaba 
tretjina mentalno prizadetih otrok. Šole same še zdaleč ne ustrezajo dejanskim 
potrebam, ker nimajo potrebnih delavnic za politehnično vzgojo, oziroma drugih 
potrebnih objektov in orodij za konkretno' usmerjanje v delo. Zaposlovanje 
mentalno prizadetih otrok in odraslih bo ver-jetno še nekaj časa težavno, ker 
se njihovo število, spričo zdravstvene preventive, ki jih ohranja pri življenju, 
veča in ker so se v pretklosti zaposlovali pri kmečkih gospodarstvih kot ne- 
plačana delovna sila, zato si moramo prizadevati, da se bo taka mladina po 
posebnem šolanju vključevala v redno delovno razmerje. Zato bi bilo treba 
zagotoviti vsaj naslednje: Skupno in enotno obravnavanje in spremljanje 
mentalno prizadete mladine od obveznega šolanja preko priučevanja za delo, 
zaposlovanja in vključevanja v socialno sredino; v vseh centrih komun že 
obstoječe šole kompletirati, razširiti in razviti v popolne osemletne šole z ustrez- 
nimi delovnimi pogoji. Tudi po izpopolnitvi mreže posebnih šol bodo še potrebni 
internati za otroke iz oddaljenih krajev s slabimi prometnimi zvezami in tiste 
s kompliciranimi kombiniranimi motnjami, za katere bi bil potreben internat. 
Take internate bi bilo treba ustanavljati za širše področje ali za več občin 
skupaj. 

Glede na dejstvo, da se obvezno šolanje konča —1 starostni pogoj — preden 
je možno vključevanje v redno delovno razmerje, bi bilo treba s predpisi zago- 
toviti še nadaljnjo eno do dveletno dopolnilno izobraževanje oziroma izpopolnje- 
vanje, da bi v tem času dopolnilnega splošnega izobraževanja kandidate tudi 
delovno, to je poklicno usmerjali in individualno vključevali v delo. Hkrati 
bi v delavnicah, opremljenih v skladu s krajevno tehnologijo proizvodnje, pri- 
učevali to mladino za tiste operacije, ki bi bile v predvidenih zaposlitvah naj- 
bolj pogoste. 

V primeru takega dopolnilnega oziroma razširjenega obveznega izobraže- 
vanja za delo bi po sedanjih izkušnjah doba priučevanja le redko trajala preko 
6 mesecev in bi bila ta oblika habilitacije najcenejša. Nekatera večja podjetja 
namreč omenjajo, da so nekatera delovna mesta tehnološko tako izpopolnjena, 
da je dovolj preprostih delovnih mest, kjer bi se lahko ta mladina zaposlila, 
če bi prišla iz šole že primerno pripravljena. 

V tem prispevku sem se več zadržal pri problemu posebnega šolstva, kot 
pri samem zaposlovanju invalidnih oseb, ker je dejstvo, da je šolanje jedro 
habilitacijo mentalno prizadete mladine. Pri tem niti nisem omenil finančnih 
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sredstev, ki bi bila potrebna za organizacijo take šole od popolne osemletke do 
internata in delavnic. Nujno pa je, da se obravnava probleme enotno in 
strokovno. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima Jožica Semerl. 

Jožica Semerl: Dovolite mi, da se z nekaj besedami dotaknem vpra- 
šanja delovne terapije in rehabilitacije pri tuberkuloznih in respiratornih bol- 
nikih za časa njihove hospitalizacije. 

Rehabilitacija nekega bolnika s katerokoli boleznijo mora vsebovati vse 
postopke, katerih glavni cilj je, da bolnika čimprej in v čimvečji meri usposobi 
fizično, psihično in končno socialno za vključitev v aktivno življenje skupnosti. 
Z velikim nenehnim razvojem medicine in tehnike se tudi oblike rehabilitacije 
stalno menjavajo. Delovna terapija pri respiratornih bolnikih ima včasih celo 
večji pomen od fizioterapije. Njeno področje obsega del terapije same ter že 
deloma prehaja v poklicno in socialno rehabilitacijo. Je tudi določena oblika 
samega zdravljenja, pri kateri se z ustrezno fizično aktivnostjo angažirajo ob- 
stoječe sposobnosti bolnika. S pomočjo dela in razvedrila ga hkrati tudi pri- 
bližuje aktivnemu delu in normalnemu življenju zdravih ljudi, 

Namen delovne terapije je, da bolnika v prvi vrsti zaposli in razvedri. 
Medicinska, profesionalna in socialna rehabilitacija so med seboj tesno povezane 
ter odvisne druga od druge. Danes je skoraj pri večini tuberkuloznih bolnikov 
medicinska rehabilitacija možna spričo pravočasnega in pravilnega zdravljenja. 
Z delovno terapijo skušamo doseči predvsem naslednje: čimprejšnje ozdrav- 
ljenje; zmanjšati število dfelovnih invalidov; zmanjšati število ponovnih obolenj 
ali recedivov. 

Se pred nedavnim je pomenilo, če je kdo zbolel za tuberkulozo, da je bil 
dalj časa izločen iz delorvnega procesa in je rehabilitacija pri velikem številu 
bolnikov bila zelo težavna. Tudi sam pogled družbe na takega bolnika je bil 
povsem drugačen. 

Zaradi nepopolne ozdravitve in ponovnih pogostih poslabšanj so se pod- 
jetja zelo branila zaposliti takega bolnika, deloma iz strahu pred nizko storil- 
nostjo, deloma zaradi nevarnosti okužitve ter bolniškega staleža. Tako je raslo 
število delovnih invalidov in prezgodnjih upokojitev. Sodobno zdravljenje pa 
je do temelja spremenilo tudi usodo tuberkuloznega bolnika. Stališče glede 
bolnikove delovne sposobnosti se je v glavnem, posebno pa v zadnjem času 
zelo spremenilo. Prejšnji obvezni dolgotrajni režim ležanja velja le še pri 
majhnem številu febrilnih bolnikov in pri tistih, kjer so nastale razne kompli- 
kacije. Izkušnje naših in drugih strokovnjakov pričajo, da delo tuberkuloznemu 
bolniku ne škoduje, temveč s svojim psihičnim vplivom celo zelo dobro vpliva 
na potek zdravljenja. 

Potreba po delovni terapiji sega že daleč nazaj. V ta namen imajo specialne 
ustanove za zdravljenje pljučnih bolezni in tuberkuloze poleg bolniških oddel- 
kov še posebne oddelke za delovno terapijo, kjer so bolniki zaposleni pod stal- 
nim nadzorstvom zdravnika. Ustanove so začele reševati ta problem zelo raz- 
lično. Ponekod so organizirali razne tečaje, kot strojepisne, knjigovodske, kme- 
tijske, vrtnarske itd., drugod pa so uvedli knjigovezništvo in izdelovanje karto- 
nažnih izdelkov, kar se je po teh ustanovah do danes najbolj ohranilo in razvilo. 
S tem pa seveda niso izčrpane vse možnosti. Menim, da bi lahko ustanove orga- 
nizirate to obliko dela mnogo bolj v širino in ob večji raznolikosti. Take delav- 
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niče bi se lahko povezale predvsem s krajevno industrijo ter opravljale za 
njih razna dela. Tako bi koristili sebi in skupnosti. Pri raznolikosti dela bo 
gotovo tudi med bolniki mnogo več zanimanja in volje do dela. Seveda pa ne 
smemo pozabiti, da bi morale pri tem ustanove same mnogo več investirati 
v take delavnice.,To seveda ni lahko, saj vemo, da se lahko le v okviru sredstev 
oskrbnega dne razpolaga in skrbi za vse, kar je potrebno za sodobno zdravljenje. 

Poleg že navedenega posvečajo specialne ustanove veliko pozornost iz- 
obraževanju bolnikov. Razmeroma dolga ležalna doba naj bolniku omogoči, 
da razširi svoje znanje, kar je zlasti važno za zdravstveno izobraževanje tuber- 
kuloznih bolnikov, ki jim pomaga pri aktivnem zdravljenju v sami ustanovi 
in zatiranju tuberkuloze nasploh. V ta namen se prirejajo razni tečaji in pre- 
davanja, skrbi se za bogato zaželene knjižnice v ustanovah itd. To pride zlasti 
v poštev za tiste bolnike, ki imajo nizko stopnjo izobrazbe ter predstavljajo 
težak problem pri prekvalifikaciji. Ugotovimo lahko, da tudi na tem področju 
še niso izčrpane vse možnosti, deloma zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov, 
deloma pa tudi zaradi premajhne zainteresiranosti ustanov. Tu bi se dalo 
narediti marsikaj, treba bi bilo le nekaj iznajdljivosti, seveda pa tudi nekaj 
več finančnih sredstev za tako obliko izobrazbe. 

Namen profesionalne rehabilitacije je, da bolnika usposobi za prevzem 
drugega dela, ki bi ustrezalo tako njegovi kvalifikaciji, kot njegovim fizičnim 
sposobnostim in zdravstvenemu stanju. Težišče profesionalne rehabilitacije je 
v prvi vrsti v tem, da se omogoči bolniku vrnitev na prejšnje delovno mesto, 
za kar je večina po sodobnem zdravljenju tudi sposobna. Rehabilitacija in oku- 
pacijska terapija naj se izvajata tam, kjer se bolnik zdravi, profesionalna reha- 
bilitacija pa bi se najbolje izvajala v podjetju samem. 

V mnogih gospodarskih organizacijah danes že obstojajo možnosti za uspo- 
sabljanje takih bolnikov. Te možnosti pa se s sodobno tehniko in avtomatizacijo 
povečujejo, saj stroji v veliki meri zmanjšujejo fizični napor. 

Poseben problem predstavljajo bolniki s kronično neozdravljivo tuber- 
kulozo, pri katerih je močno okrnjena respiratorna in kardialna funkcija. Tu 
gre v večini primerov za starejše bolnike. Teh in tistih bolnikov, ki po končanem 
zdravljenju še izločajo tuberkulozne bacile, v večini primerov ne bi mogli 
profesionalno rehabilitirati, ker so nevarni za okolico. Pri teh primerih pride 
v poštev le delovna terapija bodisi doma ali pa v zaščitni delavnici. Tudi ta bi 
se lahko razvila bolj v širino. 

Medicinska rehabilitacija se začne že z diagnozo in konča s končnim ozdrav- 
ljenjem bolnika in njegovo vrnitvijo na prejšnje delo. Zaradi koordinacije dela 
bi morala pri specialnih ustanovah obstojati še grupa strokovnjakov, ki naj 
bi jo sestavljali: zdravnik, ki v ustanovi odgovarja za delovno terapijo,, psiholog, 
socialni delavec, fizioterapevt in delovni terapevt. Za izvedbo profesionalne 
rehabilitacije pogrešamo predvsem strokovnjake, ki bi poznali delovne procese 
v posameznih gospodarskih vejah, pogoje dela na posameznih delovnih mestih 
in zakonske predpise delovnega prava, socialnega zavarovanja itd. 

Profesionalna rehabilitacija naj se izvrši tam, kjer je to potrebno po po- 
prejšnjem testiranju bolnikovih fizičnih in umskih sposobnosti, delovna terapija 
pa naj se odvija v smislu fizioterapevtskega treninga in postopnega privajanja 
bolnika na redni delovni čas. Po odpustu iz bolnice bi tako pripravljeni bolniki 
kmalu lahko nastopili svoje delo brez daljših bolezenskih dopustov in skraj- 
šanega delovnega "časa. Da včasih ni možna popolna medicinska rehabilitacija, 
je mnogokrat krivo tudi dejstvo, da se spričo pomanjkanja strokovnega kadra 
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vse premalo individualno dela s posameznim bolnikom. Zlasti občutno je po- 
manjkanje ustreznih psihologov, socialnih delavcev in delovnih terapevtov z 
ustrezno šolo. Spričo tega mnogokrat bolniki proti nasvetu in samovoljno pre- 
kinejo zdravljenje in zapuste ustanovo. Često so vzrok neurejene družinske 
razmere, neresnost bolnikov in alkoholizem. Taki neresni bolniki večajo število 
kroničarjev in delovnih invalidov. 

Ustanove z organizirano delovno terapijo se srečujejo z različnimi težavami. 
Predvsem gre za občutno pomanjkanje delovnih terapevtov. Sedaj to delo 
opravljajo večinoma ozdravljeni priučeni bolniki, pri katerih pa pogosto razen 
njihove dobre volje ni ustreznega znanja. Delovni terapevt bi moral biti izobra- 
žen, iznajdljiv, organizacijsko sposoben in bi z veliko dobre volje moral vzbujati 
pri bolnikih zanimanje in voljo do dela. 

Tudi plasiranje izdelkov na tržišču spričo današnje konkurence ni lahko. 
Za trg morajo biti izdelki visoko kvalitetni, da lahko konkurirajo in se pro- 
dajajo. Tu lahko veliko koristi sodelovanje z raznimi organizacijami, zlasti z 
Rdečim križem. Stroški za delovno terapijo pa se vračunava j o v oskrbni dan 
ustanove. 

Pri Višji šoli za fizioterapevte v Ljubljani je v načrtu že tudi poseben 
oddelek za delovne terapevte. Tako bi po končanem študiju dobile ustanove 
ustrezne kadre. To predvideva že šolski načrt za prihodnje leto. Seveda pa se 
pri tej organizaciji srečuje šola z različnimi problemi. Potrebno bi bilo, da dobi 
šola ustrezna sredstva, ki so-potrebna za izvedbo tega načrta, pa tudi zaintere- 
sirane ustanove bi morale vzbujati voljo do tega poklica pri študentih ter jih 
s štipendijami navezati nase. Le na ta način bi bilo mogoče rešiti tako pereč 
problem. 

Kot iz tega izvajanja sledi, se pri današnjem sodobnem zdravljenju daje 
vedno večji pomen delovni terapiji, vendar pa'se opaža pomanjkanje strokovnih 
kadrov, ki bi jo vodili in usmerjali. Medtem • ko je okupacijska terapija do 
neke mere zadovoljivo organizirana, razviti bi se morala le bolj v širino in 
zagotoviti različnost del ob povečanju števila primernih strokovnih kadrov, je 
izvajanje profesionalne rehabilitacije veliko bolj pomanjkljivo in težavno. Manj- 
ka nam ustreznih strokovnjakov, ki bi sledili rekonvalescentom po odpustu 
iz bolnice na njihova delovna mesta, oziroma bi analizirali razna delovna mesta 
v podjetjih in ustanovah, kjer bi se lahko zaposlili ozdravljeni bolniki glede 
na njihovo duševno in telesno sposobnost. 

Strokovna delovna terapija je zato pri sodobnem načinu zdravljenja, ko je 
tuberkuloza praktično ozdravljiva bolezen, zelo važna, kajti bistvo te terapije 
je le pravilno < in načrtno privajanje bolnikov na ustrezna delovna mesta po 
odpustu iz bolnice. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Rok Globočnik. 

Rok Globočnik: Tovarišice in tovariši! V železarni Jesenice je bilo 
leta 1963 zaposlenih 266 delovnih invalidov in to'neposredno v proizvodnji 192, 
izven proizvodnje 74; na ustreznem delovnem mestu 255, na neustreznem de- 
lovnem mestu 11. 

Povprečni osebni dohodek delovnega invalida je v letu 1963 v železarni 
Jesenice znašal za invalide na nekvalificiranih delovnih mestih 25 174 din me- 
sečno, za invalide na polkvalificiranih delovnih mestih 32 764 din mesečno, za 
invalide nižje strokovne uslužbence 32 665 din mesečno, za invalide na kvalifi- 
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čitanih delovnih mestih 37 634 din mesečno, za invalide srednje strokovne 
uslužbence 42 131 din mesečno, za invalide na visokokvalificiranih delovnih me- 
stih 44 409 din mesečno. 10 invalidov, ki delajo neposredno v proizvodnji, ne 
dosega predvidene norme, 99 invalidov dosega norme, 155 invalidov presega 
norme. 

V letu 1963 so invalidi bolovali zaradi vzrokov, ki so povzročili invalidnost, 
do 10 dni v 103 primerih, od 10 do 20 dni v 42 primerih, nad 20 dni v 91 pri- 
merih. Zaradi ostalih bolezni so invalidi v letu 1963 bolovali do 10 dni v 76 
primerih, od 10 do 20 dni v 21 primerih, nad 20 dni v 13 primerih; 92 ali 34,6 °/o 
delovnih invalidov v letu 1963 ni bolovalo. 

Zaradi osebnih opravil naši invalidi ne izostajajo. Pri nas posluje oddelek 
za socialno zavarovanje in referent za invalidske zadeve •— socialni delavec, 
kjer lahko invalid vse uredi direktno ali s posredovanjem. Kolikor pa je po- 
trebno kako stvar urejati na komunalnem zavodu za socialno zavarovanje, ure- 
jajo naši invalidi to v prostem času. V primerih, ko želi invalid menjati z 
odločbo predpisano ustrezno delovno mesto ali, če se z izpraznitvijo nekega 
mesta ponudi boljša rešitev za invalida, vedno prosimo invalidsko komisijo za 
ponovno ocenitev oziroma določitev drugega ustreznega delovnega mesta. 

V železarni nimamo posebej določenih delovnih mest za poklicno rehabili- 
tacijo. Ta delovna mesta se sproti določajo v zvezi z vrsto in stopnjo invalid- 
nosti, z upoštevanjem predhodne in delovne usposobljenosti invalida, njegove 
splošne in strokovne izobrazbe ter perspektivne možnosti za zaposlitev. Kadar 
se ugotovi potreba po prekvalifikaciji, se kadrovski oddelek posvetuje oziroma 
dogovarja z invalidsko komisijo. Večje težave povzroča določilo o prekvalifi- 
kaciji na delovnem mestu tiste kvalifikacije, kjer je invalid delal zadnji 2 leti. 
Se težje pa je določilo, da se invalidu odredi delovno mesto enake kvalifikacije, 
ki ga je opravljal pred nastankom invalidnosti tudi, če ni bil na tem mestu 
zaposlen 2 leti, s tem, da se mu zato, ker je bil pred tem na nižje kvalificiranem 
mestu, odbija 20 '°/o od osnove osebnega dohodka. Problematično je tudi zakonsko 
določilo, da se prekvalifikacijska doba ne šteje v delovno dobo, ko pa invalid 
kljub temu, da je na prekvalifikaciji, mora, če se hoče usposobiti, delati na tem 
mestu. 

Kot že navedeno, pri nas nimamo točno odrejenih delovnih mest za inva- 
lide. Glede na prakso zadnjih let se ugotavlja, da je najuspešneje, če se poišče 
za vsakega invalida posebej glede na vrsto invalidnosti, osebno prizadetost 
invalida, njegovo umsko in preostalo delovno sposobnost, ob upoštevanju nje- 
govega odnosa do dela nasploh, v skladu s pridržavanjem delovne discipline, 
primerno delovno mesto in to ne glede na to, ali je ali ni predpisano delovno 
mesto za invalida. Večina delovnih invalidov je zelo prizadevnih pri delu itn ne 
predstavljajo večjih težav v proizvodnji. Težave izhajajo predvsem iz težine 
dela v posameznih obratih, kar pa v glavnem invalidi sami premagujejo z dobro 
voljo in ob sodelovanju sodelavcev in obratovodstev. 

Poleg teh pa je del invalidov, s katerimi so tudi težave. Te izhajajo iz 
dodatnih osebnih problemov invalida, eventualno iz alkoholizma, neurejenega 
družinskega življenja in podobno. Težave se kažejo v nekaterih primerih tudi 
v nezadovoljstvu na delovnih mestih s tem, da na teh delovnih mestih izostajajo 
od dela. 

Nujno bi bilo odpraviti določila o kvalifikacijah. Z zakonom bi bilo dobro 
tudi določiti, da invalidska komisija v vsakem primeru oceni invalidnost, to se 
pravi tudi takrat, kadar po sedanjih določilih odloči, da ni invalidnosti po 
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zakonu o invalidskem zavarovanju in se v odločbi napiše, da se zahtevku ne 
ugodi, čeprav bi glede na invalidnost moral biti zavarovanec ocenjen kot inva- 
lid III. kategorije, če ni bil že pred invalidnostjo zaposlen pri ustreznem delu. 
V takih primerih bi vsekakor določili stopnjo invalidnosti, v izreku pa še dodali: 
»ker je zavarovanec že zaposlen na ustreznem delu, mu pravica do razlike 
osebnega dohodka ne pripada«. 

V času medicinske in delovne terapije naj bi predvsem zdravstveni in drugi 
delavci pri invalidu krepili voljo do življenja in dela. Opustila naj bi se even- 
tualna ugotavljanja, da bo sposoben le za najlažje delo, ali celo, da ne bo več 
sposoben za delo. V nadaljenjem življenju invalida je namreč primarna nje- 
gova volja. 

Ob priliki popisa delovnih mest in analitične ocene v letu 1957 je bilo 
ugotovljeno, da je v železarni Jesenice 214 delovnih mest primernih za zaposlitev 
invalidov. Spričo večjih potreb po delovnih mestih za invalide smo že začeli 
z novim popisom delovnih mest za invalide, ki pa še ni dokončno izvršen. Ta 
popis nameravamo čimprej dokončati, vendar se smatra, da s tem še ne bo 
dokončno rešeno vprašanje, kje zaposliti invalidne osebe. Glede na prakso zad- 
njih let se ugotavlja, da je najuspešneje, če se poišče za vsakega invalida po- 
sebej glede na vrsto invalidnosti, osebno prizadetost, njegovo umsko, poklicno 
in preostalo delovno sposobnost, ob upoštevanju njegovega odnosa do dela na- 
sploh, v skladu s pridržavanjem delovne discipline, primerno delovno mesto in 
to ne glede, ali je, ali ni predpisano delovno mesto za invalida. Tudi v bodoče 
nameravamo v tej smeri iskati delovna mesta za invalide, zavedajoč se, da je 
pojem invalidne osebe tako širok, da je le malo delovnih mest, pa čeprav v 
težki industriji — metalurgiji, ki ne bi dajala ob res temeljiti proučitvi mož- 
nosti za zaposlitev invalidne osebe. 

Popolnoma se strinjam z ugotovitvijo razpravljalcev, da je higiensko-tehnič- 
na varnost v naših obratih precej zanemarjena. Dajemo sicer precejšnja sred- 
stva za učinkovit sistem tehnične varnosti, ugotavljamo pa,, da je zaradi določene 
familiarnosti in nedoslednega nadzora nad izkoriščanjem tehničnih varnostnih 
sredstev in zaradi nedoslednosti pri izvajanju kontrole nad varnostjo strojev in 
naprav, često pojav, da te naprave ne ustrezajo sodobnim tehničnim pogojem. 
Večkrat so že naši delavci dali predloge za bolj primerna, estetsko bolje izobli- 
kovana in bolj praktična delovna oziroma zaščitna sredstva. Mislim, da bi ta 
stvar morala biti tudi predmet tehničnih raziskav in da moramo tudi v tem iti 
naprej. Več je treba napraviti glede vzgoje naših delavcev, da bi uporabljali 
zaščitna sredstva, zlasti na mestih, ki so nevarna. Pri veliki fluktuaciji delovne 
sile, kar velja še posebej za našo železarno, prihajajo v železarno delavci, ki se 
prvič srečajo s strojem. Premalo so poučeni s strani vodstvenega kadra, s strani 
obratovodstva in tako tudi ne znajo uporabljati zaščitnih sredstev, oziroma na 
ta zaščitna sredstva često gledajo kot na nepotreben balast. V bodoče bi moral 
v naših obratih delati zelo intenzivno za tehnično varnost posebej usposobljen 
kader, ki ga v naši železarni predstavljajo varnostni tehniki, nimamo pa še 
doslej nobenega varnostnega inženirja. Mislim, da ta kader sam po sebi še ni 
oblikovan ter da je vprašanje tudi novega kadra, ki bi odgovarjal za to delo 
in delal na raziskovanjih. Poglejmo- naše zgradbe na Jesenicah, ki že iz psiho- 
loškega stališča niso estetske in niso tako oblikovane ali pa obarvane, da bi že 
s svojo zunanjostjo drugače vplivale na psihično razpoloženje. Nadalje bi bilo 
potrebno, da bi bili zunaj naših obratov določeni zeleni pasovi, da nastaja tu 
vprašanje rekreacije naših delavcev, saj se pogosto ugotavlja, da prihajajo 
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nekateri naši delavci na delo preveč utrujeni, ker se čez mero zaposlujejo doma 
in je potem razumljivo, da zaradi zmanjšane fizične kondicije obstoji vsak 
trenutek možnost, da pride na delovnem mestu do nesreče. Naš polurni odmor 
je več ali manj pasiven, zaspan, ki sam po sebi ne stimulira delovne sposobnosti. 
Tu je tudi vprašanje prehrane, ki bi ga morali rešiti z znanstveno-raziskovalnega 
stališča. Gre za topli oziroma mrzli obrok, ki večkrat zaradi mastnih jedi 
povzroča pri delavcu zaspanost. Poskrbeti moramo za prehrano, ki bi bolj sti- 
mulirala delovno sposobnost. Skratka, gre za kompleksen problem in je nujno, 
da organi samoupravljanja'v kolektivih o njem večkrat razpravljajo, upošte- 
vajoč, da je vprašanje tehnične varnosti sestavni del naših proizvodnih nalog. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Jože Naraks. 

Jože Naraks: Tovarišice in tovariši poslanci! Po bežnem primerjanju 
statističnih podatkov o naraščanju števila zaposlenih v Socialistični republiki 
Sloveniji z naraščanjem števila delovnih invalidov I., II. in III. kategorije sem 
ugotovil, da je povprečen letni porast števila zaposlenih v zadnjih petih letih 
4,1 %, dočim je v istem razdobju povprečen letni porast delovnih invalidov za 
7,5 °/o. Tempo naraščanja števila delovnih invalidov je hitrejši od tempa zapo- 
slovanja. Ob taki situaciji dajem prednost ekonomski nujnosti učinkovitega 
preprečevanja, nastajanja invalidnosti in povečanja maksimalne skrbi načrtni 
preventivni dejavnosti na tem področju. Popolnoma soglašam s stališči glede 
rehabilitacije invalidnih oseb, vendar bi bila ta dejavnost enostranska, če ne 
bomo ustvarili pogojev, ki bodo omogočili, da bo v našem gospodarstvu vedno 
več zdravih delovnih ljudi, namesto vedno več invalidnih, kot je primer to sedaj. 

Sklepam, da ni dovolj uspešno delo organov, organizacij in institucij, ki 
so odgovorne za preprečevanje nastajanja vzrokov invalidnosti, oziroma za 
zdravstveno preventivo in varnost pri delu. Vprašanje vzrokov nastajanja inva- 
lidnosti je izredno kompleksno. Ti so medsebojno povezani in pogojeni, kakor 
so povezana in pogojena prizadevanja in ukrepi za njihovo preprečevanje. 
Osnovni vzroki nastajanja invalidnosti so poškodbe pri delu in izven dela, po- 
klicna in druga obolenja in prenaglo izčrpavanje pri delu. Preprečevanje teh 
vzrokov mora povezati v skupno prizadevanje izredno širok krog družbenih 
činitelj ev. Preventiva mora poseči že v predporodno zaščito in skrb za vsestran- 
sko zdravo rast, vzgojo in učenje mladega človeka. Vsa prizadevanja za telesni, 
duševni, socialni razvoj mladega človeka morajo biti usmerjena v oblikovanje 
bodočega delavca, ki bo imel vse pogoje, da ostane pri delu zdrav in nepoško- 
dovan in da postane činitelj preventivne dejavnosti v svojem okolju. 

Po vseh teh prizadevanjih bomo morali mladega človeka usmeriti v tako 
zaposlitev in k takemu delu, ki bo po svojih zahtevah ustrezalo njegovi spo- 
sobnosti in nagnjenjem. Skladno s sposobnostjo delavcev moramo v delovnih 
organizacijah ustvariti pogoje za optimalen delovni učinek ob le tolikem tro- 
šenju telesnih in duševnih sposobnosti, da bo zagotovljena njihova normalna 
obnova in razvoj v času vse delovne dobe. 

Največjo skrb bo treba posvetiti odstranjevanju vzrokov za nasilno preki- 
nitev normalne delovne sposobnosti; to je poškodb pri delu. Skrb za zdravega 
delovnega človeka se ne sme omejevati enostransko le na urejanje izven de- 
lovne organizacije, ki v največji meri formira profil delavca na delovnem mestu, 
kakor tudi profil njegovih potomcev. Po vsem tem sem že tudi v okviru naka- 
zal, kje in kdo naj bodo glavni činitelji preventivne dejavnosti. Tu ne bom 
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govoril o dolžnosti družine in šole. Usposobiti, ustanoviti in povezati je treba 
činitelje, ki pogojujejo izvršitev naloge, da zaposlimo pravega človeka na pravo 
delovno mesto. To so šola, organi za poklicno usmerjanje, zdravstvena služba 
in organi podjetja, ki sprejemajo in usmerjajo delavca v ustrezno zaposlitev. 
Ob sedanjih pogojih ne moremo čez noč mehanizirati in avtomatizirati delov- 
nega procesa vsepovsod tako, da ne bi bilo več delovnih mest, ki ne bi zahte- 
vala nadnormalnega trošenja fizičnih in psihičnih sil delavcev. Zato je vzpo- 
redno z mehaniziranjem najtežjih fizičnih opravil naša prva naloga, večja skrb 
za obnovo delovnih moči delavcev, ki delajo pri težkih delih. To so potrebni 
predvsem kratkoročni periodični zdravniški pregledi, pravočasno in organizirano 
premeščanje zdravstveno ogroženih delavcev v ugodnejše delovne pogoje in 
učinkovita rekreacija delavcev. 

Vprašanju rekreacije delavcev posvečamo glede na njeno pomembnost vse 
premalo skrbi in še to le rekreaciji v prostem času. Znanstveno so že dognane 
metode rekreacije v podjetju med delovnim časom samim, ki zagotavljajo veliko 
bolj učinkovito obnovo delovnih moči. Sistem zdravstvene službe v podjetjih 
je še neučinkovit; ni še zagotovljena dovolj tesna povezava zdravnika z de- 
lovnim mestom niti z domačim okoljem delavcev. Za uspešno opravljanje vseh 
nalog, oziroma ukrepov, ki so nuini za podaljšanje polne delovne sposobnosti 
delavcev, so potrebna še mnoga znanstvena raziskovanja in specializirani stro- 
kovni kadri, s področja medicine dela, tehnologije, psihologije in sociologije. 
Prva nujnost pri preprečevanju nastajanja invalidnosti, ki bo pogojevala vse 
nadaljnje ukrepe, je formiranje takih strokovnih kadrov v zadostnem številu. 

Morda sem se navidezno oddaljil od problema rehabilitacije. To sem storil 
zaradi tega, ker moramo prvenstveno omejiti in zmanjšati prehiter temno 
nastajanja invalidov in šele sekundarno skrbeti za njihovo rehabilitacijo. Me- 
nim, da je preventiva za našo družbeno skupnost bolj ekonomična in koristna 
od kurative, zato jo je treba izpopolniti, vsestransko dopolniti in skladno pove- 
zati 'S sistemom rehabilitacije invalidnih oseb. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Besedo ima tovariš Herman Bizjak. 

Herman Bizjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Letošnje leto je žf 
šesto leto veljavnosti zakona o invalidskem zavarovanju, ki je na sodoben način 
uredil varstvo delovnih invalidov v zaposlitvi. Znano je tudi, da so kasnejši 
predpisi uvedli varstvo invalidne mladine, da je urejeno varstvo vojaških vojnih 
in mirnodobsko vojnih invalidov v zaposlitvi. Ugotavljamo, da so bili na pod- 
ročju delovne zaščite teh invalidnih oseb doseženi v preteklem obdobju solidni 
uspehi, ki pa opozarjajo, da se ob njih ne smemo samozadovoljevati. Problemi 
rehabilitacije in zaposlovanja delovnih invalidov, ki so se porodili kljub temu, 
da je družba zakonsko zagotovila ustrezno varstvo, so dovolj jasen opomin, da 
je treba iskati drugačnih oblik varstva. Ne le na področju goriške komunalne 
skupnosti zavarovancev, ampak tudi na področju drugih komunalnih skupnosti 
se število nezaooslenih delovnih invalidov in drugih invalidnih oseb iz leta v 
leto veča, kljub trajnemu prizadevanju zavodov za zaposlovanje delavcev m 
komunalnih zavodov, da bi zaposlili optimalno možno število delovnih invalidov. 

Problem rehabilitacije in zaposlovanja delovnih invalidov se je obravnaval 
ločeno od ekonomskih problemov delovnih organizacij in komun predvsem 
zaradi nepoznavanja problema rehabilitacije in zaposlovanja invalidnih oseb. 
Delovne organizacije, ki so zaposlile delovnega invalida, so smatrale, da so s tem 
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storile samo socialno dejanje, kljub temu, da je bilo delovno mesto že določeno 
za zaposlitev delovnega invalida. Seveda imam pri tem v mislih samo tiste 
delovne organizacije, ki so se delovnih invalidov otepale zaradi svoje ekonomske 
računice. Kljub dobri družbeni zaščiti nismo dosegli tistih uspehov, ki smo 
si jih nadejali. Ali morda ne kaže, da bi zaščito invalidnih oseb v delovnem 
razmerju in za vstop v delovno razmerje uredili po preizkušenih vzorcih neka- 
terih drugih dežel, ki določajo na primer, da morajo podjetja glede na število 
zaposlenih obvezno sprejemati določen odstotek invalidov. Drugi poklicani 
organi bi seveda pri tem urejali prihod in adaptiranje teh delovnih invalidov 
oziroma invalidnih oseb na delovnem mestu. S tem bi odpadle trajne borbe 
posameznih organov, ki poskušajo vključevati delovnega invalida v rehabili- 
tacijo in v zaposlitev. 

Znano je, da je pravica do dela ustavna pravica. Torej ima vsak občan 
ne glede na svoje sposobnosti pravico, da združuje svoje delo in ga oplaja ob 
sredstvih za proizvodnjo, ki so sicer v družbeni lasti. Kaj ni tudi invalidna oseba 
enakopraven občan, kot vsi ostali zdravi občani? Mislim tu predvsem na tiste 
invalidne osebe, ki so brez sleherne pravne zaščite. To so za delo manj zmožni 
občani, ki prvič vstopajo v delovno razmerje in iščejo potrdilo zdravnika o 
njihovem zdravstvenem stanju. Pri takem občanu nastopajo težave za sprejem 
v delovno razmerje, ker dobi od zdravnika potrdilo, da je sposoben le za lažja 
fizična dela. Taki občani so pri zaposlitvi obsojeni na čakanje, ker jih seveda 
delovne organizacije nerade sprejemajo. Vsekakor so taka potrdila silno pav- 
šalna. Mislim, da bi bilo za osebe, za katere zdravnik ugotovi, da so za delo 
manj zmožne, potrebno urediti pravno zaščito, ki bi zagotovila več možnosti, 
da se taka oseba vključi v delo. Za tako osebo naj bi se nujno zahtevalo mnenje 
invalidske ali druge ustrezne zdravniške komisije, ki bi dala mnenje o fizičnih 
in zdravstenih sposobnostih glede na delovno mesto, na katerem bi taka oseba 
kasneje delala. 

Dela manj zmožna oseba, ki stopa s tako pavšalno označbo v delovno raz- 
merje, kaj kmalu lahko postane delovni invalid. 

Poročilo republiškega zavoda ugotavlja pospešeno nastajanje invalidnosti 
in opozarja na potrebo, da se začne preprečevati vzroke za nastanek invalidnosti, 
s sistematičnim ugotavljanjem teh vzrokov in s pravočasnim ukrepanjem. Doslej 
se kljub znanim vzrokom ni ukrepalo, ampak se je ravnodušno dopuščalo, da 
so delovne organizacije proizvajale in še proizvajajo delovne invalide. Naj k 
temu,navedem samo primer neke tekstilne tovarne na našem območju, v kater'i 
zaradi ropota nastajajo delovni invalidi s telesnimi okvarami sluha. Take inva- 
lide npr. premeščajo na druga mesta, v ropot pa razmeščajo zdrave delavce. 
Delovna organizacija pri tem nič ne ukrepa, ker jo delovni človek manj zanima 
kot proizvodnja. Kako dolgo se bo to ponavljalo? Mar ne bi bilo koristneje, 
da taka delovna organizacija sploh ne bi obstoj-ala? 

Velik del invalidnosti nastaja tudi kot posledica nesreč pri delu. Iz prijav 
o nesrečah pri delu najpogosteje izhaja, da je nesreča nastala po krivdi subjek- 
tivnih faktorjev, kot je prej omenil eden od tovarišev, kot so to nepazljivost in 
malomarnost delavca. Vendar je največkrat označba tega subjektivnega faktorja 
samo kamuflaža, za katero se skriva bojazen, da ne bi delovna organizacija 
odškodninsko odgovarjala. Inšpekcije dela pa so pri vsem tem premalo agilne 
in premalo učinkovite. Prav tako je premalo učinkovit tudi instrument v zakonu 
o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, po katerem se delovnim 
organizacijam povrne del stroškov zdravstvenega varstva zaradi nesreče pri delu 
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za prvih 30 dni. Vse dosedanje izkušnje namreč kažejo, da je najbolj učinkovito 
tisto sredstvo, ki je povezano s stimulacijo. Koristno bi bilo v republiškem me- 
rilu analizirati delovanje tega finančnega instrumenta skupaj z analizo nesreč 
pri delu za obdobje pred veljavnostjo zakona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja in za časa njegove veljavnosti s tem, da bi rezultate take 
analize prispevali in uporabili za ustrezne zakonske spremembe. 

Dotaknil bi se le še poklicnega usposabljanja duševno in telesno prizadetih 
otrok. Iz poročila zavoda za rehabilitacijo izhaja, da so pogoji za pridobitev 
pravic po uredbi o rehabilitaciji otrok prestrogi in da bi bilo treba vztrajati 
na tem, da se pravica do rehabilitacije veže zgolj na pravico do otroškega 
dodatka. Res je, vendar naj omenim, da bi bilo napačno zagovarjati tudi to 
stališče, kajti znano je, da je uredba o otroškem dodatku zelo stroga v pogledu 
davčnega cenzusa in bi masa zavarovancev s podeželja in njihovih otrok izpadla. 
Strinjal bi se s tem mnenjem in stališčem tovarišice Lukančeve, ki je omenila, 
da bi pravico do poklicne rehabilitacije otrok vezali na čim milejše kriterije 
in da bi v perspektivi poskušali urediti in razširiti pravico do rehabilitacije tudi 
na kmečko mladino. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Prijavljenih govornikov ni več. Zeli 
morda še kdo razpravljati v zvezi s to problematiko oziroma v zvezi s predlo- 
ženimi stališči? (Ne javi se nihče.) Če ne, prosim predsednika začasnega odbora, 
da predloži obema zboroma še dodatne predloge k stališčem, ki so jih dali posa- 
mezni poslanci med razpravo. 

Miro Vesel: Dovolite, da v imenu odbora na osnovi predlogov izraženih 
v razpravi, skušam v kratkem dopolniti že predlagana stališča. Ugotavljam, da 
pdhče ni diskutiral proti stališčem oziroma proti, formulacijam v stališčih, tem- 
več, da so diskutanti predlagali le dopolnitve, za katere smatram, da bi jih lahko 
naša zbora sprejela.. Predlagam, da se sprejme predlog poslanca Dolgana, ko 
pravi, da bi v 3. alinei pred zadnjim stavkom dodali besedilo: »Za rehabilitacijo 
jn zaposlitev invalidnih oseb so v prvi vrsti dolžne skrbeti delovne organizacije, 
v katerih so bile te osebe zaposlene pred nastopom invalidnosti.« To je sicer 
samo stališče, ne pa zakonska obveznost, je pa to moralna obveznost in smatram, 
da bi kljub temu, da nima neke formalne veljave, lahko pozitivno delovala. 

Predlog poslanca, tovariša Strniše in tovarišice, ki je razpravljala o delovni 
terapiji, menim, da je treba sprejeti. Zato predlagam, da se predlog stališč do- 
polni tako, da se na 2. strani za 2. alineo vnese nova alinea z naslednjim bese- 
dilom: »Zagotoviti je treba materialne in kadrovske pogoje, da bi že v šolskem 
letu 1964/65 omogočili začetek pouka za delovne terapevte pri višji šoli za 
zdravstvene delavce v Ljubljani.« Deficitarnost tega poklica smo lahko občutili 
že sami, slišali smo o tem tudi v diskusiji in smatram, da je skrajni čas, da z 
delovno terapijo končno v Sloveniji enkrat začnemo. 

Dana je bila vrsta predlogov v zvezi s spremembami in dopolnitvami pred- 
pisov. Glede na to, da gre v večini primerov za zvezne predpise, o katerih 
naša skupščina ni kompetentna sklepati in razpravljati, smatram, da bi naš 
odbor vse te predloge poslancev dokončno formuliral in jih predložil zvezni 
skupščini. To poudarjam zaradi tega, ker je v zvezni skupščini imenovan posebni 
odbor za proučevanje problemov rehabilitacije, in bo ta problematika v bližnji 
perspektivi prav tako v obravnavi v zvezni skupščini. Tako bi naše sugestije 
in konkretni predlogi glede dopolnitve ali spremembe predpisov lahko pozi- 
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tivno vplivali na razpravo v zvezni skupščini, kajti le v tem okviru bi se lahko 
dosegla sprememba oziroma dopolnitev predpisov, 

Nekateri poslanci so diskutirali o problemih posebnega šolstva in habili- 
tacije invalidne mladine. 2e v obrazložitvi materialov je rečeno, da problema, 
kljub temu da nekje zadeva problem habilitacije in rehabilitacije, posebej ne 
obravnavamo zaradi tega, ker bo te probleme posebej obravnaval Prosvetno- 
kulturni zbor. Da bi prišli do bolj izkristaliziranih stališč, ki so bila tu že izne- 
sena ter da bi bila vzpostavljena koordinacija tudi med delom skupščinskih 
organo^, predlagam, da bi naš zbor imenoval nekaj poslancev, ki delajo na teh 
področjih in ki bi se vključili v odbor Prosvetno-kulturnega zbora in tako 
tam dali svoje pozitivne prispevke s tega področja. 

Drugih predlogov v zvezi z dopolnitvijo stališč nimam. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Zeli morda še kdo razpravljati v zvezi 
s predlogi, ki jih je predložil predsednik začasnega odbora? (Ne javi se nihče.) 
Če ne, potem dajem predlog stališč z obema-predlogoma za dopolnitev na glaso- 
vanje. Prosim, da skupno glasujeta oba zbora. Kdor je ža tako formulirana 
stališča, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta Socialno-zdravstveni in Gospodarski zbor predlog stališč 
soglasno sprejela. 

S tem zaključujem skupno sejo Socialno-zdravstvenega in Gospodarskega 
zbora in obveščam poslance Socialno-zdravstvenega zbora, da bo nadaljevanje 
seje zbora popoldne ob 16. uri. ^ 

(Skupna seja je bila zaključena ob 13.05 — seja Socialno-zdravstvenega 
zbora se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Nadaljujemo 7. sejo Socialno-zdrav- 
stvenega zbora. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo o zdrav- 
stvenem varstvu žena in otrok. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli poročilo Republiškega 
sekretariata za zdravstvo o zdravstvenem varstvu žena in otrok, nadalje analizo 
in poročilo začasnega odbora Socialno-zdravstvenega zbora za proučevanje 
zdravstvenega varstva žena in otrok ter predlog stališč zbora. Ali želi pred- 
stavnik Izvršnega sveta dati še dodatno obrazložitev? Prosim. 

Stane Šelih: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Za uvod v razpravo dovolite nekaj besed k materialu, ki je predmet da- 

našnje obravnave. Zdravstveno varstvo žena in otrok se odvija na terenu preko 
mreže dispanzerjev in posvetovalnic, babiške in patronažne službe, v mate- 
rinskih in dečjih domovih, ginekološko-porodniških oddelkih ter pediatričnih 
oddelkih bolnišnic. Na terenu deluje 61 dispanzerjev za žene in 108 posvetovalnic 
za nosečnice. Razen nekaterih dispanzerjev deluje večina le po nekaj ur tedensko 
in to s honorarno zaposlenimi zdravniki specialisti ali splošnimi zdravniki z 
dopolnilnim tečajem in ginekologijo. Nekoliko boljša je situacija v varstvu 
dojenčkov, malega otroka in predšolskega otroka, saj deluje na terenu 60 
otroških dispanzerjev s 135 pomožnimi posvetovalnicami, ki poslujejo enkrat 
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tedensko do enkrat mesečno, ter 11 samostojnih posvetovalnic. V teh enotah je 
zaposlenih 50 zdravnikov s polnim delovnim časom, deloma specialistov, deloma 
z dopolnilnim tečajem. V ostalih enotah prav tako deluje obilo honorarno 
zaposlenih ali pa v nadurnem delu posamezni zdravniki. 

Za ženske bolezni in porodnice razpolagamo z okoli 1200 posteljami, kar 
predstavlja 9,7% vseh postelj v Socialistični republiki Sloveniji. Ce primerjamo 
število sprejetih bolnikov na vse oddelke, ugotavljamo, da je bilo več kot ena 
četrtina sprejetih v bolnice žensk zaradi poroda, splava ali drugih ženskih 
bolezni. Ta podatek kaže, da so ginekološke postelje močno obremenjene in da 
to vpliva na dolžino ležalne dobe. V teh bolnicah so zaposleni 103 zdravniki- 
specialisti. 

Za hospitalizacijo bolnih otrok do 14. leta starosti razpolagamo z 873 otro- 
škimi posteljami, za katere skrbi 35 specialistov-pediatrov. Te postelje so name- 
njene otrokom od 10. do 15. leta starosti. Na teritoriju Socialistične republike 
Slovenije obstoja 6 materinskih domov, katerih namen je predporodno varstvo 
nosečnic, ki so zelo oddaljene od porodnišnic ali iz socialnih razmer, ki zaradi 
neurejenih stanovanjskih pogojev potrebujejo tovrstno zaščito v visoki noseč- 
nosti. Se posebej pomembno vlogo pri zdravstvenem varstvu žena in otrok imajo 
obratne ^ambulante, saj so prav zdravstveni delavci, teh ambulant najbližje 
zaposleni ženi ter lahko na najuspešnejši način z neposrednimi stiki z delo- 
dajalcem in ženo-proizvajalko rešujejo vse breme varstva zaposlene žene in. 
mlade matere. 

Ta mreža zdravstveno-varstvenih zavodov za žene in otroke ni nastala čez 
noč, temveč je zahtevala mnogo naporov družbe in zdravstvenih delavcev, da 
smo jo razvili do te stopnje. Vzporedno z razvojem družbe in večanjem števila 
zaposlenih žena je naraščalo tudi varstvo žena in otrok tako po obsegu, kakor 
tudi po vsebini dela. Ti napori in vloženo delo so tudi rodili uspehe, ki se 
odražajo v nizki umrljivosti žena ob porodu. Uspelo je, da preko 83 % žena 
rodi v zdravstvenih zavodih, prizadevanja pa gredo v smeri, da bi bila zago- 
tovljena strokovna pomoč ob porodu, kvalitetno vodstvo poroda in zmanjšan 
riziko obporodnih komplikacij, ki bi lahko imele za posledico smrt žene. 

V 1961. letu beležimo 19 primerov smrti ob porodu, od tega 8 pri ženah, 
ki so rodile doma in le 11 v zavodih. Dosežena stopnja razvoja pa postavlja 
pred nas nov problem — problem splava. Število splavov je v zadnjih letih 
stalno naraščalo. Ze v letu 1953 beležimo prve poskuse preprečevanja splavov 
ob uporabljanju sodobnih kontracepcijskih sredstev. V tej dobi je bilo to delo 
predvsem v preizkušanju in se je propaganda za kontracepcijo ter njeno mno- 
žično uvajanje razvila šele kasneje. Z uspehi prevencije splava glede na veliko 
število splavov, premajhen asortiment kontracepcijskih sredstev, kakor tudi 
nestanovitno zalogo, ne moremo biti zadovoljni. Poudariti moramo, da uspešna 
prevencija splava ni odvisna samo od dobre ali slabo organizirane zdravstvene 
službe, ker splav ne predstavlja samo medicinski problem, temveč se pogosto 
odločajo nosečnice za splav iz socialnih razlogov, neurejenih stanovanjskih 
razmer, neurejenega varstva otroka v času, ko je mati zaposlena itd. Medicinski 
razlog za prekinitev nosečnosti je mnogo šibkejši. Zato bomo lahko le z napori 
celotne naše družbe uspešno reševali to problematiko. Vidni so tudi uspehi pri 
zmanjševanju umrljivosti novorojenčkov in dojenčkov, saj nam je uspelo znižati 
umrljivost na stopnjo visoko razvitih dežel. V starostni strukturi umrlih do- 
jenčkov do 1. leta starosti pa opažamo, da izgubljamo še vedno skoraj tričetrt 
otrok od enega meseca starosti oziroma nad polovico v prvem tednu življenja. 
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S povečanim obsegom dela ter vse pogostejšim prihajanjem žena v 
dispanzer za žene in nosečnice odkrijemo čedalje več raka rodil v začetnih 
fazah, ko je zdravljenje še uspešno, saj je splošno znano, da je najboljše 
pravočasno zdravljenje raka. 

Prepričani smo, da zbrani material, ki je predmet današnje razprave, nudi 
dovolj snovi za široko obravnavanje varstva matere in otroka. Predlagamo, 
da ta zbor dopolni in sprejme predlagana stališča, ki bodo koristen usmerjevalec 
v nadaljnjem razvijanju varstva matere in otroka. 

Predsednik dr. Ruža S e g e d i n : Ker ste poročilo začasnega odbora 
za proučevanje varstva žena in otrok že prejeli, menim, da ga ni treba ponovno 
citati. Zato predlagam, da preidemo takoj k razpravi. Besedo ima tovariš 
dr. Zorko Ščuka. 

Dr. Zorko Ščuka: Tovarišice in tovariši! Zadnji zbor, ki je obravnaval 
zdravstveno zaščito žene in otroka, ni bil v zadostni meri pripravljen, da bi 
kompleksno obravnaval to vprašanje, ker so se v zadnjem času pokazali močni 
faktorji, ki vplivajo na to dejavnost. Prav zato je bilo nujno, da zbor ponovno 
obravnava to vprašanje. 

Srečali smo se z nejasnostjo družbenih izhodišč in pogledov na ženo, ki 
opravlja kot delavka družbeno in kot mati tudi biološko funkcijo, ter otrok kot 
bodočih proizvajalcev. Vse naše akcije so bile izvajane kampanjsko in nesi- 
stematično, predvsem pa neperspektivno. Da bi dobil začasni odbor za prouče- 
vanje zdravstvenega varstva žena in otrok točne j šo sliko na posameznih ob- 
močjih Socialistične republike Slovenije, je izvedel anketo, o kateri ste prejeli 
poročilo skupno s poročilom in stališči začasnega odbora. 

Zmotno je gledanje, da je problem zaščite žene in otrok izključno zdrav- 
stvene narave, saj predstavljajo ženske že 40'°/o vseh aktivnih prebivalcev in 
je 83,8 fl/o žena v fertilni dobi — mišljeno od 15 do 50 let, udeleženih v pro- 
izvodnem delu. Ne smem prezreti dejstva, da bi v že obstoječih možnostih 
lahko zdravstveni delavci z večjo prizadevnostjo in razumevanjem storili še več, 
kot je bilo storjeno doslej. Prav iz anket se vidi, da je prizadevnost ob skromnih 
možnostih rodila prav lepe rezultate in to pri stalnosti kadra in dobri stimulaciji, 
k čemer je prispevala dejavnost nekaterih komun in delovnih organizacij. 

Hospitali in večji dispanzerji bi morali več pomagati v strokovnem oziru 
terenu v njihovem zaledju in se ne bi smeli zapirati, temveč aktivno delovati 
tudi v tej strokovni dejavnosti za napredek patronažne službe. Patronažna 
služba in tudi kadri, ki v njej delujejo, zaslužijo več pozornosti. Upoštevati 
je treba enovitost preventivne in kurativne službe za uspeh v zdravstveni 
zaščiti žene in otroka. Zal se preventiva celo s strani nekaterih zdravnikov 
gleda neresno in ni čudno, da ni urejenb financiranje te dejavnosti, če upošte- 
vamo, da vlada pri nekaterih delovnih organizacijah ista miselnost. Biološka 
reprodukcija je stvar nas vseh in tako je materinstvo ter nosečnost prioritetna 
naloga naše družbe. Nezavidljiv populacijski indeks spet ni samo stvar zdrav- 
stvenih delavcev oziroma njihovih komisij. V veliki večini so vzroki v stano- 
vanjskem problemu, predvsem pri mladih zakoncih, pri neporočenih in pri 
sezonskih delavcih, nadalje v nezadostnem otroškem varstvu, v premalem po- 
steljnem fondu porodnišnic, kjer ni zagotovljena medicinsko predpisana ležalna 
doba, v nepravilnem razporejanju nosečih na neustrezna delovna mesta in 
izguba osebnega dohodka ob razporeditvi na lažje delovno mesto zaradi noseč- 
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nosti. Opaža se celo, da nekatere delovne organizacije navajajo nosečnice na 
splav in se lahko vprašamo, kaj delajo tu samoupravni organi. Porod je pre- 
čudovito doživetje za mater, da bi ga lahko gledali skozi pridobitni dinar. 

Spregovoril bi rad o konkretnem primeru v materinstvu in sicer o vplivu 
dela na mater, o razvoju bodočega otroka in predporodnem počitku. To vpra- 
šanje je zelo sporno med avtorji, ki se bavijo s tem problemom. Žal sem dobil 
podatke le iz zahodnih dežel, ki imajo višji standard. Ugotovljeno je, da rode 
nedonošene otroke predvsem mlajše prvorodnice v višjem procentu in to so- 
cialno slabo stoječe. V povprečju rodi v Angliji, Nemčiji in Avstriji nedonošene 
otroke 16,7'% žena, ki so v poklicu in le 10,1 %, ki niso v službenem razmerju. 
Naj k temu omenimo še dejstvo: 

1. da je 50—60% umrlih novorojenčkov nedonošenih in 
2. da kaže visok odstotek prezgodaj rojenih otrok v poznejšem življenju 

telesne ali duševne motnje. 
Ker ne gre primerjati odstotka nedonošenih in nezadostno razvitih otrok 

tistih mater, ki so v delovnem razmerju v naši državi z zgoraj omenjenimi, 
je napravila ginekološko-porodniška klinika v Ljubljani študijo o vplivu dela 
in predporodnega dopusta na nedonošenost in nerazvitost otroka. Rezultati so 
naslednji: 

1. zaposlene žene ne glede na vrsto dela imajo več nedonošenih otrok in 
nezadostno razvitih kot gospodinje; 

2. pri razčlenitvi poklicev zaposlenih žena vidimo, da nastopa nedonošenost 
in slaba razvitost otrok pri delavkah v industriji, obrti, pri natakaricah in 
kuharicah ter pri drugih težkih fizičnih poklicih v najvišjem odstotku. Pri 
intelektualkah in pisarniških močeh nastopa prezgodnji porod v najnižjem 
odstotku, v ostalih poklicih pa v mejah povprečja; 

3. povprečna teža novorojenih otrok pri zaposlenih ženah, ki so imele 28 
ali več dni predporodnega dopusta, je izrazito višja od tistih, ki niso izrabile 
predporodnega dopusta; 

4. ne obstoji izrazita razlika v povprečni teži novorojenčkov gospodinj in 
zaposlenih žena, ki so nastopile porodniški dopust 28 ali več dni pred porodom; 

5. pri delavkah, ki so nastopile porodniški dopust 28 in več dni pred poro- 
dom, je nedonošenost izrazito nižja. To nam lepo pokaže tabela po Gleisu, kaj 
pomeni predporodni dopust. Žene, ki niso izrabile nobenega predporodnega 
dopusta, rodijo v 35,1 % nedonošene otroke. Žene, ki so uporabile en teden 
predporodnega počitka, rode 23,4% nedonošenih otrok, z .dvemi tedni 9,2%, 
s tremi tedni 6,1 % in žene, ki so izrabile 28 dni počitka pred rojstvom, le 2,3 %. 
Iz teh rezultatov se lahko zaključi, da ima zaposlenost žene vpliv na nosečnost 
in razvoj otroka. Do izraza pride še zlasti negativen vpliv dela pri ženah s 
takšnim delom, ki zahteva stalen telesni napor, kot je to težko delo v stoječem 
stanju in delo s stalnimi in napornimi gibi. Važno je torej, da zaposlena žena, 
ki nima izdatne pomoči v gospodinjstvu poleg dela v produkciji, čimprej nastopi 
porodniški dopust in to vsaj štiri tedne pred porodom ter ga za sebe ter bodočega 
otroka koristno izrabi. 

15-krat večja možnost nedonošenosti z vsemi posledicami za otroka ob 
neizrabljenem predporodnem dopustu mora privesti do sprememb obstoječih 
predpisov v korist matere, otroka in družbe. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Janez Vari. 
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Janez Vari: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz poročila začasnega 
odbora za proučevanje zdravstvenega varstva žena in otrok sledi v zadnjem 
odstavku naslednja misel: »Za urejanje otroškega varstva bi poleg posebnih 
ustanov prišlo v poštev izdvajanje in prirejanje posameznih stanovanjskih 
enot v večjih zgradbah za varstvo dojenčkov in manjših otrok, kar je hitro in 
sorazmerno poceni ostvarljivo, za mater in otroka pa najbolj prikladno.« Ob 
tej misli bi se želel nekoliko zaustaviti in povedati nekaj svojih ugotovitev, 
kakor .tudi ugotovitev in izkušenj s terena, to je konkretno iz Maribora. 

Ko govorimo o varstvu otrok, moramo ločiti varstvo otrok do treh let in 
otrok iznad treh let starosti. Tu seveda ne bi mogli postaviti neko striktno 
ločeno mejo, vendar pa, da bomo laže razumeli razvijanje mojih misli, lahko 
postavimo dve kategoriji. Mislim, da je za varstvo otrok iznad 3 let, kljub 
temu, da je sicer pomanjkljivo, vendarle še nekako urejeno. Rešeno je do te 
mere, da imamo precej razvito mrežo otroških vrtcev. Ti povsod sicer niso na 
taki višini, da bi funkcionalno ustrezali, kajti v veliki meri so adaptirani iz 
starih zgradb, prostorninsko so premajhni za tolikšno število otrok, tako da 
otroci — to lahko mirno ugotovimo — nimajo tistega, kar bi ob pravilnih ob- 
likah in v pravilnih razmerah tudi lahko imeli. Tako vidimo, da. v takih otroških 
vrtcih ni možno, da bi otroke delili na manjše grupe po starosti in po fizičnih 
in psihičnih sposobnostih in jim dali zadostno število vzgojiteljic, da bi se 
v dopoldanskem in popoldanskem času lahko naigrali, naspali ipd. Vendar pa 
se mi vse to, kar .sem do zdaj omenil, zdi še nekako opravičljivo, ni pa opra- 
vičljivo neurejeno varstvo dojenčkov in otrok do 3 let. Opažamo in iz poročila 
je razvidno, da se iz leta v leto manjša število otroških jasli in podobnih 
ustanov. Zato se je seveda treba po mojem mnenju resno zamisliti, kako in na 
kakšen način--bi lahko našim zaposlenim materam odvzeli osnovno skrb za 
vzgojo in razvoj njenega otroka, da bi lahko na svojem delovnem mestu res 
lahko dala od sebe vse, kar lahko da. Vprašanje je seveda, ali bomo to reševali 
in rešili z našimi finančnimi zmogljivostmi na ta način, da bomo začeli z novo- 
gradnjami otroških jasli. Zdi se mi, da je ta oblika dokaj draga, po drugi strani 
pa ne vidim praktičnosti rešitve v tem, da jo postavimo lokacijsko na tako 
mesto, da bi za vse matere lahko najbolje ustrezala. Zamislimo si samo, da 
imamo npr. v Mariboru take otroške jasli, recimo na popolnoma drugem koncu 
mesta in si ne morem predstavljati, kako naj bi mati zjutraj ob pol petih ali 
pa še prej vstajala zato, da bi pol ure in še več morala prepešačiti in prinesti 
otroka v tako otroško varstveno ustanovo, da bi bila lahko ob 6. uri zjutraj 
na svojem delovnem mestu. Zdi se mi, da bi bila najbolj sprejemljiva zamisel, 
ki je tudi v poročilu začasnega odbora podana, da bi te zadeve reševali nekako 
v okviru stanovanjskih skupnosti ali konkretneje rečeno, z adaptiranjem dosedaj 
zgrajenih stanovanjskih enot v večjih blokovnih izgradnjah, ali pa, da bi te 
zadeve reševali s pravilnim nakazovanjem in projektiranjem, kakor tudi s 
pravilnim lociranjem v bodočih blokovnih gradnjah stanovanjskih enot. Tako 
imamo pri nas konkretno v eni stanovanjski blokovni gradnji, ki je bila zgra- 
jena v lanskem letu in ki šteje okoli 250 stanovanj, izvršen prvi poskus, kako 
bi nekako rešili to vprašanje, in sicer s tem, da je komuna v tej množici stano- 
vanjskih enot odkupila eno stanovanje in ga preuredila za otroško-varstveno 
ustanovo za takšne otroke. Seveda moram tudi kritično oceniti, da je v tej 
otroško-varstveni ustanovi samo nekaj dojenčkov, in je zopet prišlo do tega, 
da so tam notri starejši otroci. Problem je pa še drugje. Ce gremo na adaptacijo 
takega stanovanja, potem se moramo seveda odreči marsikakšni funkcionalnosti, 
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ki bi jo lahko pri direktnem projektiranju take otroško-varstvene ustanove 
lahko imeli. Za odraščenega človeka je seveda v taki enoti premalo prostora 
za igro, da ne govorim o tem, da je odločno premalo prostora tako za dopol- 
danski kot popoldanski počitek. Nikakor pa ni v taki blokovni gradnji rešeno 
vprašanje otroškega igrišča oziroma igrišča na prostem. Zdi se mi, da je taka 
rešitev idealna lahko za dojenčke oziroma za otroke do dveh let. Po mojem 
mišljenju ima ta rešitev prednost edino v tem, da mati lahko pusti otroka v 
postelji, ko gre zjutraj ob pol šestih v službo in pride otroška negovalka ponj 
lahko ob pol sedmih ali ob sedmih, ker je ustanova v isti ali sosedni zgradbi. Mo- 
goče ne bi bilo niti težavno, da ga mati sama zjutraj odnese, preden gre v službo. 

Drugo, kar je pri tem najvažneje, pa se mi zdi, da so nizki investicijski 
stroški. Ce vzamemo, da stane taka stanovanjska enota 5—6 milijonov dinarjev 
in če strošek odplačevanja anuitet te stanovanjske enote prevzame bodisi ko- 
muna ali pa stanovanjska skupnost sama, če ima interes, se mi zdi, da so 
potem lahko tudi stroški vzdrževanja mnogo manjši in v praksi tudi so, saj 
znašajo samo okoli 5000 do 7000 dinarjev. Stroški vzdrževanja v otroških jaslih 
pa so znatno višji. Seveda ima taka oblika tudi druge pomanjkljivosti, ki se mi 
pa zdi, da so bolj pomanjkljivosti trenutnega gledanja in nerazumevanja lo- 
kalnih faktorjev. Konkretno je tu recimo nerešeno vprašanje, kako naj se 
plačuje mesečna najemnina. Stanovanjska skupnost smatra,' naj bi se plačevala 
kot najemnina za lokal; mi smatramo, da je dovolj, če z namenom vzdrževanja 
tega stanovanja odplačujemo najemnino v višini stanovanjske najemnine. Na- 
dalje je tu vprašanje plačevanja komunalnih uslug, kot so voda, elektrika, 
kurjava, pranje itd. itd., kajti vsa ta bremena bi bilo treba prenesti na stano- 
vanjske servise in stanovanjsko skupnost. 

Tako se mi zdi, tovarišice in tovariši poslanci, da bi s takimi otroško-var- 
stvenimi ustanovami v stanovanjskih skupnostih oziroma v stanovanjskih so- 
seskah, ki so ali še bodo zgrajene, lahko najprimerneje našemu današnjemu 
finančnemu potencialu in današnjim razmeram reševali to najobčutljivejše vpra- 
šanje varstva dojenčkov in malih otrok. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Besedo ima tovarišica Mar j a Cer- 
kovnik, predstavnica konference za družbeno aktivnost žensk. 

Marja Cerkovnik: Tovariši in tovarišice poslanci! Dovolite, da se 
pridružim današnji razpravi v imenu Konference za družbeno aktivnost žensk 
Slovenije, ki je v preteklem obdobju posvetila temu izredno aktualnemu zdrav- 
stvenemu in družbenemu vprašanju vrsto razmišljanj in razprav. 

Zdravstvena zaščita žene in otroka postaja vse bolj zahtevna in temeljna 
naloga zdravstvenih in družbenih prizadevanj, saj sta mati in otrok najobčut- 
ljivejši del prebivalstva, njuno zdravje pa- najzanesljivejši odraz življenjskih 
razmer in obenem merilo za stopnjo družbene in zdravstvene zavesti. 

Ko se v obdobju velikih prizadevanj za rast družbene produktivnosti dela, 
za hitrejši gospodarski napredek, za delitev po delu, za osvoboditev človeka 
vseh zaostalih odnosov, ponovno lotevamo tega vprašanja, se srečujemo s celo 
vrsto kompliciranih fenomenov. Emancipacija celotne družbe, katere integralni 
del je enakopravna ženska, ki ji delo določa položaj v družbi, narekuje uskla- 
jevanje poklica in materinstva. Ta idejna koncepcija, sprejeta v programu 
Zveze komunistov in v ustavi, narekuje torej dvoje: zagotavljanje perspektive 
dela in omogočanje materinstva. 
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Ob tej idejni koncepciji, se posebno v zadnjih letih, soočimo s situacijo, ko 
je normalno omogočeno samo eno ali drugo, oziroma oboje hkrati v pogojih, ki 
ogrožajo poklic in materinstvo. 

Problematika zdravstvenega varstva žene in otroka je v tesni zvezi z objek- 
tivnimi spremembami, ki so se izvršile in se še vrše v strukturi prebivalstva in 
družine, v stopnji splošne zaposlenosti, zlasti pa zaposlenosti žensk. Hiter gospo- 
darki razvoj in urbanizacija pogojujeta, da se družina oži. Vse bolj jo tvorijo 
le še starši in otroci in je njeri sestav v slovenskem povprečju 3,4 člaste. Vedno 
več je družin, kjer sta zaposlena oba starša, v mestih blizu 60%. Taka družina 
ni več sposobna poskrbeti za vse, kar terja vsakdanje življenje, zlasti pa ne za 
uspešen otrokov razvoj. Te spremembe terjajo vedno večjo družbeno pomoč 
družini in širši obseg dela zdravstvene službe. Napori zdravstvene službe za 
ohranitev zdravja žene, matere in otroka pa nimajo samo zdravstveni karakter, 
pač pa so v tesni zvezi s prizadevanji za dvig produktivnosti dela. Od intenziv- 
nosti in kvalitete zdravstvenega varstva je v veliki meri odvisno zdravje žene, 
ki je proizvajalka in mati, in biološka sposobnost novorojenčkov kot bodočih 
proizvajalcev in upravljalcev. 

Pri podvzemanju ukrepov, ki naj omogočijo čimboljšo delovno sposobnost 
proizvajalcev in proizvajalk, je nujno, da hitreje urejamo materialne pogoje 
njihovega življenja, zlasti stanovanjske pogoje in da zaposleno družino razbre- 
menjujemo vseh tistih opravil in skrbi, ki jih lahko prenesemo izven individu- 
alnega gospodinjstva in jih na družbeni osnovi lahko opravimo celo bolje in 
racionalneje. To pa terja razširitev materialne osnove vseh oblik: predporodno 
varstvo, porodnišnice, materinski domovi, otroško varstvo, javno prehrano, 
servisne dejavnosti, stanovanja itd. 

Taka materialna baza je temelj za normalno življenje družine v novih po- 
gojih, hkrati pa osnovni pogoj, da se proizvajalci boli osredotočijo na proizvodne 
naloge in probleme. Iz tega razloga ie nujno opozoriti na nekatere probleme, 
ki močno vplivajo na učinkovitost delovanja zdravstvenega varstva žene in 
otroka. 

1. Potrebno je izoblikovati tako stanovanjsko politiko, ki bo upoštevala, da 
je stanovanje prvi pogoj, da se družina sploh lahko osnuje in normalno živi. 
To narekuje dosledno zaščito namembnosti fondov za izgradnjo stanovanj ter 
tako ureditev pridobivanja stanovanja, ki bo tudi tistim, ki ne premorejo ob- 
vezne udeležbe za najetje kredita, omogočila uveljaviti pravico do stanovanja. 
To terja tako politiko delovnih organizacij in občin, ki ne bo upoštevala samo 
denarnega kritja, pač pa tudi socialni vidik, ki je pri mnogih družinah z nizkimi 
dohodki in zlasti pri materah samohranilkah bistven. Na tej osnovi naj razvijajo 
razne oblike družbene pomoči, ki bodo zagotavljale ureditev stanovanjskega 
vprašanja teh družin. Tudi urejanje stanovanjskih razmer mladih ljudi, mladih 
zakoncev mora postati družben interes, kajti videli smo, da to močno vpliva 
na ustanovitev družine, t. j. na rojstvo otroka. 

Neurejenost na tem področju kaže naslednje. Danes se že vsak 5 Slovenec 
in Slovenka ne poročita več, oziroma porabijo mladi zakonci, da si uredijo 
stanovanje in vse kar sodi vanj, pogosto kar celo desetletje. Potem pa želja po 
otroku ni več tako močna. Na drugi strani pa vemo, da je s tem pri ženski 
zamujena najugodnejša rodna doba. Letno se rodi v Sloveniji 2800 otrok nepo- 
ročenim materam, ki jim marsikje ne priznavajo statusa družine pri dodelje- 
vanju stanovanj, čeprav je res, da otrok fundira družino in da bi potem take 
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samske matere morale imeti prednost pri dodeljevanju stanovanj pred zakonci 
brez otrok. 

Velika večina teh mater je prisiljena oddati otroka v rejo, blizu 60%, kjer 
so ti otroci često izpostavljeni slabemu ravnanju, hkrati pa se tudi odtujujejo 
materam in matere njim. Tudi 70% prosilk za splav navaja pomanjkanje sta- 
novanja, premajhno stanovanje ali pomanjkanje otroškega varstva kot razlog, 
ki jih sili k omejevanju rojstev. Studije v svetu kažejo, da v majhnih stano- 
vanjih ni otrok. V Sloveniji pa je bilo po vojni zgrajenih kar 50% samo dvo- 
sobnih stanovanj. Pri večini novozgrajenih stanovanj ni realiziran program 
sodobnega naselja. Minimalni stanovanjski prostor je sprejemljiv samo, če so 
ob tem uresničeni tudi elementi sodobnega naselja kot otroško varstvo, servis itd. 

Cesto smo lahko priče sentimentalnemu tarnanju o nizki nataliteti in zvra- 
čanju krivde za tako stanje na žensko, ne da bi objektivno in razumno pogledali 
na različne razloge, ki omogočajo ali zavirajo materinstvo. Ce analiziramo stanje, 
nam mora biti jasno, da so razlogi za nizko nataliteto in splav v prvi vrsti 
v neustvarjenih materialnih pogojih, v katerih družina nastaja in živi. 

2. Urejenim stanovanjskim pogojem sledi zagotavljanje ustreznega pred- 
porodnega varstva žene, ki je bistvenega pomena ne le za zdravje matere, 
temveč tudi za zdravje in kondicijo bodočih generacij. 26% otrok, rojenih pod 
normalno težo, je podatek, ki terja večjo aktivnost predporodnega varstva in 
ustrezen zdravstveni režim v nosečnosti. Nalaga torej večjo zavzetost za razvoj 
preventive, ki ni dovolj učinkovita in materialno upoštevana. Neposredna skrb 
za to je naložena dispanzerjem in posvetovalnicam za žene, pa tudi obratnim 
ambulantam z razvito patronažno službo. Te ustanove pri nas še nimajo velike 
tradicije in se jim zaradi podcenjevanja preventivnega dela nasploh ne posveča 
potrebna pozornost. Da bi izboljšali zdravstveno varstvo žene, je treba pravilno 
ovrednotiti preventivno zdravstveno varstvo in mu določiti ustrezno mesto 
v sistemu finansiranja zdravstvene službe. V sistemu preventivnega varstva pa 
je nedvomno treba dati prioriteto ženi, materi in otroku. 

3. Žene se ne poslužujejo zakonite pravice o zaščiti na delovnem mestu 
v času nosečnosti. Deloma zaradi nekulturnega odnosa do poroda in materinstva 
v delovnih organizacijah, v še večji meri zato, ker so v obdobju, ko so njihove 
potrebe največje, prikrajšane na osebnem dohodku, če prevzamejo lažje de- 
lovno mesto. 

Zajemanje žensk pod zdravstveni nadzor posebno v proizvodnji je v prvih 
4 mesecih nosečnosti po podatkih gradiva, ki smo ga prejeli za-razpravo, boleče 
šibko. Zdravstvena služba bi morala prav tako prizadevno, kot je pred leti 
znižala znano visoko umrljivost dojenčkov in malih otrok, zatirati pojav pre- 
poznega prihajanja na zdravstvene preglede v nosečnosti. Delitev po delu, ki 
je v svojem bistvu pozitivna, pa v primeru, ko je žena zaradi nosečnosti po- 
trebna posebne pozornosti, odpove, ker je ob tem zanemarjen solidarnostni 
moment, ki ne ruši principa nagrajevanja po delu, pač pa pokaže na še vedno 
nizko stopnjo samoupravne zavesti. Visoka Samoupravna zavest združuje hkrati 
odnos do dela in odnos do človeka, zlasti pa vrednotenje novega življenja. Na 
tej osnovi je mogoče prav v vsaki delovni organizaciji najti ustrezno rešitev za 
zaščito nosečnosti in materinstva. Doslej je bilo le malo takih primerov. In ne 
samo to. Opraviti smo imeli s stališči in ukrepi vodstev delovnih organizacij, 
ki so direktno navajali žene na prekinitev nosečnosti. 

Izvajanje veljavnih predpisov o zaščiti nosečnice na delovnem mestu, zlasti 
obvezno koriščenje 4-tedenskega dopusta pred porodom, ne bi smelo biti vpra- 
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šanje. Izvajati bi jih morali le bolj dosledno kot doslej. Hkrati pa bi se delovne 
skupnosti morale zavzeti, da v lastnem okviru in v največji možni meri razširijo 
in izboljšajo varstvo žene v čašu nosečnosti. 

4. Porod z visoko strokovno pomočjo, ki ga lahko zagotovi le zdravstveni 
zavod, je poleg kvalitetne predporodne zaščite žene največjega pomena za ohra- 
nitev zdravja in življenja matere in otroka. 

V lanskem letu je bilo v porodnišnicah že 83 % porodov. Ob obstoječem 
posteljnem fondu ni mogoče podaljšati ležalne dobe porodnic, kajti že tako 
nezadostno število postelj obremenjujeta porast ginekoloških obolenj, ki zahte- 
vajo radikalno zdravljenje ter visoko število splavov. V dani situaciji je ustrezna 
nega porodnice praktično onemogočena zaradi prehitrega odpuščanja matere iz 
zavoda. Saj mati, ko se vrne v družino, nima zaradi zaposlenosti ostalih članov 
in odsotnosti ustreznih služb nikogar, ki bi ji nudil prepotrebno nego. Po vsem 
tem moramo vrednotiti porodno pomoč v zavodih kot nujen sestavni del služ- 
bene pomoči današnji družini. Zato moramo hkrati z urejanjem predporodnega 
varstva razširiti obseg in kvaliteto dela ginekološko-porodniških oddelkov, pa 
tudi materinskih domov za matere pred in po porodu. 

5. Pred velikimi težavami se znajde mati z dojenčkom, ko poteče porodni 
dopust in se mora vrniti na delo. Aktualnost otroškega varstva je znana. Opo- 
zorili bi samo na pomanjkljivost, ki jo moramo neodložljivo hitro odpraviti. 
V sedanjem sistemu otroškega varstva ni poskrbljeno za varstvo dojenčkov. 
V Sloveniji imamo samo 6 ustanov, ki skupaj sprejmejo 210 dojenčkov. 

Pri razvijanju otroškega varstva je velika ovira pomanjkanje programa, ki 
bi zajel otroka že od rojstva dalje. Iz tega razloga so predlogi za podaljšanje 
porodnega dopusta na 1 leto, ki izhajajo iz zaskrbljujoče situacije in potreb, 
humani v skrbi za otroka v današnji situaciji. Vprašanje pa je, če so tudi 
resnično izvedljivi. To narekuje tehten premislek. Po našem mnenju bi morali 
iskati kombinacijo rešitev za varstvo dojenčkov. V poštev prihaja tudi podalj- 
šanje 4-urnega delavnika do 1 leta fakultativno, vzpostavitev individualnega 
varstva pod vodstvom medicinske patronaže v krajih, kjer ženske niso tako 
številno zaposlene, predvsem pa urejanje varstva dojenčkov v okviru stano- 
vanjskih blokov in naselij — kar se je pokazalo kot zelo sprejemljivo, ne drago 
in že preizkušeno v naseljih tovarne MTT v Mariboru — in formiranje oddelkov 
za dojenčke v varstveno-vzgojnih ustanovah. 

Zaključujem z opozorilom, da zaostajanje družbene pomoči družini pogo- 
juje nizke biološke kvalitete novorojenčkov, splav, nizko nataliteto ter težke 
življenjske pogoje zaposlenih staršev, kar se mora nujno odražati v zdravstve- 
nem stanju prebivalstva in v nižjih delovnih zmogljivostih proizvajalcev. V času, 
ki nas obvezuje, da posvetimo večjo skrb razvoju družbenega standarda, mo- 
ramo v prvi vrsti poskrbeti za materialne pogoje in elementarne življenjske 
potrebe današnje družine. 

Pospešena in smotrna družbena intervencija za pomoč družini je obveznost, 
ki jo nalagata program Zveze komunistov in ustava. Samo z aktivnostjo sub- 
jektivnih sil in zavzeto akcijo samoupravljalcev bo mogoče hitreje reši-ti ne- 
skladnosti, ki so posledica preteklosti in današnjega pospešenega gospodarskega 
in družbenega razvoja. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima dr. Saša Cvahte. 
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Dr. Saša Cvahte: Tovarišice in tovariši poslanci! Stopam pred vas 
s predlogom za podaljšanje porodnega dopusta na 1 leto. To je predlog za nek 
konkreten ukrep. Ta ukrep naj bi rezultiral iz vseh podatkov, analiz, situacije, 
kakršno ste imeli priložnost opaziti, in razbrati iz predloženih materialov. Ta 
ukrep moremo smatrati kot daljnosežen preventiven ukrep, ki ne rešuje pro- 
blema samo na enem mestu, marveč na mnogih mestih. To se pravi, da odgo- 
varja na nek multikavzalni učinek z multikavzalnim protiukrepom. Ta ukrep 
v resnici ni prav nič drugega, kot podaljšanje že uvedenega stanja na neko 
adekvantnejše časovno obdobje. Ne bi želel, da me razumete, da plediram za 
neko novost, ker te novosti v resnici ni. Mi to že vemo. Prvi korak in pot k temu 
ukrepu je že zdavnaj utrta. Da pa gre za ukrep, ki daje boljše možnosti za 
ustvarjanje boljših pogojev, bi dokumentiral z dejstvom, da pa se že dosedanjih 
možnosti poslužuje le 64 °/o žena. Će bi k temu prišteli še 3'°/o tistih vzrokov, 
ki bi odpadli na mrtvorojene in zgodaj umrle otroke, bi našli približno 70 %>. 
Ostane .nam torej 30 % žena, ki že sedanje možnosti, ki so dane, ne izkoriščajo 
iz nam neznanih razlogov. Vsekakor bi bilo primerno te razloge še posebej 
raziskati. 

Ce bi torej komurkoli izmed nas bilo potrebno utemeljiti ta ukrep za 
podaljšanje porodnega dopusta, potem bi moral odgovoriti najmanj na tale tri 
vprašanja: 

Prvič. Ali obstajajo v resnici razlogi za tak ukrep in če ostajajo, kateri so? 
Drugič. Ali s takim ukrepom pridobimo nove vrednote in če jih, katere sol1 

Tretjič. Ali so sredstva, ki jih tak ukrep terja, v resnici najracionalnejša 
družbena dajatev? 

Skušajmo torej najpoprej odgovoriti na prvo zastavljeno vprašanje. Ali 
obstojajo v resnici razlogi za tak ukrep? Danes smo že od predgovornice tova- 
rišice Cerkovnikove slišali o imanentnem družbenem odnosu človek—delo in 
o vključevanju žene v delovni proces. 

Tok zaposlovanja žene je pri nas izredno hiter in je hitrejši pri ženah kot 
pri moških. Relativna hitrost naraščanja zaposlenosti pri ženah znaša 6 na 100 
žena, pri moških pa le 4 na 100. Vzporedno z naraščanjem zaposlenosti žene, 
narašča seveda tudi število tistih zaposlenih žena, ki rodijo. Leta 1956 je bilo 
porodnic l,6'°/o, v letu 1962 pa že 2,1%. Opraviti imamo torej s pojavom, ki je 
po svojem kakovostnem obsegu izrazito velik in ga velja zaradi tega v obravnavi 
imeti neprestano pred očmi. Ce je torej pojav vreden obravnave, se pravi, da 
ima nek vpliv na življenjska dogajanja, potem moramo pri naši raziskavi 
nadaljevati z raziskovanjem v odnosu žena—delo in njena reproduktivna 
funkcija. 

Podatki, ki jih imamo o tem na razpolago, nam kažejo, da fertilnost v zvezi 
z zaposlovanjem pada. 1963. leta je znašala še 83,6 "/o, 1959. leta pa 69,6%. 
Število samskih žen z zaposlovanjem narašča, ne sicer tako izredno, vendar 
signifikantno. Leta 1953 je bilo 26%, leta 1959 pa 28,6% zaposlenih samskih 
žena. Pri tem zaposlenost izredno narašča, in sicer je bila 1953. leta 23,8 %, 
1959. leta pa že 38,9%. Ce izračunamo korelacijo, potem vidimo, da je fertilnost 
odvisna od zaposlitve, prav tako pa samskost, tako da imamo pojav, ki bi ga 
definirali lahko takole: vedno večja zaposlenost žena je povezana v korelaciji 
s padajočo fertilnostjo, kar ima za posledico tudi zmanjšano reprodukcijo pre- 
bivalstva. Neto reprodukcija, to je, da žene rodijo toliko deklet, ki bodo živele 
toliko časa, da dosežejo vsaj starost svojih mater, se je od leta 1953 zmanjševala 
od 1,22 preko 1,15, 1,12, 1,10, 1,07 do 0,98 v letu 1958 in 1959, kar pomeni, da 
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so žene rodile komaj toliko deklet, da bodo nadomestile same sebe in da 
v bodočnosti ne moremo pričakovati več fertilnih žena, kakor jih je bilo 1958. in 
1959. leta. 

V odnosu delo—zaposlena žena pridemo pri nadaljnji obravnavi do zdrav- 
stvenega problema. Vsekakor moramo pričakovati od žene, če v resnici opravlja 
dvojno funkcijo, da se bo to odrazilo pri njenem zdravstvenem stanju. Kot 
primer vzamemo lahko normalne porode in komplikacije. 

Podatki iz let 1958 do 1962 nam kažejo, da smo imeli leta 1962 skoraj enako 
število primerov komplikacij, kot normalnih porodov, torej 1:1. Imamo na 
razpolago tudi podatek, ki je bil izračunan iz materiala* ki smo ga imeli do- 
stopnega do leta 1955, in sicer je bila izračunana relacija med komplikacijo in 
zaposlenostjo, kjer smo vzeli kot komparacijo nezaposlene. Tako smo imeli 
komplikacij pri zaposlenih 51,5%, pri nezaposlenih 45,8 °/o. Ta razlika ni tako 
velika, vendar je signifikantna. 

Končno imamo na razpolago tudi podatek o tem, kakšen je delež zaposlene 
žene pri negi svojcev, kjer se ta nega v glavnem osredotoči na bolnega malega 
otroka. Tu imamo naslednje podatke. Leta 1958 je bilo 12 569 primerov nege 
po ženi ali 78 °/o vsega, kar je bilo izostankov zaradi nege, leta 1962 pa 24 076 
ali približno 80,0/o vseh izostankov zaradi nege. To so izostanki žene, ki neguje 
seveda v glavnem svojega malega otroka. Taki so torej razlogi, ki govore za 
to, da porodni dopust podaljšamo. 

Ostane nam odgovoriti na vprašanje ali s takimi ukrepi pridobimo nove 
vrednote in če jih, katere so. Številni strokovnjaki po vsem svetu so zrli v vpra- 
šanju nege otroka v detinstvu po materi vitalni problem otroka, ki naj bi 
dorasel'v psihično zdravo osebnost. V končni fazi raziskovanj in spoznanj je 
Bowldy v svojem pregledu dognanj in v poročilu svetovni zdravstveni organi- 
zaciji izjavil takole: »Med najpomembnejša psihiatrična dognanja v preteklih 23 
letih moramo šteti nenehen porast dokazov k dejstvu, da je kakovost skrbi in 
nege staršev, ki jo nudijo otroku v njegovem najnežnejšem življenjskem ob- 
dobju, življenjsko pomembna za njegovo bodoče duševno zdravje.« Isto izjav- 
ljajo hkrati tudi drugi avtorji. Podobno in kategorično poudarjajo ter opozarjajo 
na pomen in važnost materinske nege. Tako Diihrssenova pričenja svoje delo 
o otroških nevrozah z besedami: »Danes vemo, da vplivi otrokovega zunanjega 
okolja lahko motijo njegov duševni razvoj do globine in odkriva zaradi njih 
že v zgodnjem detinstvu pri otroku bolestne duševne reakcije, ki ga v določenih 
pogojih vse življenje ne zapuste. Škodljivi vplivi okolja učinkujejo v otroku 
različno, pač v odvisnosti od razvojnega obdobja, v katerem so na otroka vpli- 
vali.« Strokovnjaki se po pojmovanju otrokovega detinstva enotno združujejo 
v mnenju, da postnatalno obdobje otroka poteka še v prav tako tesni simbiozi 
z materjo, kot v prednatalnem obdobju. Prispodoba, da je mati otroku v de- 
tinstvu za njegov fizični in psihični obstoj nujna kot neka socialna placenta, 
da sta mati in otrok tudi po porodu še vedno združena po psihični popkovini, 
ni morda kak pesniški pleonazem, porojen v patetični sentimentalnosti, temveč 
je zgolj zadovoljiv izraz, ki skuša zajeti v vsej celoti to sožitje matere in otroka. 
Trajni fizični in psihični kontakt matere z otrokom in njena čustvena usmer- 
jenost v otroka v njegovem detinstvu sta med najpomembnejšimi razvojnimi 
pobudniki, ki morajo nujno delovati, da je otroku omogočen poln razvoj priro- 
jenega in danega. Pretresljivi primeri otrok, ki jih je življenje povsem ogolju- 
falo za to doživetje, so glasno opozarjali in opominjali na psihične potrebe 
otroka v detinstvu. Pestra psihična in fizična bolezenska simptomatika ob 
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odtegovanju takih pogojev utegne pričeti že v hipu rušiti otrokov razvoj in 
rast. Preslišan in napačno razlagan otrokov krik po materinem naročju ga pahne 
v globoko za j edene kolesnice čustveno razmajane osebnosti, ki bo v svojem 
življenju igrala konec koncev v družbi negativno vlogo bodisi s svojo nezrelo 
odvisnostjo, bodisi s svojo čustveno neodzivnostjo in gluhoto, bodisi z agresijo, 
ekcesivnim pesimizmom itd. Upam, da je kdo začutil tudi nekaj že obstoječe 
družbene patologije v teh besedah. 

Ali so sredstva, ki jih tak ukrep terja, v resnici najracionalnejša družbena 
dajatev? Če podaljšamo porodniški dopust od sedanjih treh mesecev na eno 
leto, bi to vplivalo na pravice, ki jih ima zaposlena žena in porodnica, in sicer 
bi se dosedanja 90-dneyna porodnina morala z enoletnim podaljšanim dopustom 
podaljšati na 313 dni. To bi nam dalo razliko med sedanjimi izdatki, ki znašajo 
1 722 000 000 in med enoletno porodnino 4 089 000 000, torej 2 367 000 000 razlike, 
računano po cenah iz leta 1963. Toliko torej bi morali to plačati. S tem seveda, 
da bi to možnost, kot sem rekel, pridobila vsaka zaposlena žena. 

Drugo možnost pa imamo z družbenim varstvom otroka. Uvodoma bi želel 
povedati, da nisem proti družbenemu varstvu otroka, da me ne bi kdo napačno 
razumel, če bom tu prinesel številke, ki so seveda z realnostjo popolnoma in- 
adekvatne. Gre predvsem, in mislim da smo se razumeli, za dojenčka, se pravi 
za otroka, ko je še popolnoma nebogljen, za otroka maksimalno starega 1 leto. 
Družbeno varstvo omogočamo z jaslimi. Izmed vseh drugih oblik bi prav gotovo 
izbral jasli, ker bi se strokovno za drugo obliko težko odločil. To je vsekakor 
doslej najbolj preizkušena oblika in je adekvatna. Tam so otroci v resnici pod 
strokovnim varstvom in jih morejo matere tudi tako zaupati. Imamo pač vse 
predpogoje ustvarjene, da so otroci tako kot doma — seveda z dodatkom, da 
je vsaka druga oseba pri majhnem otroku proteza. In če je ta oseba najade- 
kvatnejša, potem je recimo to samo atomska roka. 

Po natančnem izračunu, ki nam ga je naredil inž. arh. Svetina, znašajo 
investicijski stroški po projektu, kolikor so take jasli adekvatne za 60 otrok, 
200 milijonov, samo za otroke, ki so bili rojeni 1963. leta bi potrebovali 2100 
jasli. Te jasli bi zahtevale 422 tisoč milijonov dinarjev investicij. Obratovalni 
stroški za enega otroka bi znašali po cenah iz 1963. leta 35 700 din, ne upošte- 
vajoč amortizacijo. Skupni stroški samo za varovanje v 1963. letu rojenih otrok 
bi znašali 2 657 000 000 din samo za šestmesečno oskrbovanje novorojenčkov, se 
pravi za tisto obdobje, kolikor ostane preko sedaj z zakonom že zagotovljenega. 
Torej finančni učinek je tak: za leto 1963 bi bilo potrebnih dopolniti sklad 
zdravstvenega zavarovanja z dodatno razliko 2 367 000 000, za šestmesečno varo- 
vanje istega števila otrok v jaslih pa bi bilo potrebno samo za obratovalne 
stroške 2 657 000 000 dinarjev. Seveda moram pripomniti, da tu ni vračunan 
izpad proizvodnje. Smatram pa, da je potrebno razsoditi predvsem o tem, kaj 
dobimo in predvsem o tem, ali pri tem v resnici tudi kaj izgubimo. Res je, da 
konkreten izračun, kako bi to v resnici bilo v neki gospodarski organizaciji pri 
nas, ne bo mogoč poprej, preden ne bomo to v resnici naredili. Tu smo si namreč 
popolnoma nasprotnih mnenj. Eni trdijo, da preti totalna katastrofa za slo- 
venski narod, če to vpeljemo, drugi pa trdimo, da je to daleč, daleč od tega. 
V resnici se bo pokazalo, da temu ni tako. Zato bi to mogel razrešiti samo res 
konkreten preizkus. Sam sem dolga leta delal v medicini dela in vem, kaj je 
štiriurna zaposlitev. Preveč sem bil v tovarnah, da si ne bi bil natanko v svesti 
in na jasnem, kakšen problem je to in sem si na jasnem tudi, da stvari niso 
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tako tragične, kar zadeva tisto veliko izgubo, ki jo bo slovenski narod zaradi 
tega utrpel. 

Svoje izvajarfje in utemeljitev predloga o ustvarjanju možnosti za proizva- 
jalko-mater in njenega otroka, kjer smo v resnici tu bolj govorili o otroku, 
kot o materi, bi zaključil še z nasle'dnjo Bowldyjevo sentenco iz poročila svetovni 
zdravstveni organizaciji, ki jo avtor naslavlja človeški skupnosti: »Upajmo, da 
bodo ljudje po vsem svetu spoznali odvisnost duševnega zdravja od materinske 
nege in ne bodo pustili neizrabljene nobene možnosti, ki bi nudila priliko za- 
staviti podpirajoč in v bodočnost usmerjen porast.« 

(Vodstvo seje je nato prevzel podpredsednik zbora poslanec Miro Vesel.) 

Podpredsednik Miro Vesel: V razpravi bi želela sodelovati predsed- 
nica zbora dr. Ruža Segedin. 

Dr. Ruža Šegedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim nadaljevati 
razpravo, ki jo je začel tovariš dr. Cvahte glede podaljšanja porodniškega 
dopusta na eno leto. Zdi se mi, da je stavljanje takega predloga obravnavano 
preveč enostransko, da bi bilo sprejemljivo kot predlog, ki naj bi se osvojil. 
Strinjam se, da so določeni faktorji in momenti, ki v njegovem pojasnjevanju 
držijo, ki so predvsem psihološke, emocionalne in sociološke narave. Vendar 
po enem letu porodniškega dopusta, ko naj se žena vrača na delo, ti momenti 
ne prenehajo in ne izgubijo na svojem pomenu, ampak se morda še v ostrejši 
obliki pokažejo v življenju otroka. Ob neurejenosti in pomanjkljivi realizaciji 
načel o posebni družbeni skrbi za družino, ki jo .postavljata naša ustava in 
naš program Zveze komunistov, je seveda razumljivo, da se poraja nešteto 
predlogov — med njimi smo čuli tu danes za enega — ki stremijo za tem, da 
bi se res ustvarili čim boljši pogoji za varstvo in vzgojo otroka in ki bi jih 
v resnici ali pa dostikrat samo navidezno lahko usklajevali s težnjami za čim 
ugodnejše pogoje za otroke, kot pomoč družini oziroma zaposleni materi. Na 
drugi strani pa smo prav tako priča težnjam, ki od časa do časa prihajajo 
v javnost, da bi bilo najbolj prav, da se žena vrne v družino in da bi družba 
z dodatnimi sredstvi in na drug način povečevala dohodek družine in s tem 
ustvarjala boljše pogoje za vzgojo in rast otrok. Take občasne dezorientacije 
v veliki meri podpirajo že tako ali tako premajhno pripravljenost delovnih 
organizacij in družbeno-političnih skupnosti, da bi odločneje pristopile k ure- 
janju pogojev za usklajevanje funkcije materinstva in funkcije žene proizva- 
jalke. Ne moremo mimo dejstva, da je v naši republiki zaposleno že 38 '% žensk, 
da zaposlovanje žensk, zlasti v naši republiki, zelo hitro narašča in narašča 
s hitrejšim tempom kot zaposlovanje moških, da je torej v ženi velika rezerva 
delovne sile, in na drugi strani, da ta zaposlena žena predstavlja zelo važen 
potencial za naše gospodarstvo. 

Ce imamo tako izhodišče, potem je gotovo nujno, da je treba ustvarjati vse 
tiste pogoje, ki bodo temu velikemu številu žena omogočili tako materinstvo, 
kot tudi uveljavitev njihovih delovnih sposobnosti in rast produktivnosti nji- 
hovega dela. 

Zato ravno menim, da je predlog o takem podaljšanju porodniškega do- 
pusta obravnavan preveč enostransko in da je pri tem res nujno osvetliti tudi 
še nekatere druge momente. Zahteva po enoletnem porodniškem dopustu doka- 
zuje, da želimo s tem ponovno prenesti vso težo in vse posledice na ženo samo, 
ker jo s tem izključujemo za dolgo dobo iz delovnega procesa, čeprav jo ob 
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tem hkrati ne prikrajšujemo za njen osebni dohodek, ji ne jemljemo pravice 
do delovne dobe, vendar s tem, ko jo za dolgo dobo izločamo iz delovnega 
procesa, povzročamo tudi veliko škodo v rasti narodnega dohodka in postav- 
ljamo ženo, ko bi se po enem letu zopet pojavila na delovnem mestu, v zelo 
neugoden položaj. Kakšno stališče bo zavzela delovna organizacija ob vrnitvi 
žene na delovno mesto? Ali ji bo ta delovna organizacija omogočila isto ali vsaj 
enako delovno mesto? Ali. imamo možnosti na kakršenkoli način vplivati na 
delovno organizacijo, da ji to tudi v resnici zagotovi? 

Na drugi strani pa se seveda postavlja pred ženo tudi problem vključevanja 
v delovni proces. Ob vendarle hitrejši modernizaciji delovnega procesa, ob raz- 
vijanju tehnološkega postopka, ob spremembah v organizaciji dela postavljamo 
tako ženo po dolgi dobi v situacijo, da je prisiljena začeti ponovno od začetka, 
da se vključi v delovni proces. Mislim, da ni in ne more biti to nagrada za ženo, 
da jo zaradi opravljanja njene materinske funkcije postavljamo po enem letu 
v tako situacijo, ko bi hkrati ponovno postal aktualen problem, kot sem že 
rekla, varstvo njenega otroka. Z odlaganjem oziroma z reševanjem vprašanja 
varstva otrok, s tem, da podaljšujemo ženi porodniški dopust za eno leto, ne 
dosežemo ničesar drugega kot samo to, da še v večji meri podpiramo nerazume- 
vanje in nezainteresiranost delovnih organizacij in družbeno-političnih skup- 
nosti, da bi hitreje reševale ta vprašanja. 

Ne gre samo za spremembo v delitvi narodnega dohodka, da dobijo te orga- 
nizacije oziroma skupnosti na razpolago več sredstev. Gre mnogokrat predvsem 
za nerazumevanje, ki obstoja bodisi v občinah, bodisi v delovnih organizacijah 
za reševanje vprašanj otroškega varstva. Imamo občine z visokim narodnim 
dohodkom na enega prebivalca, pa vendar v teh občinah ni razumevanja in ni 
hitrejšega reševanja vprašanj otroškega varstva. Zato mislim, da je treba iskati 
rešitve drugje. Ustvarjati je treba materialne pogoje za to, da bodo lahko 
delovne žene resnično uskladile svojo funkcijo materinstva s svojim delom. 
Zato pa je treba gotovo, kar je bilo danes v diskusiji že ponovno rečeno, urejati 
predvsem otroško varstvo in to ne samo otroško varstvo za predšolske in šolske 
otroke, ampak predvsem varstvo za malega otroka, za dojenčka, kar je bilo zlasti 
pri nas skrajno zanemarjeno. Ne bi se spuščala v razpravo, ali uvajati jasli, ali 
druge enostavnejše oblike. Moje mnenje je, da vsekakor enostavne oblike, o 
katerih je danes govoril že tovariš Vari, ki ne bi predstavljale za otroka 
kakršnekoli nevarnosti, v smislu škode, ki se lahko povzroči njegovemu zdravju. 
Nasprotno mislim, da so prav jasli tiste, kjer je otrok izpostavljen večji nevar- 
nosti za infekcijo, kot je izpostavljen v majhnih enotah v zgradbah, kjer se prav- 
zaprav že tako družijo otroci, ki so se navadili in adaptirali na infekcijo, ki vlada 
v tistem območju. To je faktor, ki smo ga prav mi zdravstveni delavci včasih 
tako izredno poudarjali. Ravno te enostavne in cenene oblike predstavljajo res- 
nično manjšo nevarnost tako za malega otroka, kot tudi za dojenčka. 

Na drugi strani je treba pospešiti gradnjo stanovanj, predvsem pa ustvarjati 
pogoje, da bi lahko mladi zakonci in matere samohranilke prišle do ustreznih 
stanovanj. 

Prav ta dva faktorja sta tista, ki predvsem navajata matere oziroma noseč- 
nice, da prekinjajo svojo nosečnost, ker ob porodu ne vedo kam z otrokom, 
ko mati niti sama nima stanovanja, varstvene ustanove ni, itd. 

Tovariš Cvahte je govoril o nizki nataliteti. Če bi ustvarjali te pogoje, o 
katerih sem že govorila, če bi zaščitili žene na delovnem mestu, zlasti pa v zaščiti 
nosečnice na delovnem mestu in v dvigu kvalitete zdravstvenega varstva 
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nosečnic, kaj več naredili kot smo, če bi uredili vprašanje nastopa predporod- 
nega dopusta, bi se nataliteta gotovo povečala. 

Zakon o delovnih razmerjih je napravil ogromno škodo s tem, da je dal ženi 
na voljo, da odloča, kdaj nastopi porodniški dopust. Ob pomanjkanju varstvenih 
ustanov za otroke je razumljivo, da je žena v težnji, da bo čim dalj ob svojem 
dojenčku, napravila to, da svoj porodniški dopust pušča predvsem za čas po 
porodu. Zato mislim, da je ob vprašanju porodniškega dopusta važno, da se 
predpis spremeni v tem smislu, da zagotovimo ženi najmanj 4-tedenski dopust 
pred porodom, ker vemo, kaj pomeni izostanek tega porodniškega dopusta. Z 
urejanjem celotnega življenjskega režima nosečnice v času njene nosečnosti 
bomo preprečili tisto, kar je danes največji problem v našem porodništvu, 
tj. visok odstotek biološko manj vrednih otrok ob rojstvu, sorazmerno visok 
odstotek nedonošenčkov in kot rezultat tega zelo visoka umrljivost novoro- 
jenčkov v prvem tednu oziroma v prvem mesecu starosti. Tu je težišče dela ne 
samo zdravstvene službe, pač pa tudi vseh tistih, ki so dolžni, da že pp obsto- 
ječih predpisih zagotovijo ženi njenemu stanju primerno delovno mesto v de- 
lovni organizaciji. 

Nadalje je potrebno, kar je govorila tovafišica Cerkovnikova, da se preko 
zdravstvenega zavarovanja uredi vprašanje razlike v izgubi osebnega dohodka, 
ki ga ima žena zaradi svoje nosečnosti, ko naj preide na drugo delovno mesto. 
Medtem ko ne bi smela po zakonu opravljati niti nadurnega niti nočnega dela 
pa ga vendarle opravlja, ker se ji sicer zmanjšuje osebni dohodek ne samo v 
času nosečnosti, ampak tudi nadomestilo v času porodniškega dopusta. In ne na- 
zadnje je pomembna tudi kvalitetna obporodna pomoč, ki jo resnično lahko nudi 
samo zdravstveni zavod, tj. porodnišnica, vendar ne ob pogojih, pri kakršnih 
morajo danes pretežno delati naše porodnišnice, ki imajo tako majhno kapa- 
citeto porodniških postelj. Zato se ne bi mogla strinjati s predlogom, ki ga je dal 
tovariš dr. Cvahte, da je to edino in morda najboljše reševanje usklajevanja 
funkcije materinstva in funkcije žene proizvajalke v interesu otroka. Mislim, da 
so druge rešitve tiste, ki omogočajo in ki bi morale omogočati resnično usklaje- 
vanje teh dveh funkcij žene, ne na škodo žene same in prav tako tudi ne na 
škodo otroka. 

Podpredsednik Miro Vesel: Besedo ima Stanka Sagadin, predstavnik 
Zveze društev prijateljev mladine. 

Stanka Sagadin: Tovarišice in tovariši poslanci! Govorila bom pred- 
vsem o problemu varstva dojenčkov oziroma otrok do 2 let, za katere nimamo 
urejenega varstva, kar je bilo danes že nekajkrat omenjeno. 

Po podatkih Zavoda za statistiko SRS imamo v Sloveniji 60 926 otrok do 
2 let starosti. Od teh je okoli 25 588 otrok zaposlenih mater. V varstvenih usta- 
novah pa je samo 1310 otrok starih do 2 let. Najmlajših od 8 meseca do 1 leta 
pa je v nekaterih varstvenih ustanovah minimalno število, okrog 200 otrok. Jasli 
zaradi oddaljenosti od stanovanja družine, predragih storitev, mentalno higien- 
skih in drugih razlogov niso primerna oblika za varstvo dojenčka. Znano je, 
da tudi nekatere razvitejše dežele, kot npr. Švedska, ne gredo na to obliko 
varstva iz prej omenjenih razlogov. 

Ko smo v nekaterih delovnih organizacijah, predvsem v tistih, ki zaposlu- 
jejo večje število ženske delovne sile, ugotavljali, kako je rešen problem varstva 
dojenčkov njihovih delavk, smo lahko samo ugotovili, da delovne organizacije 
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nimajo pregleda niti nad številom teh otrok niti kako so preskrbljeni v času, 
ko so matere zaposlene. Nobena strokovna služba v podjetju, komuni in krajevni 
skupnosti ne razpolaga z analizami o problemih varstva dojenčkov. Ta problem, 
ki predstavlja preventivno zdravstveno dejavnost in mnogokrat življenjski pro- 
blem mater in otrok, predvsem mater samohranilk, do danes še ni proučen. 

Zaposleni starši rešujejo te probleme neurejenega varstva dojenčkov sami na 
različne načine, da delata oče in mati v različnih izmenah, da dajejo otroke v 
varstvo v tuje družine in podobno. Matere samohranilke pa so mnogokrat pri- 
siljene, da zaradi neurejenega družbenega varstva, čestb tudi zaradi neurejenih 
stanovanjskih razmer, oddajajo otroka takoj po porodniškem dopustu v rejo 
bodisi k staršem ali k sorodnikom na podeželje ali pa tudi v tujo družino. To 
predstavlja za mater veliko žrtev, ker se mora otroku odpovedati. Negativno 
pa vpliva tudi na otrokov razvoj, ker ni ustvarjen tisti čustveni odnos med 
materjo in otrokom, kar je v tej najvažnejši dobi za otroka še posebej važno 
tudi za njegov nadaljnji razvoj. 

Čestokrat plačujejo matere dokaj visoko oskrbnino. Glede nege, hrane in 
vzgoje pa ni evidence in družbene kontrole, tj. tako imenovana »črna reja«. 
Pravice po skrajšanem delavniku se matere poslužujejo v manjši meri, ker jim to 
pomeni zmanjšanje osebnih dohodkov, zlasti matere samohranilke pa se te pra- 
vice niti ne morejo posluževati, ker nimajo pogojev, da bi imele otroka pri sebi. 
Tekstil-indus v Kranju rešuje problem mater samohranilk deloma z izgradnjo 
samskega bloka, v katerem bodo zagotovljeni prostori za varstveno ustanovo. 
Vprašanje je, če je samski blok najboljša rešitev. Najbrž ne! Prav gotovo pa je 
ta rešitev v teh težkih razmerah, v katerih se matere nahajajo, pozitivna. 

Tako stanje nam narekuje, da takoj začnemo z učinkovitim reševanjem tega 
problema. Mislim, da je osnovno vprašanje pri tem, izdelava analize stanja in 
potreb po družbenem varstvu in zdravstveni zaščiti najmanjših otrok, tj. otrok 
oekj-ojstva do 2 let, ki bi jo morale izdelati strokovne službe socialnega varstva, 
zdravstva ter prosvete v komuni, "krajevni skupnosti in delovnih organizacijah 
s pomočjo družbenih organizacij. 

Na osnovi analize stanja in dokumentacije mora varstvo dojenčkov dobiti 
svoje mesto v programih komurie in krajevne skupnosti v okviru celotnega 
programa razvoja varstva in vzgoje otrok. Delovne* organizacije same ugotav- 
ljajo, da bi se ti problemi učinkoviteje reševali, če bi se sredstva in prizadevanja 
vseh činitelj ev združevala v okviru enotnega programa in politike komune. 

Zelo uspela oblika varstva dojenčkov se je pokazala v oddelkih pri var- 
stveno-vzgojnih ustanovah, samo da je kapaciteta teh daleč premajhna. Zato 
je treba v okviru krajevne skupnosti iskati še druge načine varstva dojenčkov. 
Ponekod je že samoniklo zrasla oblika varstva pri družinah v neposredni bližini 
otroka. Takim ženam, ki bi bile voljne vzeti v nego nekaj takih malčkov pod 
vodstvom patronažne in zdravstvene službe, bi morala krajevna skupnost ali 
občina pomagati urediti stanovanje v te namene in jih povezati v pogodbene 
delovne odnose. Tako bi se te žene posvetile in usposobile za nekajurno dnevno 
nego dojenčkov, kar bi bilo za družbo in starše ceneje, obenem bi pa varstvo 
teh dojenčkov spravili pod družbeno kontrolo. S ,tem bi zagotovili otrokom 
pravilno zdravstveno nego, prehrano in vzgojo. 

Ker pa te stvari niso urejene in organizirane, so danes otroci po raznih 
družinah in ni nobene družbene kontrole in evidence nad tem. 

Obenem z razvojem oblik varstva dojenčkov, tj. s snovanjem oddelkov za 
najmlajše v okviru obstoječih in predvidenih novih varstvenih ustanov, je 
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seveda treba nujno programirati kader. Na novo bi bilo treba oblikovati profil 
varuhinje, ki bi bila sposobna za nego, prehrano in vzgojno delo z najmlaj- 
šimi otroki in pripraviti program njihovega šolanja. Prav tako bi bilo potrebno 
usposobiti za nego preko tečajev in seminarjev tiste ženske, ki bi sprejele v 
varstvo nekaj dojenčkov v svojo družino. Nujno pa je treba ob tem razviti stro- 
kovno pomoč zdravstvene in socialne službe. 

Se nekoliko o zaščiti nosečnice na delovnem mestu. Znana je ugotovitev, 
da zaposlene žene često prikrivajo nosečnost zato, da ne bi bile dodeljene na 
druga, za noseče žene primernejša delovna mesta in da jim ne bi bilo onemo- 
gočeno nočno delo, torej da se jim ne bi znižal osebni dohodek. 

Ženske se v zadnjem času pred porodom še v večji meri ženejo, da bi 
dosegle ali presegle norme, ker jim je to garancija za boljšo osnovo za osebni 
dohodek v času porodniškega dopusta. V delovnih organizacijah se prav s tem 
v zvezi pojavljata predvsem dva problema. So podjetja, kjer še niso strokovno 
določena tista delovna mesta, ki so za ženo in še posebej za nosečo ženo po zako- 
nu o delovnih razmerjih prepovedana. Vzporedno s tem pa se ostro postavlja 
vprašanje ustreznega nadomestila osebnega dohodka. Zakon jasno pravi, da se 
noseči ženi zaradi premestitve sme znižati osebni dohodek. V veliki večini 
primerov pa so žene s premestitvijo na drugo delovno mesto prikrajšane za 
svojo normalno osnovo za nadomestilo osebnega dohodka. To odločujoče vpliva 
na višino njenih prejemkov v dobi porodniškega dopusta in v času skrajšanega 
delovnega časa od 6 mesecev po porodu, tj. skoraj za celo leto dni. 

Te težave, ki po nekaterih naših ugotovitvah in ugotovitvah zdravstvene 
službe niso tako majhne in maloštevilne, zahtevajo ustrezno rešitev. Ustvariti 
bi bilo potrebno zadovoljivo zdravstveno in socialno službo v sami delovni 
organizaciji, ki bi stalno spremljala zaščito žene, zlasti matere na delovnem 
mestu preko zdravnika-specialista, socialnega delavca in psihologa ter postav- 
ljala zahteve po realizaciji že obstoječih zadevnih zakonskih določil. 

V tovarnah, kjer je ta služba dobro urejena, je tudi zaščita matere in noseč- 
nice dobro organizirana. Tako npr. v tovarni Saturnus v Ljubljani ugotavljajo 
naše organizacije, da tam skoraj ni problema, da nosečnica ne bi šla iz težjega 
na lažje delovno mesto in ni primerov prikrivanja nosečnosti zato, ker gre 
žena na lažje mesto, ki je za njeno stanje primerno, ker ni prikrajšana pri 
osebnem dohodku. 

No, tu smo že slišali predlog, ki ga tudi naša organizacija v celoti podpira, 
da bi bilo treba proučiti možnost, da se razlika v osebnem dohodku noseče žene 
krije iz sredstev rednega zdravstvenega zavarovanja. 

Število nedonošenih otrok in število rojenih otrok z neustrezno porodno težo 
in raznimi deformacijami je visoko. To je ugotovila zdravstvena služba. Prav 
gotovo so vzroki tudi v tem, da matere prihajajo k porodu preutrujene od dela 
in skrbi za družino, da so nepravilno hranjene, skratka vzroki so v neurejenih 
pogojih dela in življenja nosečnic. V Saturnusu nor. so ugotovili, da 90 *Vo žena- 
delavk, ki jih je v podjetju 892 in ki imajo skupno 684 otrok predšolske dobe — 
v večini so torej mlade matere — dela poleg službe še 5 do 8 ur dnevno v gospo- 
dinjstvu. Dalje, da prihajajo delavke v veliki večini na delo brez hrane in 
dobijo prvi obrok šele po 3 urah dela v tovarni. 

Se manj kot noseči ženi delavki v industriji in drugih delovnih organiza- 
cijah pa se posveča pozornost in skrb noseči ženi — delavki na družbenih 
kmetijskih posestvih, kjer so pogoji dela mnogokrat že težji. 
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Menim, da je zelo pomemben predlog začasnega odbora Socialno-zdrav- 
stvenega zbora za proučevanje zdravstvenega varstva žene in otroka, da bi bilo 
treba z bodočo zakonsko ureditvijo doseči podaljšanje porodniškega dopusta za 
čas koriščenja 4 tedne pred porodom. Mislim, da bodo ta predlog v korist in 
v interesu zdravja naših otrok in mater podprle tudi druge družbene organi- 
zacije. 

(Vodstvo seje znova prevzame predsednik dr. Ruža Segedin.) 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanec Republiškega 
zbora tovariš Stane Volk. - 

Stane Volk: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za zdravstvo in 
socialno politiko Republiškega zbora je na zadnji seji razpravljal o zdravstve- 
nem varstvu žene in otroka na osnovi poročila Republiškega sekretariata za 
zdravstvo in ankete, ki jo je v ta namen pripravil začasni odbor za varstvo 
matere in otroka vašega zbora. 

Pri podrobni obravnavi tega zelo pomembnega vprašanja se je naš odbor 
še posebej zadržal pri zdravstvenem varstvu kmečke žene in otroka. Pri tem 
je ugotovil, da nimata kmečka žena in otrok čestokrat nikakršnega zdravstve- 
nega varstva in to predvsem na tistih kmečkih območjih, ki so oddaljeni od 
večjih središč, kot na primer Pomurje, širši novomeški okoliš, ptujski okoliš itd. 
Zato je v teh krajih tudi večje število porodov doma brez strokovne pomoči, 
večja je umrljivost dojenčkov, več je mrtvorojenih otrok pri porodih brez stro- 
kovne pomoči in več je tudi različnih obolenj pri kmečkih ženah, kot posledica 
nezadostnega zdravstvenega varstva. Naš odbor meni, da bi bila za to potrebna 
posebna podrobna analiza, ki naj bi prikazala zdravstveno varstvo te skupine 
žena in otrok. Republiško povprečje namreč, ki ga navaja poročilo, ne daje v 
celoti prave slike in celo zabriše najbolj prizadete terene. Menim, da bi bilo 
treba prvenstveno na ta območja usmeriti akcijo zdravstvenega varstva žene 
in otroka. 

Naj te uvodne ugotovitve podkrepim z nekaterimi podatki, ki jasno pričajo 
o še zelo pomanjkljivem zdravstvenem varstvu žene in otroka na območjih, 
kot sem jih omenil. Republiška povprečja so še dokaj ugodna, saj je bilo lani 
od vseh porodov 3532 na domu, kar pomeni le 12 '%>. Od teh porodov jih je bilo 
532 ali 1,8'% brez strokovne pomoči in na 100 živorojenih je v tem obdobju 
umrlo 2,8 '%> novorojenčkov. V primerjavi z nekaterimi zahodnoevropskimi drža- 
vami so ta naša republiška povprečja na njihovi stopnji in nekje celo, kot na 
primer v primerjavi z Avstrijo, Italijo ter Zahodno Nemčijo, celo prednjačimo. 
Ce pa pogledamo okrajna povprečja, vidimo naslednjo sliko: na območju mari- 
borskega okraja je bilo lani od vseh porodov 17,2 °/o na domu, porodov brez stro- 
kovne pomoči je bilo 3,5 °/o in na 100 živorojenih je umrlo 3,28 novorojenčkov. 
Ko pa v tem okraju primerjamo stanje v posameznih občinah, in sicer Gornji 
Radgoni, Lenartu, Lendavi, Ljutomeru, Ormožu in deloma Murski Soboti, 
Radljah in Slovenski Bistrici, ugotovimo še slabše stanje. V teh občinah se giblje 
Število porodov na domu od 26,4 do 44«/» vseh porodov v minulem letu. Brez 
strokovne pomoči je bilo od vseh porodov v občini Dravograd 4,1 °/o, v Slovenski 
Bistrici 4,4 '°/o in v Ptuju celo 9,9 fl/o. Ti odstotki so torej visoko nad republiškim 
povprečjem, ki znaša, kot sem dejal, 1,8 %. Glede umrljivosti novorojenčkov je 
najbolj kritično stanje v občini Murska Sobota, kjer jih na 100 živorojenih umre 
5,11. To stanje je pa še toliko bolj kritično, ker je v tej občini tudi najnižja 
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nataliteta v Sloveniji. Kritično glede umrljivosti dojenčkov je tudi v občini 
Gornja Radgona, kjer umre 4,74 dojenčkov, dalje v Lenartu 4,15, v Ormožu 
3,28 itd., kar je še vedno visoko nad republiškim povprečjem, ki znaša na 100 
živorojenih otrok 2,8 umrlih dojenčkov. Na območju ljubljanskega okraja je 
glede tega kritično stanje predvsem v občini Novo mesto, kjer je bilo vseh 
porodov 12,17% na domu in med temi 5,42°/» ali 57 porodov brez strokovne 
pomoči. Težko je stanje tudi v občini Trebnje, kjer je bilo od vseh porodov na 
domu — teh je bilo 26,7 °/o — dobrih 5 %> brez strokovne pomoči. Najboljše je 
stanje v koprskem okraju, kjer so dejansko vsi porodi na domu, ki jih je v 
nekaterih občinah še precej — Tolmin, Idrija — opravljajo s strokovno pomočjo. 

Zanimivo je dejstvo, da odstotek porodov brez strokovne pomoči v repu- 
bliškem merilu stagnira že od leta 1954 dalje, in sicer znaša 1,85 °/o. Razumljivo 
je, da zajema predvsem tiste občine in območja, v katerih sem pravkar navedel 
določene podatke. Od vseh porodov v minulem letu je bilo na 100 porodov brez 
strokovne pomoči mrtvorojenih 4,92, kar velja za republiko. To število pa znaša 
v mariborskem okraju 6,9 in v ljubljanskem 6. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Teh nekaj podatkov, ki sem jih navedel, 
kaže, da je res še nezadostno varstvo matere in otroka predvsem na kmečkih 
območjih, zato menim, da bi nujno bilo treba proučiti in analizirati to stanje 
in seveda nato tudi ukrepati v tem smislu, da se postopoma organizira v teh 
krajih dobra dispanzerska služba. Seveda moramo te občine in njihove zdrav- 
stvene centre opozoriti na ta problem, da si pripravijo takšne programe svojega 
dela, v katerih bo tudi to varstvo zajamčeno. Zato je nujno, da v osnutek stališč 
vnesemo tudi priporočilo za intenzivnejše zdravstveno varstvo žene in otroka 
na kmečkih območjih. 

S tem v zvezi predlagam naslednjo dopolnitev: V prvem odstavku stališč 
za prvim stavkom predlagam tole dodatno besedilo: »Posebej naj posvetijo 
večjo skrb za hitrejši razvoj dispanzerske službe tudi na kmečkih območjih, 
kjer je zdravstveno varstvo matere in otroka najslabše.« 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanec Marjan Senk. 

Marjan Šenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Svojo prvotno razpravo 
o zdravstvenem varstvu žena in otrok, v kateri sem se dotaknil problematike 
splava in kontracepcije, naj mi bo dovoljeno v današnji razpravi dopolniti z 
nekaterimi mislimi o problemu strokovnih kadrov na področju zdravstvenega 
varstva žena in otrok. 

Poročilo Republiškega sekretariata za zdravstvo in tudi ugotovitve začas- 
nega odbora tega zbora, ki je proučeval problematiko zdravstvenega varstva 
žena in otrok, pravilno navajata oziroma ugotavljata kot enega temeljnih pro- 
blemov na tem področju. Tu mislim predvsem na dispanzersko službo in nere- 
šeno kadrovsko vprašanje. Dovolite, da to ugotovitev osvetlim z nekaterimi 
podatki za ljubljanski okraj na temelju ugotovitev okrajnega zavoda za zdrav- 
stveno varstvo. 

Konec leta 1963 so bili zaposleni v tem okraju v dispanzerski službi štirje 
stalni zdravniki ginekologi, po ocenjeni potrebi pa bi jih moralo biti 21, defici- 
tarnost znaša torej 84 °/o. V istem času je bilo zaposlenih v dispanzerski službi 
16 stalnih zdravnikov pediatrov od skupnega potrebnega števila 35, primanj- 
kljaj znaša tedaj 54fl/o. Patronažnih medicinskih sester je bilo zaposlenih konec 
leta 1963 v dispanzerski službi skupaj 127, ocenjena potreba pa je bila 310, pri- 
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manjkljaj je znašal torej 183 ali 59 %, Res je sicer, da ta prikaz ocenjenih potreb 
izhaja iz optimalnih zahtev po ustreznem profilu kadra na določenem območju, 
neizpodbitno pa je, če primerjamo na eni strani današnje naloge dispanzerske 
službe, na drugi pa obstoječe kadrovsko stanje in če pri tem izhajamo iz stališča, 
da morajo izvajati učinkovito zdravstveno varstvo le ustrezno kvalificirani 
oziroma specializirani zdravstveni kadri, da je dejansko stanje v dispanzerski 
službi tega okraja nezadovoljivo. Problematiko kadrov in dela v dispanzerjih 
rešujejo prizadeti zdravstveni zavodi z zaposlovanjem splošnih ali usposobljenih 
zdravnikov v dispanzerjih. V mnogih zdravstvenih zavodih pokrivajo defici- 
tarnost s honorarnimi sodelavci, prečesto pa se deficitarnost ne pokriva z ni- 
čimer in tako prihaja do izpada nujno potrebnega zdravstvenega dela, bodisi 
glede na obseg ali pa tudi na vrsto zdravstvenih nalog. Glede tega so najbolj 
prizadeti periferni predeli našega okraja, manj ali pa sploh ne, pa večja središča, 
kjer je v znatnem obsegu osredotočena strokovna zdravstvena služba. O tem 
dovolj jasno izpričujejo objavljeni statistični podatki. 

Vzroki za nezadovoljivo kadrovsko stanje v dispanzerski službi so ne- 
dvomno v tem, da se vzgoja in izobraževanje strokovnih kadrov v zdravstveni 
preventivi ni razvijalo in se še ne razvija ustrezno z ostalim razvojem zdrav- 
stvene službe. O tem med drugim pričajo tudi podatki o štipendistih v ljubljan- 
skem okraju. Podatki, ki jih navajam, so iz konca leta 1963 oziroma se nanašajo 
na to obdobje. V tem času je bilo Stipendiranih 98 študentov medicinske fakul- 
tete in 27 študentov stomatološke fakultete, poleg tega pa še 33 študentov višjih 
medicinskih šol. Glede na dosedanje izkušnje in pa dobljene podatke sklepamo, 
da so medicinci namenjeni v glavnem za delo v splošni zdravstveni službi, 
deloma v obratnih ambulantah ter seveda v hospitalnih zavodih. Razen tega 
računamo le za nekatere od bodočih medicinskih sester, da se bodo vključile 
v patronažno službo. Absolutna večina bodočih zdravstvenih delavcev iz visokih, 
višjih in srednjih šol bo torej angažirana za izpopolnitev potreb v izključno 
kurativni zdravstveni dejavnosti. 

In dalje. Konec leta 1963 je bilo v ljubljanskem okraju na specializaciji 
za zdravstveno preventivo vsega 8 zdravnikov, pri tem pa je treba upoštevati, 
da to niso le specializanti za ginekologijo in pediatrijo, pač pa tudi za vse ostale 
veje zdravstvene preventive. Iz navedenih, sicer nepopolnih podatkov in pokaza- 
teljev lahko izključujemo, da so izgledi za izboljšanje stanja s potrebnimi kadri 
na področju, o katerem teče naša razprava, dokaj slabi. Menimo, da so razlogi 
za tako kritično kadrovsko situacijo zlasti tile: nejasnosti in pomanjkljivosti 
glede sistema in vsebine programiranja zdravstvenega varstva v komuni in na 
širšem območju; dalje, dosedanji razvoj materialne osnove zdravstvene službe, 
ki je morala zagotavljati predvsem osnovne kurativne dejavnosti v zdravstvenih 
domovih občin; nejasne predstave o pomenu, nalogah, delu in ciljih preventivne 
dejavnosti in zato nerazumevanje upravnih in tudi družbenih organov, pa tudi 
samih zdravstvenih delavcev;. dalje, pomanjkljivosti v sistemu izobraževanja 
zdravstvenih delavcev, ki ne formira preventivno orientiranih kadrov; nejas- 
nosti v finančnem vrednotenju ustreznih programov, zato pa tudi razcepljenost, 
nekoordiniranost in neučinkovitost financiranja s strani proračunov, skladov 
zdravstvenega zavarovanja in tudi sredstev delovnih organizacij. 

Menim, da je rešitev nakazane problematike v sistematičnem in stalnem 
odpravljanju navedenih negativnih, oziroma zaviralnih razlogov, zlasti glede 
vrednotenja in tekočega zagotavljanja potrebnih sredstev, pa tudi ustreznega 
nagrajevanja zdravstvenih delavcev, dalje v ustreznem štipendiranju potrebnih 
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strokovnih kadrov ter tudi v pravilni organizaciji postdiplomskega izobraže- 
vanja, oziroma specializiranja potrebnih kadrov. 

V dopolnitev tega, kar sem-povedal, naj posredujem tudi misli Centralnega 
ginekološkega dispanzerja v Ljubljani, ki je eden izmed zdravstvenih zavodov, 
ki koordinira delo v zdravstveni preventivi v okraju in dodam nekaj zanimivih 
podatkov in misli s področja ginekologije. 

V letu 1962 je bilo v Sloveniji okoli 360 000 pregledov žena v ustrezni 
dispanzerski službi. Hkrati j.e bilo na tem področju dispanzerske dejavnosti na 
voljo le 7 stalnih ginekologov. V istem obdobju je bilo sprejetih na ginekološko 
porodniške oddelke okoli 35 000 žena, na voljo pa je bilo 105 ginekologov. V teh 
podatkih zazremo nedvomno dokajšen disproporc med številom sprejetih žena 
na ginekološko porodniške oddelke in med številom pregledov v dispanzerski 
službi na eni strani ter številom stalnih zdravnikov na oddelkih in v dispanzerski 
službi. Ti pokazatelji v mnogočem morda pojasnjujejo premajhno uspešnost naše 
dispanzerske službe. Jasno pa je tudi, da je od uspešnosti dispanzerske službe 
odvisno, koliko in kakšni bodo primeri, ki jih sprejemajo ginekološki in porod- 
niški oddelki bolnišnic. Čimbolj bo organizirana dispanzerska mreža, čim več 
stalnih zdravnikov ima in čim več ti zdravniki delajo v svoji ordinaciji ali 
posvetovalnici, tem manj bo nepotrebnih sprejemov in tem bolj bodo tisti 
primeri, ki so potrebni za sprejem v oddelke bolnišnic, že obdelani. Tako bi ne 
bil posteljni fond po nepotrebnem obremenjen. Jasno je, da 7 stalnih ginekolov 
ne more reševati dispanzerske službe. Sedanja praksa dodatnega usposabljanja 
splošnih zdravnikov in zaposlovanja honorarnih ginekologov je le zasilni izhod. 
Dispanzerska služba za varstvo žene potrebuje za svoje obsežno in odgovorno, 
pa tudi naporno delo predvsem stalne visoko^ kvalificirane strokovnjake gine- 
kologe. 

Naj mi bo dovoljeno, da kot misel in prispevek k današnji diskusiji o tem 
vprašanju posredujem misli zdravstvenih delavcev Centralnega ginekološkega 
dispanzerja v Ljubljani, ki, kakor sem že rekel, strokovno koordinira določeno 
obliko dispanzerske dejavnosti v ljubljanskem okraju. Po tem mnenju so za 
rešitev nakazanega vprašanja dane tri možnosti. Vsi zdravniki ginekologi, razen 
določenih stalnih hospitalnih, naj delajo pretežni del svojega delovnega časa v 
dispanzerski službi, preostali del pa v hospitalni. To pomeni, da isti zdravnik 
spremlja svojo pacientko v dispanzerski službi in tudi v morebitnem bolniškem 
tretiranju. Drugič, formira se lahko poseben tip ginekologa, ki nima kirurške 
izobrazbe, ki pa ima specifično dispanzersko ginekološko-porodniško speciali- 
zacijo. O tem je že razpravljala tudi komisija za organizacijska vprašanja 
ginekološko-porodniškte sekcije Slovenskega zdravniškega društva. Ta način daje 
možnost, da dispanzerska mreža pride v kratkem času do stalnih specializiranih 
visoko kvalificiranih kadrov. Tretja možnost je, da zdravniki, ki delajo v gine- 
kološko-porodniških oddelkih, po določenem času, če niso izrazito znanstveno 
formirani, rotirajo v dispanzersko službo. 

To so misli, ki jih posredujem glede vprašanja, kako eventualno vključevati 
že obstoječe specializirane kadre v določeno vejo dispanzerske dejavnosti na 
terenu oziroma, kako povezovati hospitalno in dispanzersko službo na področju 
zdravstvenega varstva žene. Ne glede na možnost predlagane solucije je ne- 
sporno pač dejstvo, da potrebuje žena zdravniško pomoč v svojem življenju 
zelo pogosto — vse bolj, čimbolj se uveljavlja široka prevencija v ginekologiji 
in porodništvu. To pomoč potrebuje predvsem na mestu, kjer živi in dela, to 
je na terenu. To pomoč pa ji more nuditi le dobro in vsestransko organizirana 
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dispanzerska služba* ki pa je pri nas kadrovsko trenutno še insuficientna. Zato 
si moramo prav na tem področju prizadevati, da sprejmemo take ukrepe, ki 
bodo omogočili in povzročili pozitivne premike pri reševanju vprašanja kadrov 
na tem področju. 

Predsednik dr. Ruža Šege din : Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 18. uri in se je nadaljevala ob 18.10.) 

Predsednik dr. Ruža Šege din: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
tovarišica Stanislava Butkovič. 

Stanislava Butkovič: V razpravi o zdravstvenem varstvu žena in 
otrok se želim dotakniti vprašanja enotnega financiranja preventivne dejavnosti. 

V začetku leta 1963 je bil postavljen sistem organizacije in financiranja 
socialnega zavarovanja na bistveno drugačne in nove osnove, med katerimi je 
najbolj nerazčiščeno in nejasno vprašanje, ki ureja financiranje tako imenovane 
preventivne dejavnosti. Ne bi hotela pona/vljati že znanih in večkrat premletih 
ugotovitev o tem, kako koristno in potrebno je preventivno delo zlasti na pod- 
ročju zaščite matere in otroka. Menim, da je med glavnimi razlogi, ki povzročajo 
tako stanje, precej nerazčiščeno vprašanje celotnega financiranja preventivne 
dejavnosti. Stari predpisi o financiranju socialnega zavarovanja so poznali tako 
imenovani posebni preventivni sklad, ki se je fftrmiral iz dohodka socialnega 
zavarovanja v višini 3'°/o; in iz tega sklada so se potem plačevale najrazličnejše 
preventivne akcije. Po novem zakonu je bil ta sklad ukinjen, ter se preventivna 
in kurativna dejavnost financira iz izrednega sklada za zdravstveno zavarovanje, 
za kar je po mojem mnenju vodila zakonodajalca k temu ukrepu pravilna 
težnja, da se ne postavlja meja med preventivo in kurativo v zdravstveni 
službi, ker gre v vsakem primeru za zaščito našega delovnega človeka. Star način 
financiranja preventivne dejavnosti je tudi nujno vodil do tega, da so morale 
k posameznim preventivnim akcijam prispevati tudi občine, kar je privedlo do 
dvotirnega financiranja ene in iste dejavnosti. Vendar je že poprej bilo stališče 
občin, da ne pomagajo financirati preventivne dejavnosti. Z ukinitvijo sklada pa 
se je to stanje še poslabšalo in so posamezne občinske skupščine odrekle vsa- 
kršno sofinanciranje preventive. Stališče občinskih skupščin do preventivne 
dejavnosti je bilo v tem pogledu negativno ter so te zahtevale, da se preventiva 
vzdržuje izključno iz skladov zdravstvenega zavarovanja. Skladi zdravstvenega 
zavarovanja pa niso imeli sredstev, iz katerih bi lahko v celoti krili stroške 
preventive. V 5. členu zveznega zakona o zdravstvenem zavarovanju stoji dolo- 
čilo, da imajo zavarovane osebe pravico do preventivnega zdravstvenega varstva 
poleg ostalih pravic. Zdravstvene ustanove so v svojih proračunih in programih 
predvidele sredstva tudi za preventivno dejavnost, za kar zahtevajo tudi plačilo. 
Skladi za zdravstveno zavarovanje pa iščejo vse možnosti in vire ter predpise, 
da bi lahko krili izdatke preventive s tem, da pritegnejo še druge plačnike. 

Za sklad je bila to težka naloga glede na prvotna mnenja in prvotna dejstva, 
da so v akcijah sodelovali občinski proračuni. Posebno se to odraža na terenu 
pri babiškem varstvu. V prejšnjem času so polovico babiške zaščite plačevali 
občinski ljudski odbori, polovico pa skladi za zdravstveno zavarovanje. Zal pa 
v tem sistemu ni bilo precizno določeno število porodnic med kmečkimi in med 
delavskimi zavarovankami. Nekje je pač bilo primerno, da se je babiška zaščita 
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plačevala po tem ključu. V zadnjih dveh letih občinske skupščine tudi tej zaščiti 
ne prispevajo sredstev, posebno ne za delavske zavarovanke. Razumljivo je, 
da je tako stališče precej skompliciralo dejavnost preventive na terenu. Tako 
so nekateri mnenja, da je treba preventivno dejavnost ločiti v dejavnost, ki se 
opravi za zavarovane osebe, in v preventivno dejavnost, ki se opravi za druge 
občane, zlasti za kmečke zavarovanke in nezavarovane osebe. Da bi prišli z 
mrtve točke pri financiranju preventivne dejavnosti, je potrebna načelna od- 
ločitev, ali je pravica do zdravstvenega varstva tako rekoč osebni privilegij 
oziroma osebna pravica vseh oseb, ki so zdravstveno zavarovane, ali pa bomo 
ločili posamezne oblike zdravstvenega varstva in se šele nato odločili, katere 
preventivne storitve bodo plačevali skladi za zdravstveno zavarovanje, katere 
pa drugi koristniki. 

To je osnovno vprašanje, ki ga je potrebno dokončno rešiti. Jasno moramo 
postaviti, kaj naj krije iz svojih sredstev sklad za zdravstveno zavarovanje, 
kaj pa naj krijejo druge ustanove oziroma posamezniki. Ce osvojimo stališče, 
da plačuje sklad preventivno službo, potem nastane vprašanje, ali je osnovna 
stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje dovolj visoka. Skladi bi potem- 
takem le težko prevzeli v plačilo obveznosti, za katere so prispevali del sredstev 
iz svojih proračunov in so delno financirali tudi preventivno službo. Ce bi ob- 
činske skupščine prispevale k preventivni službi svoja sredstva, bi izključno 
krile izdatke za nezavarovane državljane, katerih je tako ali tako' minimalno 
število. Nerešeno pa bi bilo še vprašanje preventivne zaščite kmečkega pre- 
bivalstva. To vprašanje je zelo težko, ker skladi za zdravstveno zavarovanje 
kmetijskih proizvajalcev ne prenesejo več drugih obremenitev, ker nimajo že 
sedaj dovolj sredstev za tekoče poslovanje. Menim, da je to ločeno vprašanje 
in bo potrebno o njem v prihodnje tudi razpravljati. 

Svoje izvajanje bi hotela podkrepiti še z nekaterimi številkami. V celjskem 
okraju so skladi v vseh štirih skupnostih predvideli v finančnem načrtu za 
tekoče leto za preventivne stroške v rednih proračunih samo^ 90 422 000 din. 
Menim, da je ta številka dovolj jasna, če jo primerjamo s preko šest milijardami 
dinarjev, ki so predvidene za vse oblike zdravstvenega zavarovanja. Ce po 
drugi strani primerjamo 90 milijonov din, ki so predvideni za preventivno 
zdravstveno varstvo, nasproti 876 milijonov, ki so predvideni za ambulantne 
preglede, se nam seveda zdi, da je teh sredstev precej na voljo, saj predstavljajo 
nekaj več kot 10 '%> vseh sredstev, ki se bodo porabila za ambulantne preglede. 
Vendar pa to predstavlja samo 1 in pol °/o od tistih sredstev, ki se bodo porabila 
za zdravstveno zavarovanje v celoti.V žalski občini je situacija približno enaka, 
saj predvideva predračun sklada za zdravstveno zavarovanje nekaj čez 10 mili- 
jonov din za preventivno-zdravstveno varstvo. Res je, da je v naši občini situa- 
cija nekoliko ugodnejša od okrajnega povprečja, to pa je pogojeno s stališčem 
naše občine, ki za preventivno dejavnost daje samo minimalna sredstva. 

Ob zaključku želim poudariti, da bi bilo treba rešiti vprašanje, ali se pla- 
čujejo vse oblike zdravstvenega varstva za zavarovane osebe iz skladov za 
zdravstveno zavarovanje, ali pa prispeva svoj delež k temu zdravstvenemu 
varstvu tudi občina. Ce vključimo v to akcijo tudi občino, potem je treba točno 
določiti, katere preventivne akcije bo plačevala občina, katere pa skladi za 
zdravstveno zavarovanje. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Franc Bradač. 
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Franc Bradač: Tovarišice in tovariši poslanci! Zdravstveno varstvo 
žena in otrok se izvaja na področju brežiške občine preventivno v dispanzerju 
za žene zdravstvenega doma Brežice, kjer posluje zdravnik specialist in v otro- 
škem dispanzerju pediater. Na terenu samem se vršijo enkrat mesečno posve- 
tovanja v bolj oddaljenih krajih občine, kamor prihaja specialist ginekolog in 
pediater. Na domovih vrši terenska sestra patronažne obiske. V zadnjih dveh 
letih se je dispanzerski službi posrečilo pritegniti večino nosečnic k rednim 
pregledom. Kljub temu pa ostane še določeno število žena, ki se ne poslužujejo 
dispanzerskih uslug. Pričakovati je, da se bo to delo izboljšalo le z izpopolnitvijo 
zdravstvenega kadra in patronažne službe ter z zdravstveno prosveto pre- 
bivalstva. 

Območje naše občine je precej obsežno, kar nam dela velike težave pri 
kadrovanju. Na celotnem območju občine sta samo dve babici. Občinska skup- 
ščina je v zvezi s tem začela že pred leti s štipendiranjem kadra, ker na številne 
razpise ni bilo nikoli odziva. Občutno se je povečalo število porodov v porodniš- 
nici, kar je sicer pozitivno, vendar predstavlja velik problem za bolnišnico, 
ker ni dovolj prostora v že tako ali tako silno zastarelih, in pomanjkljivih sobah. 
Zaradi tega je ginekološko-porodniški oddelek prisiljen odpuščati porodnice 
veliko prezgodaj domov, kar ima pogosto težje posledice, kot je hudo poslab- 
šanje zdravstvenega stanja in nujnost ponovnega sprejema v preobremenjene 
prostore. Predčasni odpusti porodnic s področja Zasavja in iz obmejnih predelov 
Hrvaške, kjer je v glavnem kmečke) prebivalstvo, ima za posledico tudi pojav, 
da žene že nekaj dni po porodu začnejo s poljskim delom. 

Posebne težave ima ginekološko-porodniški oddelek, ker je povezan s kirur- 
škim oddelkom in obstoja stalna možnost prenosa infekcije. Obremenjenost 
oddelka se kaže v tem, da ginekološko-porodniški oddelek, ki ima 32 postelj, 
kar je 14!°/o celotnega posteljnega fonda bolnice, sprejme letno okoli 2000 
bolnic, kar predstavlja 33 vseh sprejemov. 

V letu 1963 je bilo pri 32 posteljah 11 768 oskrbnih dni, kar je okoli 5 dni 
ležalne dobe. Z istimi težavami se bori tudi otroški oddelek. Navedena dejstva 
nujno narekujejo gradnjo nove stavbe, kjer bi ginekološko-porodniški in otroški 
oddelek dobila svoje prostore in s tem primerno povečala posteljni fond. Zavod 

^ obstoja že 80 let in je prebivalstvo celotnega Zasavja ter obmejnega predela 
Socialistične republike Hrvatske močno povezano, oziroma se skoraj izključno 
poslužuje te zdravstvene ustanove, kar še pogojuje pospešeno rešitev problema 
izgradnje nove posteljne hiše. Spričo teh dejstev je težko razumeti nekatera 
mnenja, da ta zavod ne bi krepil in razvijal dejavnosti obstoječih oddelkov in 
dosegel potrebni standard v skladu z republiškim programom 7-letnega razvoja 
zdravstvene službe Socialistične republike Slovenije. 

Program izgradnje omenjenega zdravstvenega zavoda je že izdelan, prav 
tako so v izdelavi glavni projekti, tako da je možno začeti z realizacijo programa 
že v zgodnji pomladi leta 1965, če bodo zagotovljena materialna sredstva. Če 
upoštevamo, da bo preventivna služba ginekološko-porodniškega oddelka imela 
v bližnji prihodnosti vedno več dela in tudi večje kadrovske potrebe, bo nujno, 
da se zavod razširi. 

Preventivno-kurativna zdravstvena zaščita otrok se vrši preko dispanzerja 
s pomočjo patronaže na terenu. Z novo urejenim otroškim dispanzerjem se je 
ta zdravstvena služba izboljšala, stalno pa narašča tudi število pregledov, ker 
prihaja večje število otrok tudi iz sosednih občin zasavskega območja in delno 
iz Hrvatske. Še vedno pa je velik problem hospitalizacija otrok, zlasti dojenčkov. 
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Otroški oddelek v bolnici ima samo 26 postelj, kar je veliko premalo, da bi 
lahko sprejeli vse otroke, ki so nujno potrebni hospitalizacije. Dojenčki so sicer 
posebej, vendar zaradi pomanjkanja prostorov še vedno niso grupirani po 
vrstah obolenj, kar je predpogoj za čim uspešnejše zdravljenje in za preprečitev 
infekcije na oddelku. 

Pogosto je treba otroke pošiljati naprej v Zagreb ali v Ljubljano, kar je 
zlasti težko pri kmetijskih zavarovancih, ki težko plačajo del prevoznih stro- 
škov, prav tako pa tak prevoz predstavlja tudi velik izdatek za socialno zava- 
rovanje, saj stane prevoz v Ljubljano 23 000 din. Otroški oddelek nima tudi 
drugih nujnih prostorov, predvsem boksa za možnost izolacije, čajma kuhinja 
pa je samo adaptirana. Zato je nujno potrebno, da se zgradi nov otroški od- 
delek, 4t jer bodo izpolnjeni pogoji za dobro zdravljenje otrok. Zdravniki in 
osebje v težkih delovnih pogojih žrtvujejo več svojih naporov, a včasih bi bil 
uspeh lahko še boljši in hitrejši, če bi delovni pogoji bolj ustrezali. Treba pa 
je sedaj in v bodoče vlagati vedno več sredstev in truda zato, da vzrastejo 
generacije čimbolj zdravih otrok in ljudi, telesno in duševno sposobnih za delo, 
napredek in srečno življenje. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovarišica Martina Cop. 

Martina Cop: Tovarišice in tovariši! Delo na področju zaščite matere 
in otroka je nedvomno doseglo nekatere uspehe, čeprav v različnih krajih 
različno, nekje večje, drugod manjše. Kljub raznovrstnim težavam je preven- 
tivna dejavnost na našem območju vendarle razširila krog svojega dela. 

Prvi začetki patronažne dejavnosti na našem območju so bili leta 1950. Za 
ogromno področje Zgornje Savinjske doline, ki obsega 510 km2, je bila samo 
ena medicinska sestra. Pri tako velikem terenu rezultati dela niso bili dovolj 
vidni, vendar je zdravstveni dom pričel štipendirati nove kadre. Tako so po 
nekaj letih prišle nove moči, delo se je pričelo odvijati sistematično in načrtno. 
Organizirane so bile posvetovalnice za matere in otroke v manjših naseljih 
tudi občasni pregledi otrok. Redno so se vršili obiski na domu pri dojenčkih in 
malih otrocih, v manjšem obsegu pa se je vršila predporodna zaščita matere. 
Porodi so bili v večji meri doma. 

Tako so bile babice angažirane za 'delo ob porodu, preventive nosečnic pa 
niso vršile. Z leti je odstotek porodov na domu vedno bolj upadal in tako so se 
babice preusmerile v predporodno zaščito, ob sočasnem strokovnem izpopolnje- 
vanju v podiplomskih tečajih. Kljub težnji po čimvečjem številu porodov v po- 
rodnišnicah je še vedno velik odstotek porodov doma — Solčava, Luče — to pa 
zaradi velike oddaljenosti od porodnišnic, razen tega pa še 2 do 3 ure hoda do 
avtomobilske ceste. Ko je nastopil delovno razmerje zdravnik v preventivnih 
zdravstvenih enotah, se je delo izboljšalo, obseg dela pa se je povečal. Pregledi v 
dispanzerjih za žene so rasli, v posvetovalnicah je bilo vedno več otrok. Ob vse- 
stranskem sodelovanju vseh zdravstvenih enot in kadra so se pokazali prvi 
uspehi dela. 

Ne bi naštevala vseh sprememb v načinu nege in prehrane otrok, v navadah 
prebivalstva in tako dalje. Eden od pokazateljev uspešnega dela, pa čeprav 
zelo majhen, je umrljivost otrok do enega leta starosti. Če se povrnemo nazaj 
v leto 1950, je bila umrljivost dojenčkov na območju občine še velika, saj je 
umrlo na 100 živorojenih še 10 otrok. Stanje se je nekoliko izboljšalo in v letu 
1956 je znašala umrljivost 6%, 1960. leta je umrlo še 5,5 "/o. Velik napredek 
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smo dosegli v letu 1963, ko je znašala umrljivost dojenčkov še 2,3%. Da pa 
umre še vedno toliko otrok do prvega leta starosti, je vzrok v tem, da starši 
zaradi neznanja ali zaostalosti nekaterih predelov pridejo prepozno v zdrav- 
stveno ustanovo. Med umrlimi je velik odstotek otrok z nizko porodno težo. 
Vzrok je' iskati v preobremenjenosti predvsem kmečkih žena. Ce bomo hoteli 
to stanje še izboljšati, bo nujno povečati obseg predporodnega varstva žene ter 
čim zgodneje zajeti nosečnice. Prav tako kot pri umrljivosti, je bilo opaziti 
premik tudi v porodih brez strokovne pomoči. Če imamo leta 1956 še 4,3 % po- 
rodov brez strokovne pomoči, smo prišli v letu 1960 na 1,1 °/o brez strokovne 
pomoči, v letu 1963 pa imamo 0,3 %> porodov brez strokovne pomoči. 

Uspeh v preventivnem delu je opazen v zelo majhni meri, saj je za malen- 
kostno izboljšanje treba več let vztrajnega dela in prizadevanj. Da pa bo delo 
na terenu dobro potekalo, je važno pravilno programiranje terenskega dela, 
kajti le na osnovi dobrega plana se lahko zagotovijo finančna sredstva. Do leta 
1962 je bila preventivna dejavnost financirana izključno od občine. Zadnja tri 
leta sofinancira preventivo komunalni zavod za socialno zavarovanje. Sredstva, 
porabljena za preventivo v naši občini na prebivalca so znašala 1960. leta 462 
din, v ietu 1963 pa že 693 din. Razmerje med kurativo in preventivo je bilo 
5 : 1. Ker je občina zelo pasivna, ni v stanju dajati veliko večjih sredstev v te 
namene. Če zasledujemo podatke za nekaj let nazaj, so sredstva za kurativo 
vedno naraščala, za preventivno dejvnost pa so ostajala vedno ista. Na eni 
strani so ostala sredstva, na drugi strani pa se plan dela ni mogel realizirati 
zaradi pomanjkanja sredstev. Več dela bi bilo lahko opravljenega, če bi bila 
boljša sorazmerja med sredstvi. Tudi notranja delitev sredstev zavoda bi lahko 
izboljšala razliko med kurativo in preventivo. Za uspešno delo na terenu bi 
potrebovali zadostno število kadra, ker pa je terensko delo težko in naporno, 
bi bilo treba kader temu primerno stimulirati, kajti le od stalnosti kadra je 
odvisen tudi uspeh dela. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima Majda Mlinarič. 

Majda Mlinarič: V svoji skromni razpravi se želim dotakniti patro- 
nažne službe. Hiter družbeno-politični in gospodarski razvoj v Socialistični 
republiki Sloveniji se močno odraža tudi v zdravstvu. Mnogo je činiteljev, ki 
so že in še bodo vplivali na dvig splošnega ljudskega standarda, na kulturni 
in prosvetni napredek, kakor tudi na dvig zdravstvene zavesti našega prebi- 
valstva. Nedvomno pa daje naša družba poudarek na varstvo žene in otroka, 
ki sta kot skupini še posebno dovzetni za kvarne vplive. Zdravstvena zaščita 
za ti dve skupini se odvija preko dispanzerjev, posvetovalnic in patronažne 
službe. Vemo, da so pri nas še zelo zaostali kraji in tu je delo patronažne službe 
še zlasti važno. Nujno je, da ženo ali otroka, oddaljenega od zdravstvene 
ustanove, oziroma ženo ali otroka, ki zaradi zaostalosti ne prihaja v zdravstveno 
ustanovo, obišče patronažna sestra večkrat kot sicer. Dolžnost ji mora biti, da 
spremlja telesni in duševni razvoj otroka, se seznanja s problemi družine, širi 
zdravstveno prosveto in ugotavlja nenormalnosti ter pravilno in pravočasno 
ukrepa. Sestri naj ne bi bila nobena pot pretežavna. Tu pa nastopi problem. 
Na zelo razsežnem terenu je le 1, še redkeje sta 2 sestri in to brez prevoznega 
sredstva. Ko pa se vprašamo zakaj, se glasi odgovor, ni denarnih sredstev. 
Občine z nizkim narodnim dohodkov ne morejo nuditi sredstev za razvoj te 
dejavnosti. Problemi zdravstvenega varstva pa so ravno tu najbolj pereči. 
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Morda bi bilo prav, da se najde skupna pot financiranja zdravstvene službe, 
bodisi preventivnega ali kurativnega značaja. Sicer se uspeh dela v preventivi 
ne kaže, ne vidi in ne obrestuje se takoj, ob vztrajnem večletnem delu pa prav 
gotovo lahko vsak zdravstveni delavec, ki že dalj časa dela na določenem te- 
renu, zasledi lepe uspehe. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima poslanec Marija Milo- 
radovič. 

\ 
Marija Miloradovič: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji raz- 

pravi bi se dotaknila vprašanja patronažnega dela v osnovni zdravstveni službi 
in to predvsem zaradi tega, ker se ravno o tej dejavnosti, ki je del zdravstve- 
nega varstva matere in otroka, veliko govori, dejansko pa lahko ugotavljamo, 
da je stanje pri organizaciji te službe še precej pomanjkljivo. Opozorila bi zato 
na nekatere momente, ki terjajo ureditev tega vprašanja. 

Patronažna služba naj bi kot posebna oblika zdravstvenega varstva imela 
predvsem namen utrjevati zdravje, preprečevati obolenja, pravočasno odkrivati 
vzroke obolenj ter sodelovati pri zdravljenju in odpravljanju posledic obolenj 
in poškodb. Zato so bila pifed enim letom in pol sprejeta tudi strokovna navo- 
dila za organizacijo in delo patronažne službe in to z namenom, da bi se posve- 
tili bolj načrtnemu varstvu žene, matere, dojenčka, malega otroka, šolarja ter 
drugih varovancev, potrebnih zdravstvenega varstva. Nedvomno je, da je v 
praksi patronažna služba medicinskih sester dosegla že lepe uspehe, zlasti še 
na področju varstva žena in otrok. Toda z rezultati dela ne moremo biti zado- 
voljni, kajti statistični -pokazatelji te dejavnosti kažejo, da na tem področju 
še zaostajamo za zahtevami in da zlasti ne moremo biti zadovoljni s številom 
kadra in vsebino dela. 

V petih občinah mesta Ljubljane je bilo konec leta 1962 zaposleno v patro- 
nažni službi 44 medicinskih sester. Tako je na eno medicinsko sestro prišlo 
4591 prebivalcev, kar pa je za uspešno polivalentno delo veliko preveč, zlasti 
še, če pogledamo, kakšna je sploh bila njihova zaposlitev. 51,78% so bile zapo- 
slene z notranjim delom in administracijo, le 48,22% pa z delom na terenu, to 
je v neposrednem okolju v družini ali pa na delovnem mestu. Temu pa seveda 
nujno sledi tudi zelo nizko število obiskov pri posameznih varovancih, ki se 
kažejo v naslednjem: na 100 nosečnic so medicinske sestre opravile le 12,68 
obiska, babice pa so na 100 nosečnic opravile le 87,27 obiska. Na 100 dojenčkov 
je bilo opravljenih 436 obiskov ali vsak dojenček je bil obiskan štirikrat, po 
splavu pa je bilo na 100 žena, katerim je bil splav izvršen, le 39,07 obiska. Vse- 
kakor taki podatki niso razveseljivi za delokrog in obseg dela, ki naj bi ga ta 
dejavnost imela. Prikazane številke in sploh delo na terenu pa je tudi odraz 
dela v samih posvetovalnicah tako za otroke, v kontracepcijskih posvetovalnicah, 
zlasti pa še posvetovalnicah za noseče žene, kjer v prvih mesecih nosečnosti 
zajemamo zelo majhno število nosečnic. 

Da pa se patronažna služba ne razvija in da ne beležimo želenih uspehov, 
pa se poleg pomanjkanja kadra, ki se zaradi fizično težkega in zelo odgovornega 
dela raje usmerja v ambulantno delo, to odraža tudi v pomanjkanju usposob- 
ljenega kadra za to dejavnost. Za patronažno službo je treba zagotoviti res 
ustrezen kader, ki bo strokovno in splošno dobro razgledan in ki bo lahko res 
kvalitetno opravljal zaupano nalogo. Vsekakor bi morali učni programi v večji 
meri upoštevati potrebo po široki razgledanosti in boljši pripravi kadrov za 

\ 



224 Socialno-zdravstveni zbor 

patronažno delo, ki je v bistvu samostojna zdravstvena in socialna prevencija 
oziroma družbeno delo, kjer se najmočneje uveljavlja izvajanje koncepta o so- 
dobnem zdravstvu. Tudi možnost strokovnega izpopolnjevanja v tej dejavnosti 
je želo majhna, je pa več kot nujna prav zaradi vedno novih oblik dela, ki jih 
prinašajo tudi širše družbene potrebe in razvoj medicinske znanosti. 

2elela bi s tega mesta nakazati tudi potrebo po organiziranem usmerjanju 
te službe, kjer naj bi v okviru zdravstvenih centrov delovala posebna enota za 
patronažno službo, ki bi tako študijsko, analitično in instrukcijsko, z izdelano 
metodiko dela pozitivno usmerjala delo na terenu. Danes vemo, da je patro- 
nažna služba še zelo neenotno organizirana, vsak delavec si za sebe ureja me- 
todo dela, kar pa prav gotovo ne vodi k uspehu v tej preventivni dejavnosti. 

Lotila bi se tudi vprašanja financiranja te službe, zlasti še zato, ker so 
sredstva prav za to dejavnost do danes bila še zelo skopo odmerjena. Na terenu 
se lahko rešujejo le najnujnejši problemi, ni pa nobenih možnosti za razvoj te 
službe v kompleksnem reševanju preventive nasploh. Zato bi o programih 
predporodnega varstva in poporodne pomoči za okrepitev in ohranitev zdravja 
matere in otroka morale bolj poglobljeno razpravljati tako občinske skupščine 
kot komunalni zavodi, da bi tako pri delitvi sredstev lahko zavzemali druga 
stališča kot doslej. Navedla bom samo primer našega zavoda, ko smo v pro- 
gramu za leto 1964 planirali dva obiska pri nosečnici po medicinski sestri, pet 
obiskov po babici ter pet in pol obiskov v posvetovalnici za noseče. Dobili pa 
smo odgovor, da je to maltretiranje nosečnic ter da bo večina nosečnic vse to 
pogosto obiskovanje odklanjala. Tak odgovor smo dobili s strani komunalnega 
zavoda, čeravno je zdravstveni center pozitivno ocenil preventivno delo v tem 
letu. Vsekakr taki odnosi nujno zmanjšujejo že tako ali tako skopo odmerjena 
sredstva, tako da o povečanju števila delavcev v patronažni službi kljub velikim 
potrebam ne moremo govoriti. 

S finančnimi sredstvi bi se v prihodnje morala dati stimulacija za pove- 
čanje števila kadra v patronažni službi, razen tega pa tudi možnost stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja, upoštevajoč pri tem, da je za uspešnost te dejav- 
nosti učinkovitost dela prvenstvene važnosti. 

Vsi našteti vzroki, ki terjajo čimprejšnjo rešitev in ki se kažejo tako v vpra- 
šanju kadra, v usmerjanju te dejavnosti, v vprašanju financiranja ter nerazu- 
mevanja do te dejavnosti nasploh, ki izhaja predvsem iz tega, da uspehi niso 
takoj vidni, imajo prav gotovo za posledico upadanje patronažne dejavnosti 
tako v kvaliteti kot tudi v kvantiteti. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prijavljenih govornikov ni več. Ali 
želi še kdo razpravljati? Besedo ima tovarišica dr. Stanka Simonetti, predstav- 
nica Republiškega zavoda za zdravstveno varstvo. 

Dr. Stanka Simonetti: Rada bi nekoliko podrobneje utemeljila 
tisti odstavek v stališčih, ki govori o potrebi drugačnega načina financiranja 
zdravstvenega varstva. 

Sedanji način financiranja je tak, da so zdravstveni zavodi, ki izvajajo 
zdravstveno varstvo, prisiljeni trgati celoten program zdravstvenega varstva 
na preventivni in kurativni del, ker se posebej plačuje individualna in splošna 
preventivna dejavnost ter ločeno od tega kurativa. Vsaka taka ločitev zaradi 
potreb financiranja je nasilna in protislovna zato, ker načelno zastopamo enot- 
nost preventive in kurative s ciljem, da dosežemo čim boljše zdravstveno stanje 
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vsakega posameznika. Pri določanju materialnih pogojev za izvajanje zdrav- 
stvenega varstva, kar je temelj vsakega dela, pa se smatra za potrebno, da pre- 
ventivno zdravstveno varstvo iztrgamo kot nekaj, kar je možno obravnavati 
izven ali pa poleg obolevanja prebivalstva. Tako stanje je privedlo do nekaterih 
pojavov v zdravstven službi, na katere moramo opozoriti, ker zavirajo uspeš- 
nost dela. 

Prvič, predvsem zaradi nesoglasij med zdravstvenimi zavodi in zavodi 
zdravstvenega zavarovanja o tako imenovanem preventivnem delu programa, 
se pogodbe razmeroma kasno zaključujejo s podpisom. Letos še v veliki večini 
niso podpisane pogodbe za tekoče leto, kar posebno ovira izvajanje prav pre- 
ventivnih dejavnosti. 

Drugič, odnosi med tako imenovanimi kurativnimi in preventivnimi eno- 
tami v zdravstvenih zavodih postajajo napeti. Kurativci često očitajo preven- 
tivcem, da delajo zanje, ker se nemalokdaj dejansko pretakajo sredstva, ustvar- 
jena s kurativnimi storitvami, za najnujnejša dela na področju preventive, na 
primer zobozdravstvene enote proti enoti za patronažno delo ali za dispanzer 
za žene. Očitno je, da s takim načinom dodeljevanja sredstev ne bomo uspeli 
ustvariti homogenih zdravstvenih kolektivov, ki v polni meri moralno in 
materialno odgovarjajo za dobro zdravstveno varstvo na zaupanem jim pod- 
ročju. 

In še tretjič. V zdravstveni statistiki, katere edini namen je prikaz zdrav- 
stvenega stanja in dejavnosti zdravstvenih zavodov, opažamo v zadnjih letih 
določene pomanjkljivosti, ki jih z nobenim prepričevanjem ne moremo odpra- 
viti. Marsikdaj namreč zdravstveni zavodi prirejajo statistične podatke za po- 
trebe pridobivanja sredstev na ta način, da prikažejo čimveč kurativnih storitev. 
Danes vemo, da ne moremo točno prikazati dejanskega stanja števila porodov 
brez strokovne pomoči, ker je porod s strokovno pomočjo nagrajen z višjo 
postavko. Posvetovalnice za otroke prikažrejo na primer obisk otroka v ambu- 
lanti, torej kurativno storitev vedno, če le odkrijejo še tako neznatno obolenje. 
Kontrolni sistematski pregledi šolskih otrok s strani dispanzerjev se ne eviden- 
tirajo kot taki, torej kot preventivni ukrep, temveč so v večini primerov prika- 
zani v ambulantnih storitvah. Ponekod pa seveda sploh niso izvršeni. Dejstvo 
je, da o njih ne vemo veliko in torej tudi o kvaliteti teh pregledov ne moremo 
soditi. 

To je le nekaj pojavov, ki vsi izvirajo iz sedanjega načina dodeljevanja 
sredstev za zdravstveno varstvo. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Ali želi še kdo razpravljati? Besedo 
ima prof. dr. Vladimir Trampuž, predstavnik ginekološke sekcije Slovenskega 
zdravniškega društva. 

Dr. Vladimir Trampuž: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite 
najprej, da izrazim v imenu ginekologov Slovenije zadovoljstvo, da so problemi 
zdravstvenega varstva žene-matere in otroka prišle v razpravo pred vaš zbor, 
ker imamo s tem upanje, da se bodo ti problemi močno približali pravilni rešitvi. 
Ti problemi nas močno tiščijo že dolga leta. Ne bi imel veliko dodati k temu, 
kar so že predgovorniki dokaj jasno in utemeljeno povedali. Želel bi samo 
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osvetliti nekaj ugotovitev in predlogov in jih še bolj opravičiti z nekaterimi 
konkretnimi podatki iz življenja in iz naše vsakodnevne prakse. 

Najprej bi se dotaknil vprašanja preobremenitve bolnic, oziroma premajh- 
nega števila posteljnega fonda. Ta problem premajhnega števila postelj je danes 
aktualen v vseh strokah, vendar ima v naši stroki, to je v ginekologiji in porod- 
ništvu — mislim, da ne pretiravam, če rečem — veliko hujše posledice, kot 
v drugih strokah. Na primer, ena od posledic prertatrpanosti bolnic je okužba 
zraka in potem nevarnost infekcije. Toda ta nevarnost obstoji tudi na kirurških 
oddelkih, vendar mislim, da je na ginekološko-porodniških oddelkih ta ne- 
varnost še večja, ker zadene mater in otroka. Pri tem so za mater posledice 
toliko hujše, ker preti nevarnost, ne samo majhnih lokalnih infekcij, ampak 
nevarnost sepse. Pred leti smo imeli priliko opazovati skoraj eksperimentalen 
način posledice take nepravilne zasedbe bolnice, pa tudi obratno, zboljšanja 
razmer v tem oziru z zboljšanjem stanja. To je bilo leta 1957, ko je bila gine- 
kološko-porodniška klinika, ki je bila edina v Ljubljani iz te stroke, zelo na- 
trpana in smo kot posledico tega imeli epidemijo vnetja dojke — mastitisa. 
To je bilo grozovito! Nekatera leta smo dosegli tudi .20 % mastitisov, to je 
vnetja dojk pri otročnicah. To se je nadaljevalo, dokler se ni ustanovila še ena 
porodnišnica, to je Mestna porodnišnica v Ljubljani. Leta 1957, takoj po otvo- 
ritvi mestne porodnišnice v Ljubljani, je frekvenca teh mastitisov naglo padla. 
Prej je bila povprečno okrog 8i0/o in že proti koncu leta 1957 smo imeli komaj 
še 2 '%>. To se je močno poznalo. Kakšne so posledice tega mastitisa — o tem ne 
bi zdaj razpravljali — vemo pa, da so lahko hude za mater in za otroka. Razen 
tega je to lahko tudi vir za nadaljnje druge infekcije, za tako imenovano puer- 
peralno sepso, ki zahteva veliko smrtnih žrtev. Zlasti je to nevarno sedaj, ko 
imamo že veliko bakterij, ki so rezistentne na antibiotike, od katerih pričaku- 
jemo sicer veliko pomoč. 

Drugo je potem vprašanje porodnega dopusta, o čemer je govoril tovariš 
dr. Ščuka. Opozoril bi še ne samo na problem nezrelosti otroka -kot posledico 
nezadostnega porodnega dopusta, ampak še na drugo posledico, to je toksemijo, 
to je nosečnostno zastrupi j en je, ki je pogosto in ima velikokrat lahko za posle- 
dico smrt matere, če se na tej podlagi razvije tako imenovana eklampsija, to je 
porodna božjast. Toksemija se razvija v zadnjih mesecih nosečnosti, to je prav 
takrat, ko je sicer zaželen porodni dopust in če se ga žena ne poslužuje, je to 
lahko vzrok, ki povzroči, da se lahko nosečnostno zastrupljen je, torej toksemija, 
razvije v eklampsijo, ki je na'jhujša oblika in ki zahteva včasih smrt žene. 

Torej se ravno žene, ki so duševno, zlasti pa fizično, utrujene, nagibljejo 
bolj k razvoju takih komplikacij. Tu tudi vrsta zaposlitve vpliva na frekvenco 
nezrelih otrok, kar je že omenil tovariš dr. Ščuka. Jaz bi dopolnil samo še s tem, 
da smo primerjali različne kategorije žene glede na fizični napor, kateremu so 
podvržene v teku svojega dela in smo našli tudi matematično vzporednost, 
torej večjo frekvenco prematurnih otrok pri ženah, ki so izpostavljene večjim 
fizičnim naporom in manj pri tistih, ki imajo Srednji napor ali najmanjši fizični 
napor pri svojem delu. 

Potem je vprašanje materinskih domov. Če dovolite samo konkreten po- 
datek iz analize, ki smo jo napravili pred leti. Primerjali smo enako število 
žena, ki so bile pred porodom v materinskem domu, z istim številom žena, ki 
niso bile v materinkem domu in je bil rezultat naslednji: najprej eklampsija, to 
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je porodna božjast, je pri ženah, ki so bile pred porodom v materinskem domu, 
znašala 0,04'% in pri ženah, ki niso bile v materinskem domu 0,28%. To je 
približno 6-krat več eklampsij pri takšnih, ki niso bile v materinskem domu. 
Zene, ki niso bile v materinskem domu, so imele okrog 9 % nezrelih otrok, 
žene, ki so bile v materinskem domu pa okrog 2,3%.— torej ogromna razlika. 
Mortaliteta otrok v prvem tednu pri ženah, ki so bile v materinskem domu, je 
0,7%, pri tistih, ki niso bile, pa 1,6 %. Vse te razlike so statistično signifikantne. 
Podobno razmerje imamo tudi pri drugih komplikacijah. 

Nadalje bi rad še opozoril na posledice zaradi premajhnega števila visokega 
in srednjega kadra v dispanzerski službi. Bili smo priča takim posledicam pred 
nedavnim na naši kliniki, kjer smo dobili spet precej pogoste primere eklampsi je, 
torej porodne božjasti, iz neposredne okolice Ljubljane. To je še zlasti žalosten 
pojav spričo znanega dejstva, da zajemamo s pred natalno zaščito skoraj 90 % 
nosečnic. To je torej dokaz, da smo precej ekstenzivno napredovali, vendar 
v intenzivnosti in v preciznosti dela nismo veliko napredovali. To je posledica 
nepreciznega in ne dovolj poglobljenega dela v dispanzerski službi in to pred- 
vsem zaradi pomanjkanja kadrov. 

Omenjena je bila tudi potreba po večjem številu specialistov v dispanzerski 
službi. Ginekološka sekcija se strinja s tem in je tudi predlagala reformo speci- 
alizacije v tem smislu, kot je bilo že omenjeno. Vendar tega problema ne bo 
tako preprosto rešiti, na kar bi rad še posebej opozoril. Iz privatnih razlogov r 
smo videli, da ne bomo lahko pridobili zdravnike za tako imenovano nepopolno 
specializacijo I. stopnje. To bq šlo nekoliko težko, treba pa bo najti drug izhod, 
da bi zdravniki specialisti iz klinik bolj sodelovali v dispanzerski službi in 
obratno, da bi dispanzerski zdravniki več delali v bolnicah. Treba bo torej to 
povezavo bolj okrepiti in šele takrat, ko bo ta kontakt tesnejši, bo tudi učinek 
tega dela večji. 

•' > 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim, ali želi še kdo razpravljati? 
(Ne javi se->nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in prosim predsednika začasnega 
odbora, da predloži zboru še dodatne predloge, ki so jih k stališčem iznesli 
poslanci v svojih razpravah. 

Dr. Zor ko Ščuka: Današnji zbor je v diskusiji potrdil osnutek stališč 
in predlagam, da se dodajo še naslednje dopolnitve in sicer: 

1. V prvem odstavku stališč se za 1. stavkom vnese besedilo »Posebej naj 
posvetijo večjo skrb za hitrejši razvoj dispanzerske službe tudi na kmečkih 
območjih, kjer je zdravstveno varstvo matere in otroka najslabše.« 

2. Na 2. strani se za 3. odstavkom doda nov odstavek: »Proučiti je treba 
možnosti, da bi se iz sredstev zdravstvenega zavarovanja krila razlika osebnega 
dohodka žene, ki je zaradi nosečnosti dodeljena na lažje delovno mesto.« 

Predlagam, da se predlog poslanca dr. Cvahteta ne vnese v stališča, ker je 
gledan preveč enostransko. Utemeljevanje porodniškega dopusta na eno leto 
z nepopolnimi ekonomskimi pokazatelji ne more biti utemeljitev za takšno 
stališče. To vprašanje bi bilo potrebno še proučiti s strokovno medicinskega in 
sploh družbenega stališča. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Dajem predlog stališč s predlagano 
dopolnitvijo na glasovanje. 

15* 
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Kdor je za predlog stališč s temi dopolnitvami, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel predlagana stališča 
z dodatnimi dopolnitvami. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 7. sejo zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 19. uri.) 

/ 
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(26. maja 1964.) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 10. sejo Organizacijsko političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: inž. Vitja Rode, Stane Bizjak, Mlbn 
Znidaršič, Aleksander Zicchardi, Janez Lanščak in Vera Maselj. Ugotavljam, da 
je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujejo: podpredsednik Skupščine SR Slovenije dr. Marijan Bre- 
celj, predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dr. Pavle Rozman 
republiški sekretar za proračun in oboo upravo, in dr. Branko Premrou, repu- 
bliški sekretar za zakonodajo in organizacijo. 

Seji zbora prisostvujejo kot gostje predstavniki republiškega odbora sindi- 
katov, pravosodnih ter upravnih organov. 

Vsem se zahvaljujem, da so se odzvali vabilu in jih vabim k razpravi. 
Za današnjo sejo zbora predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 9. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. razprava o sistemu samoupravljanja in o formiranju ter o delitvi do- 

hodka v državnih organih; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ustanovitvi komisije SR 

Slovenije za telesno kulturo. 
Ali ima kdo kakšen drug predlog? Ali ima morda kdo spreminjevalni a7i 

dopolnilni predlog? (Nihče.) Ugotavljam, da se z dnevnim redom strinjate in 
da je predlagani dnevni red sprejet. 

Navzoče prosim, da se kot običajno k razpravi prijavljajo z listki. 

Prehajamo na 1,. t o č k o dnevnega reda. Zapisnik 9. seje našega 
zbora ste prejeli skupaj z gradivom za to sejo. Ima morda kdo kakšno pri- 
pombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Želi kdo predlagati kakšne spremembe 
ali dopolnitve k zapisniku? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o sistemu 
samoupravljanja in o formiranju ter delitvi dohodka v državnih organih. 



230 Organizacij sko-politični zbor 

Poročilo o sistemu samoupravljanja in o formiranju ter delitvi dohodka 
v državnih organih je pripravil Republiški sekretariat za proračun in občo 
upravo ter vam je bilo že dostavljeno. 

K tej točki dnevnega reda je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenoval 
za svojega predstavnika dr. Pavla Rozmana, republiškega sekretarja za proračun 
in občo upravo. Prosim ga, da da obrazložitev poročila. 

Dr. Pavle Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci! Današnja razprava 
o problematiki uvajanja samoupravljanja v državne organe oziroma o finan- 
ciranju teh organov in o notranji delitvi dohodka pomeni pravzaprav samo 
nadaljevanje razprav o celotni problematiki državnih organov in njihovega 
funkcioniranja, ki so že bile na dnevnem redu tega zbora. S to razpravo se 
Organizacij sko-politični zbor ponovno aktivno vključuje v napore, da bi bila 
organizacijska in kadrovska vprašanja uprave čimprej in čimbolje rešena, da 
bi bil zagotovljen ustrezen družbenoekonomski položaj državnih organov in 
delovnih ljudi, ki delajo v njih in da bi bilo s tem doseženo kar najkvalitetnejše 
in učinkovitejše poslovanje zlasti v razmerju do občanov. 

Ker je ta zbor o organizaciji in delu uprave že večkrat razpravljal in izdal 
o tem tudi posebno priporočilo, v svojem ekspozeju ne bom ponovno razčlenjeval 
problemov organizacije in dela državnih organov v celoti, pač pa se bom omejil 
samo na nekatere oblike, probleme in vplive samoupravljanja v teh organih, 
dalje na načela dohodka in delitve po delu ter na nekatere naloge, ki nas še 
čakajo na tem področju. 

Znano vam je, tovarišice in tovariši poslanci, da so sistem samoupravljanja 
na načelih dohodka in delitve po delu uvedli praktično že vsi državni organi 
v SR Sloveniji. Proces uvajanja novega sistema pa v zadnjem času močno po- 
spešujejo tudi v drugih socialističnih republikah. Po informacijah, s katerimi 
razpolagamo, bodo predpisi o novem sistemu, to je o samoupravljanju, o dolo- 
čanju sredstev ter o delitvi po delu predloženi Zvezni skupščini že letos, tako 
da bodo novi procesi v upravi oziroma v državnih organih končno dobili tudi 
svojo zakonsko osnovo. 

Zato v Sloveniji že dalj časa ne vprašujemo več, ali preiti na novi sistem 
ali ne, pač pa čedalje odločneje zahtevamo, da je potrebno v praksi do kraja 
uresničiti načela samoupravljanja in delitve po delu ter da je potrebno odpra- 
viti slabosti oziroma pomanjkljivosti, ki jih pri številnih organih še ugotav- 
ljamo ter tako zagotoviti, da bo novi sistem v celoti začel pozitivno učinkovati. 
V tem smislu so za novi sistem bistvena zlasti naslednja vprašanja: 

— način financiranja državnih organov, to je način formiranja dohodka; 
— notranja delitev dohodka, posebno še delitev osebnih dohodkov po 

delu, in 
— samoupravljanje delovnih skupnosti v notranjih vprašanjih organizacije 

in poslovanja, skladno z značajem dela in položajem državnega organa. 
Nadaljnje važno vprašanje, kako doseči, da bo novi sistem financiranja, 

delitve dohodka in samoupravljanja pospešil kar najaktivnejšo vključitev 
uprave in drugih državnih organov v splošne gospodarske in družbene procese. 

Pomembno vprašanje je tudi, kako zagotoviti neposredni vpliv novega 
sistema na zboljšanje organizacije dela, na poenostavitev postopkov, na pove- 
čanje kvalitete in ekspeditivnosti, na zboljšanje kvalifikacijske strukture in 
sposobnosti uslužbencev ter na zmanjšanje stroškov oziroma na povečanje eko- 
nomičnosti v poslovanju.. 
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To so nekatera temeljna vprašanja novega sistema, ki so trenutno najbolj 
pereča, to pa so hkrati tudi problemi, s katerimi so se državni organi in njihovi 
uslužbenci, sindikalne organizacije in aktivi Zveze komunistov marsikje že 
krepko spoprijeli in marsikje v razmeroma kratkem času tudi zabeležili prav 
lepe rezultate. 

Zelo številni so primeri, da so organi že začeli odkrivati prikrite notranje 
časovne in materialne rezerve in jih aktivirati. Nadalje državni organi posto- 
poma ugotavljajo in odpravljajo pojave dupliranja opravil, primere nehomogene 
in nesmotrne zaposlitve na posameznih delovnih mestih, številne nepotrebne 
ali nesodobne evidence in druge neracionalne postopke ter slabe notranje ko- 
munikacije, ki so večinoma posledica neustreznega vodstvenega delovanja. 
Dalje je bila marsikje odkrita pomanjkljiva kontrola in nenačrtnost v delu, 
prevelika organizacijska razdrobljenost, nefunkcionalna razporeditev'prostorov, 
pomanjkljivo delovanje skupnih administrativno-tehničnih, računskih in po- 
dobnih služba itd. Zato so bila nekatera delovna mesta ukinjena in združena 
ter izvedene razne druge notranje organizacijske spremembe in organizirane 
nekatere nove službe, obenem pa nakazane možnosti in potrebe po nadaljnjih 
izboljšavah notranje organizacije, komunikacij, delovnih metod in tehnike dela 
ter odnosov do občanov in organizacij. 

Tem izboljšavam je mogoče v znatni meri pripisati tudi dejstvo, da se 
število uslužbencev v lanskem letu ni povečalo, čeprav so bile naloge upravnih 
organov znatno večje kot v prejšnjem letu. 

Nadaljnja pozitivna posledica, ki jo v marsičem lahko pripišemo novemu 
sistemu, je zboljšanje ekspeditivnosti poslovanja. Obenem so se precej zmanj- 
šale zadeve, ki so bile rešene z zamudo, zmanjšalo pa se je tudi število mate- 
rialno upravičenih pritožb državljanov. 

Prav tako je pozitivno dejstvo, da se je v mnogih organih močno okrepil 
interes uslužbencev za strokovno izobraževanje in usposabljanje za naloge na 
delovnih mestih. Tako je v centru za dopolnilno izobraževanje dokončalo tečaje 
okrog 500 upravnih uslužbencev, več sto pa jih je začelo izredno študirati 
na raznih višjih in visokih šolah. Razen tega so se povečale, pa tudi realizi- 
rale, možnosti za pridobitev novih strokovno usposobljenih kadrov, tako da se 
je na primer občinska uprava lani okrepila s skoraj 140 novimi, visoko in 
višje kvalificiranimi uslužbenci. 

Znatne spremembe so nastale tudi v nivoju in strukturi osebnih dohodkov, 
ki so omogočile, da se polagoma odpravljajo do nedavnega velika nesorazmerja 
v višini osebnih dohodkov med uslužbenci državnih organov in uslužbenci 
s podobnimi nalogami v delovnih organizacijah. Med drugimi pozitivnimi po- 
sledicami spremenjene strukture in ravni osebnih dohodkov je povečan interes 
uslužbencev za delo in to tembolj, čimbolj dosledno je izvedena delitev po delu. 
Razen tega pa je fluktuacija, ki je bila do nedavna boleč pojav v upravi, zmanj- 
šana večinoma na normalno mero. 

Naj omenim še, da je novi sistem predvsem vplival na izboljšanje odnosa 
uslužbencev do smotrnega gospodarjenja s sredstvi. Zato so bili lani doseženi 
razmeroma veliki prihranki tako na materialnih stroških kot tudi na osebnih 
izdatkih. Ti prihranki znašajo v Sloveniji nad 300 milijonov dinarjev, bili pa 
bi zagotovo lahko še mnogo večji, če bi bila za ustvarjanje teh prihrankov 
povsod uvedena večja, neposredna materialna stimulacija. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Vsi ti in še nekateri drugi pozitivni rezul- 
tati kažejo, da je uvedba sistema samoupravljanja na načelih dohodka in de- 
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litve po delu tudi v državnih organih do kraja utemeljena. Ta ugotovitev je 
možna že sedaj ne glede na to, da je novi sistem šele na začetku svoje poti, 
da v mnogih organih še ni polno zaživel in da ga, kot pač vsak novi sistem, 
spremljajo različne začetniške težave in napake. 

V nadaljevanju bi rad posebej opozoril na nekatere probleme in slabosti, 
da bi jih pravočasno pravilno ovrednotili in pod vzeli ukrepe za njihovo pre- 
prečevanje oziroma da bi jih čimprej odpravili. 

Temeljna taka slabost je v tem, da v financiranju državnh organov še 
niso v celoti odstranjeni administrativni elementi. V dosedanjem proračun- 
skem sistemu so državni organi dobivali sredstva tako, da so bila namensko 
določena po znani proračunski klasifikaciji, to je po delih, razdelkih partijah, 
pozicijah itd. Razen -tega so bile omejene možnosti virmiranja, sredstva pa 
je bilo treba potrošiti do konca leta, ker so sicer ugasnila. Za dodeljevanje 
sredstev posameznim organom niso bile odločujoče niti naloge organov niti 
delo uslužbencev, pač pa število uslužbencev, njihove temeljne fn položajne 
plače ter posebni dodatki s predvidenimi po viški; nekoliko bolj kritično so 
bili obravnavani le operativni in funkcionalni izdatki. 

Razumljivo je, da tak način določanja sredstev ne ustreza načelom dohodka 
niti ne novemu družbenoekonomskemu položaju uslužbencev. Zato je z novim 
sistemom predvideno, da naj bi se dohodek državnim organom določal glede 
na vrsto, obseg, strukturo in pomembnost nalog, ki jih morajo ti organi oprav- 
ljati po predpisih in po sklepih ter smernicah skupščin oziroma njihovih jjpli- 
tično-izvršilnih organov, skratka, da bi se financirala dejavnost oziroma pro- 
gram dela, ne pa organi sami. Pri tem bi morali upoštevati tudi raven in gi- 
banje osebnih dohodkov v delovnih organizacijah, porast produktivnosti dela 
na območju družbeno-politične skupnosti, plansko povečevanje standarda, 
potrebe po mehanizaciji in drugih izboljšavah pogojev za delo, dalje rekreacij- 
ske, kulturne in druge skupne potrebe delovnih kolektivov v državnih organih 
in podobno. Zahtevo za določitev dohodka bi morali državni organi temeljito 
obrazložiti in dokumentirati s podrobno kalkulacijo osebnih in materialnih 
izdatkov in z ustreznimi primerjavami. Pri tem bi moral, kakor je bilo že 
omenjeno, odigrati še posebno pomemebno vlogo program in plan dela organa, 
v katerem bi morali predvideti analitične, normativne in ostale strokovne 
naloge, ne glede na to, ali so določene s predpisi ali pa s programi in skleni 
skupščine oziroma njenih politično-izvršilnih organov in ne glede na to ali 
se te naloge nanašajo na državljane oziroma organizacije ali pa na skuoščino 
in njene organe. 

Tako zastavljeno programiranje, obenem s planiranjem in evidentiranjem, 
dela, bi moralo postati nepogrešljiv pripomoček za določanje dohodka, za notra- 
njo delitev dohodka in za smotrno organizacijo poslovanja. 

V zvezi s tem načelom bi bilo zelo na mestu, da. bi skupščine o dohodku 
državnih organov razpravljale dvakrat letno. Prvič, ko sprejemajo proračun, in 
drugič tedaj, ko sprejemajo zaključni račun. Na podlagi predložene dokumen- 
tacije, zlasti tudi na podlagi letnega poročila o delu, ki mora odgovoriti na 
vprašanje, ali je državni organ pravočasno, kvalitetno in dovolj učinkovito 
opravljal svoje naloge oziroma, če jih ni, katerih ni in zakaj jih ni opravil, 
bi morale skupščine oceniti, kolikšna sredstva pripadajo organu glede na pred- 
videne oziroma izvršene naloge. 

V dosedanji praksi marsikatero od navedenih načel še ni uresničeno. Od- 
pravljena je sicer proračunska tehnika, tako da dohodek ni več namensko 
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opredeljen po partijah in pozicijah in ne ugasne več ob koncu leta, uveljavljena 
je tudi samostojnost starešine in delovne skupnosti v notranji delitvi, vendar 
je način določanja dohodka večinoma še nespremenjen. Še vedno je najpo- 
membnejša potrošnja v prejšnjem letu, ne glede na dejansko vrednost nalog, 
še vedno se sredstva ne povečujejo sorazmerno s povećavanjem nalog niti ne 
zmanjšujejo sorazmerno z zmanjševanjem nalog. Skratka, dohodek državnih 
organov še marsikje ni adekvaten izraz nalog in še ne predstavlja dejansko 
plačilo za opravljeno delo. Zato tudi še ne igra odločujoče vloge v izboljšanju 
poslovanja, saj so organi, ki štedijo, ki izboljšujejo zastarelo organizacijo, ki 
zmanjšujejo število uslužbencev oziroma na drug način aktivirajo notranje 
rezerve, dejansko prikrajšani v primerjavi z organi, ki vzdržujejo nesodobno 
organizacijo dela. 

Tak položaj narekuje, da problemom formiranja dohodka posvetimo ne- 
primerno več pozornosti, da prenehamo z določanjem sredstev računsko po 
številu uslužbencev ali avtomatično po potrošnji v prejšnjem obdobju in da 
dohodek smeleje naslonimo na program dela in na oceno opravljenega dela. 
Potrebno bo pripraviti tudi republiške orientacijske normative o stroških in 
druge primerjave, ki bi pomagale skupščinam, da bi lažje izločile administra- 
tivne ostanke iz postopkov za določanje dohodka in tako omogočile, da bo 
dohodek v celoti stimuliral nadaljnji razvoj državnih organov in pospeševal 
skrbno gospodarjenje ter racionalno poslovanje. 

Nadaljnja slabost je v tem, da razmerja v delitvi na osebne izdatke, ma- 
terialne stroške in sklade večinoma ne ustrezajo. Podatki o temeljni delitvi 
dohodka znotraj državnih organov kažejo, da na osebne dohodke v povprečju 
odpade približno 80'%, na materialne 17 "°/o in na. sklad skupne porabe ter na 
druge sklade okoli 3'9/o. Ta razmerja so ugodnejša le v majhnem številu orga- 
nov, v mnogih primerih pa so še slabša. Posledica tega je, da je v skladih od- 
ločno premalo sredstev in da so ta sredstva večkrat samo simbolična. Zlasti 
so popolnoma nezadostna sredstva za tehnično opremo državnih organov, to je 
za nujno potrebne stroje in druge sodobne pripomočke za delo. To je deloma 
posledica splošnega pomanjkanja finančnih sredstev, deloma pa rezultat misel- 
nosti, da tehnika za upravo ni nujno potrebna. Marsikje namreč še ni pre- 
vladalo prepričanje, da je delo s pomočjo sodobnih tehničnih pripomočkov 
lažje, hitrejše in cenejše in da prepočasno uvajanje tehnike v upravo ne pomeni 
prihrankov, pač pa izgubo. Po našem mnenju bi bilo v vseh državnih organih 
potrebno ustanoviti amortizacijske sklade in tako ustvariti stalen vir za iz- 
boljšanje tehnične opremljenosti. Razen tega bo pri določanju dohodka 
državnim organom in pri temeljni delitvi potrebno bolj poskrbeti tudi za sklade 
skupne porabe. 

Tudi pojavi mezdne in uradniške miselnosti marsikje močno ovirajo do- 
sledno delitev dohodka po delu. Ustavno načelo, da samo delo in uspehi dela 
določajo družbeni in materialni položaj človeka, so državni organi poskušali 
uveljaviti tako, da so v svojih pravilnikih in metodologijah določili osnove 
in merila za delitev dohodka po delu, začeli evidentirati opravljeno delo in 
ga ocenjevati. Čeprav je delitev po delu v mnogih organih že začela vplivati 
na izboljšanje poslovanja, je vendarle res, da še zdaleč niso izkoriščene vse 
možnosti za pozitivne učinke te delitve. Temeljni vzrok za to je v dejstvu, 
da je v številnih delitvenih sistemih, zlasti pa v njih izvajanju, močno prišla 
do izraza mezdna mentaliteta in ostanki stare uradniške miselnosti, ki se pod 
socialistično fasado skušajo vgnezditi tudi v novem sistemu. Pojavne oblike 
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te miselnosti so različne, povsod pa so nevarne, ker deformirajo načela delitve 
po delu in zmanjšujejo neposredni materialni vpliv delitve na zboljšanje kvali- 
tete, obsega in učinkovitosti delovanja državnih organov. Najpogostejša in zato 
najnevarnejša oblika je ustoličevanje vrednosti delovnega mesta kot tarifne 
postavke, to je kot plače. Marsikje ne morejo ali nočejo razumeti, da vrednost 
delovnega mesta ne more in ne sme biti nič drugega kot merilec normale in 
kot faktor, ki v osebnih dohodkih postavlja pravilna medsebojna razmerja glede 
na težino nalog. Pravimo, da je vrednost delovnega mesta samo obračunska 
osnova za osebni dohodek, toda osnova, ki se sorazmerno veča, če je delovni 
uspeh nadpovprečen, in sorazmerno zmanjša, če naloge niso opravljene v pred- 
videnem normalnem obsegu in kvaliteti. S tega vidika torej niso sprejemljivi 
razni avtomatični, od dela neodvisni dodatki po službenih letih, dodatki za 
večje delovne izkušnje, dodatki za stalnost in drugi, niti delitev individualnega 
osebnega dohodka na fiksni in variabilni del, kakor tudi ne zagotavljanje do- 
ločenih osebnih dohodkov. 

Prav tako ni mogoče sprejeti trditev o potrebnosti omejevanja osebnega 
dohodka, ne glede na to, kakšne so inačice teh omejitev, ker mora biti osebni 
dohodek vedno enak vrednosti dejansko opravljenega dela. Vsi ti pribitki, 
dodatki, garancije in omejitve so močno na liniji tarifnih postavk in s tem na 
liniji določanja osebnega dohodka v čim manjši odvisnosti od opravljenega dela. 

Druga slabost v notranji delitvi dohodka je spreminjanje ocenjevanja dela 
v osebno oceno, to je v ocenjevanje uslužbencev. Ocenjevalci v številnih pri- 
merih premalo pretehtajo vprašanje, katere naloge so bile opravljene v ocen j e- 
vanem obdobju, kako so bile te naloge opravljene, katere naloge niso bile 
opravljene in zakaj ne,-ali so bile naloge pravočasno izvršene, ali je bil raz- 
položljivi delovni čas racionalno izkoriščen in podobno. Vsemu temu se tu in 
tam še pridružujejo trditve, da se delo v državnih organih itak ne da objektivno 
oceniti. Razen tega pogosto ugotavljamo zanemarjanje konkretnih podatkov 
o opravljenem delu, nepopolne in nepregledne evidence o delu in pomanjkljivosti 
v planiranju dela, še bolj pogosto pa preveliko tolerantnost in oportunizem ter 
socialne motive, včasih pa tudi nesposobnost ocenjevalcev. K tem pojavom 
moramo prišteti tudi razmeroma močne uravnilovske težnje in določene pri- 
mere tehnokratizma, ki se mu včasih pridružuje tudi samovolja posameznih 
starešin. - 

Najbrž mi ni treba posebej utemeljevati, da so vsi navedeni pojavi lahko 
zelo nevarni, če jih delovni kolektivi v državnih organih, njihovi sveti, sindi- 
kalne organizacije in aktivi Zveze komunistov ne bi pravočasno spoznali in 
sprejeli ukrepe za njihovo odpravljanje oziroma nevtralizacijo. Po naših infor- 
macijah so mnogi kolektivi na omenjene pojave že postali pozorni, zato posto- 
poma revidirajo svoje pravilnike in delitvene sisteme, v izvajanju delitve pa 
si bolj in bolj prizadevajo, da bi bila ta čimbolj odvisna od resnično oprav- 
ljenega dela. 

Končno naj med problemi omenim še delovanje svetov delovnih skupnosti 
in samih delovnih skupnosti. Vsekakor drži ugotovitev, da bi morali le-ti še 
bolj aktivno posegati v probleme organizacije in poslovanja državnih organov. 
V poročilu, ki ga je Republiški sekretariat za proračun in občo upravo pred- 
ložil temu zboru, smo razen o problematiki formiranja in delitve dohodka 
podrobneje spregovorili tudi o funkcioniranju samoupravljanja v državnih 
organih. Zato se na tem mestu omejujem samo na ugotovitev, da so mnogi 
sveti močno iniciativni in krepko posegajo v življenje in delo organov, medtem 
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ko se nekateri sveti še niso povsem znašli tako, da se premalo aktivno vklju- 
čujejo v napore za zboljšanje organizacije in poslovanja. Posebej pa bi rad 
opozoril na potrebo, da se sveti bolj povezujejo z delovnimi kolektivi, jih sproti 
informirajo o svojem delu in jih čimbolj mobilizirajo za napredek poslovanja, 
hkrati pa se bore za dosledno spoštovanje lastnih predpisov, ker smo v nekaj 
primerih ugotovili, da delajo v nasprotju z njimi./ 

Dosedanje izkušnje kažejo, da so pristojnosti svetov v glavnem dobro po- 
stavljene. Morda bodo potrebne še nekatere korekture razmerij med starešino 
in svetom, oziroma nekatere razširitve pristojnosti svetov, slej ko prej pa je 
osnovno vprašanje v tem, kako dovolj aktivirati svete, da bi v celoti oprav- 
ljali res vse svoje odgovorne naloge. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ko ocenjujemo novo uvedeni sistem samo- 
upravljanja na načelih dohodka in delitve po delu v državnih organih, to je 
v upravi, sodiščih in tožilstvih, lahko pritrdimo mnenju, da je uvedba novega 
sistema v celoti utemeljena, ne samo zaradi izenačevanja družbenoekonomskega 
položaja delovnih ljudi, pač pa tudi zato, ker je v tem sistemu dovolj poten- 
cialnih sil za stimuliranje napredka v poslovanju. Da bi izkoristili vse te sile, 
je treba pospešeno reševati še nerešena vprašanja financiranja, delitve in samo- 
upravljanja . oziroma smelo odpravljati pomanjkljivosti in slabosti kjerkoli 
in kadarkoli se pojavijo. Razprava v tem zboru nedvomno predstavlja veliko 
moralno oporo in nadaljnjo pobudo v tej smeri. 

Predsednik Janez Hočevar: Začasni odbor za proučevanje samo- 
uprave, delitve dohodka, organizacije in delovanja upravnih organov je pred- 
ložil poročilo, ki vam je bilo prav tako dostavljeno. Odbor je za svojega poro- 
čevalca določil Danico Vogrinec, člana tega odbora. Prosim jo, da da ustno 
obrazložitev. 

Danica Vogrinec: Tovarišice in tovariši poslanci! Začasni odbor za 
proučevanje vprašanj samouprave, delitve dohodka, organizacije in delovanja 
upravnih organov našega zbora je pripravil poročilo o sistemu samoupravljanja 
in o delitvi dohodka v državnih organih, ki vam je bilo predloženo. 

Ta začasni odbor je imel nalogo proučiti vprašanje formiranja dohodka 
državnih organov, notranje delitve, delo svetov delovnih kolektivov, progra- 
miranje dela, neposredno sodelovanje kolektivov pri ocenjevanju in vprašanje 
vpliva sistema samoupravljanja na delo državnih organov. 

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi osebnih ugotovitev poslancev tega 
začasnega odbora ob obiskih občinskih skupščin Kočevje, Grosuplje, Ribnica, 
Maribor-Tezno, okrajnih skupščin Celje in Maribor in občinskega sodišča v 
Murski Soboti. Za podlago je služilo tudi poročilo o sistemu samoupravljanja 
in o formiranju ter delitvi dohodka v državnih organih, ki ga je predložil 
Republiški sekretariat za proračun in občo upravo. Odbor je koristil tudi 
ustrezno gradivo republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti. 

Če povzamemo nekatere ugotovitve in mnenja, ki so se izoblikovala na 
podlagi ugotovitev in razprav poslancev neposredno na terenu in že omenje- 
nega gradiva, ki je bilo odboru na razpolago, lahko ugotovimo tole: 

Do začetka februarja tega leta so že skoraj vsi državni organi v Sloveniji 
prešli na sistem samoupravljanja in na uvajanje novega sistema formiranja in 
delitve dohodka. S tem se je tudi v državnih organih začelo uresničevati ustavno 
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načelo o izenačevanju družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi v držav- 
nih organih s takim položajem delovnih ljudi v gospodarstvu. 

Dosedanje izkušnje izvajanja novega sistema samoupravljanja v državnih 
organih že očitno kažejo, da samoupravljanje v državnih organih, čeprav šele 
v začetni fazi uveljavljanja, dobiva vse konkretnejše mesto. Ob volitvah samo- 
upravnih organov, sprejemanju pravilnikov o notranji organizaciji, o delovnih 
razmerjih in delitvi dohodka, z ureditvijo sistemizacije in ocene delovnih mest, 
z iskanjem uspešnih meril za ugotavljanje delovne uspešnosti, sprejemanjem 
finančnega načrta, s programiranjem in evidentiranjem dela so se izoblikovale 
že več ali manj uspešne metode in oblike dela. 

^ Uvajanje sistema samoupravljanja in aktivna udeležba v delitvi dohodka 
je že pozitivno vplivala na spremembo miselnosti delavcev v državnih organih, 
na kvalitetno nove medsebojne odnose, na nov odnos do dela itd. Negativni 
poiavi, ki hromiio še hitrejši razvoj samoupravljanja, so na primer naslednji: 
prepočasno odstranjevanje vpliva zakona o javnih uslužbencih; še precejšen 
vpliv administrativno-ororačunskih načel, po katerih se odmerjajo sredstva 
državnim organom glede nai potrošnjo sredstev prejšnjega leta, povečano za pri- 
meren odstotek in ne glede na program dela in obseg potrebnega dela; še vedno 
močne težnje fiksiranja delovnega mesta kot absolutne kategorije, kar vodi 
dejansko v sistem tarifnih postavk; še vse premalo izdelana in ustrezna objek- 
tivna merila za ocenjevanje uspešnosti dela; nedosledna uporaba teh meril; 
trdožive težnje po uravnilovki v notranji delitvi dohodkov; majhna diferencia- 
cija nagrajevanja po delovni uspešnosti itd. 

Vse to kaže, da je izgrajevanje sistema samoupravljanja v državnih organih 
dolgotrajnejši proces, ki zahteva od delavca v državnem organu ne glede na to, 
ali gre za vodilnega uslužbenca ali ne, da postane subjekt tega sistema. Od 
njegove miselnosti, sposobnosti, iniciative, objektivnosti, aktivnosti, od mesta, 
ki ga bo zavzel v razvijanju socialističnih družbenih odnosov v državni upravi 
in komuni, je odvisno kako bomo sistem samoupravljanja tudi v državni upravi 
dograjevali in mu dali pravilno vsebino. Delavec v državni upravi mora zavestno 
sprejeti sistem samoupravljanja, to pa pomeni, da mora poznati njegov namen 
in pomen. 

Analiza tudi kaže, da je za uspešno izgrajevanje sistema samoupravljanja 
na osnovi dohodka in delitve po delu potrebno postaviti ustrezne odnose med 
ustreznimi skupščinami in organi samoupravljanja v državnih organih. Pro- 
gram dela mora postati eno izmed glavnih meril skupščin družbeno-političnih 
skupnosti za določanje dohodka državnim organom. Letna poročila o delu 
državnih organov, po katerih se lahko oceni pravočasnost, kvaliteta in učin- 
kovitost opravljenega dela, morajo postati osnova za realno oceno, kolikšen 
dohodek pripada državnim organom za normalno poslovanje in materialno 
stimuliranje. Tudi sprejemanje oziroma potrjevanje zaključnih računov držav- 
nih organov in drugih poročil zasluži v sistemu delitve dohodka po delu večjo 
pozornost kot doslej. 

Dosedanje izkušnje tudi kažejo, da so še slabosti in pomanjkljivosti v tem 
smislu, da v sistemu samoupravljanja in delitve dohodka po delu niso našli 
samoupravni organi in starešine povsem ustrezne rešitve v razmejitvi pravic 
in dolžnosti. Sveti kolektivov so si premalo prizadevali za zboljšanje organi- 
zacije, kakovosti dela, pravočasno opravljanje opravil, smotrnost in učinkovitost 
poslovanja, racionalno trošenje razpoložljivih sredstev itd. Vse preveč je še 
poudarjena odgovornost starešine in vodstvenega kadra v državnih organih; 
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v prevzemanju odgovornosti še očitno premalo nastopajo samoupravni organi. 
Kaže se nujnost opremljanja državnih organov s sodobnimi pripomočki, kar 
bo v znatni meri olajšalo delo, ki bo hitreje in ceneje opravljeno. 

Dosedanje izkušnje so pokazale, da se je sistem samoupravljanja in delitve 
dohodka po delu uspešno uveljavil tudi v organih pravosodja, čeprav so bili 
sprva izraženi resni pomisleki, ali je tak sistem združljiv s sodniško funkcijo 
glede na dejstvo, da je sodnik voljen in pri svojem delu neodvisen. Novi sistem 
je povzročil tudi proučevanje notranje organizacije sodišč, ki se je v marsičem 
zboljšala. 

Predlagam, da zbor na današnji seji v razpravi podpre nadaljnji razvoj 
samoupravljanja in formiranja ter delitve dohodka po delu v državnih organih. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Besedo ima dr. Mar- 
jan Pavlič, pomočnik republiškega sekretarja za pravosodno upravo. 

Dr. Marjan Pavlič: Tovariši poslanci! V zvezi z izvajanjem samo- 
upravljanja in delitve dohodka pri sodiščih so se postavljali številni problemi 
in številna vprašanja. Tudi dosedanja praksa, kljub temu, da so praktično vsa 
sodišča že v tako imenovanem preizkusu sistema samoupravljanja in delitve, 
ni rešila vseh vprašanj, tako kot niso rešena še vsa vprašanja o istem problemu 
pri drugih državnih organih. V zvezi s tem se seveda predvsem postavljajo 
tista vprašanja, ki so specifična za pravosodne organe in ki so v začetku ovirala 
razvoj novega sistema pri sodiščih. 

Eno od osnovnih vprašanj, ki je bilo tu že omenjeno, je bilo vprašanje 
združljivosti novega sistema s položajem, s statusom sodnika, z njegovo voljeno 
funkcijo. Bilo je vprašljivo, ali je sodnikova samostojnost in neodvisnost pri- 
zadeta, če se njegovo delo od časa do časa ugotavlja, se primerja, se ocenjuje 
in meri, kar je nujno potrebno, če hočemo izvajati načelo delitve po delu. 

To vprašanje o umestnosti ocenjevanja in primerjanja ter ugotavljanja de- 
lovnega uspeha sodišča in' sodnika so tisti, ki so imeli pomisleke glede združlji- 
vosti tega sistema s sodno funkcijo, predvsem postavljali kot bojazen, da bi 
sodniki v želji, da bi delali hitreje, prikazali čimveč opravljenega dela, ker bi 
se to merilo in bi bilo to osnova za višino osebnih dohodkov, da bi delali pre- 
hitro in v škodo strank. Bali so se, da se sodniki pri obravnavanju zadev ne 
bi dovolj poglobili v probleme, katere rešujejo in da morda tudi ne bi vedno 
uporabili tiste rešitve, ki bi bila sicer za stranko in za objektivno reševanje 
zadeve najbolj primerna in najbolj koristna, temveč tisto, katera bi bila morda 
hitrejša in bolj praktična. 

Dosedanje preizkušnje novega sistema nam dokazujejo, da ti pomisleki, 
ki se nanašajo na odnos sodnikov do dela oziroma do reševanja zadev in s tem 
do državljanov, niso utemeljeni. Samo slabše razumevanje in pa v začetku 
nekateri manj pomembni poskusi, da bi se prikazalo več dela kot ga dejansko 
je, je tu in tam res dovedlo do tega, da je včasih imel kdo vtis, kakor da se dela 
hitreje, da se dela manj intenzivno, oziroma da se dela bolj površno na račun 
prikazovanja boljšega uspeha. Vendar so bili to začetni pojavi, ki so bili po 
svojem obsegu tako malenkostni, da se v primerjavi s kompleksom zadev, 
katere sodišča rešujejo, ne morejo obravnavati kot poseben problem. Poleg tega 
pa so to primeri, kateri se lahko takoj vidijo in se s pomočjo notranje delitve 
dohodka absolutno lahko preprečujejo. Tako se je tudi v praksi dogajalo in 
izkušnje kažejo, da sedaj takih poskusov ni več. Nepoučeni ljudje, ki gledajo 
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kritično na izvajanje tega preizkusa pri sodiščih, so govorili tudi o poskusih, da bi 
se na račun poravnav zadeve raje reševale s sodbami, oziroma z odločbami, ker 
bi to navidezno pokazalo večje uspehe. Vendar je to le nepoznavanje samih 
postopkov pri sodišču, kajti če se vzame kot uspeh sodišča rešene zadeve, je 
potem popolnoma nepomembno vprašanje, ali je zadeva rešena s poravnavo, 
ali pa je rešena s sodbo. To se pravi, da to vprašanje, katerega so nekateri 
postavljali v začetku; ne pride v poštev in se tudi praktično tako ne dela. 
Takega značaja je tudi vprašanje v zvezi z reševanjem sporov na miren način 
pri poravnalnih svetih, češ da sodišča ne odstopajo zadev poravnalnim svetom 
zaradi tega, ker hočejo sama prikazati več dela in zaradi tega preprečujejo 
poravnave, katere bi stranke lahko sklenile. Tudi ta ugovor oziroma pomislek 
praktično nima osnove zaradi tega, ker je vsaka zadeva, ki jo odstopi sodišče 
poravnalnemu svetu, in če jo poravnalni svet reši, tudi za sodišče rešena zadeva 
in je učinek prav nasproten, namreč ta, da sodišče šteje tudi tako zadevo kot 
rešeno, čeprav jo je dejansko reševal drug organ, v tem primeru poravnalni svet. 

To so pomisleki, ki so se pojavljali in so v začetku nekoliko ovirali razvoj 
samejga sistema upravljanja. 

Nadaljnji važnejši pomisleki se nanašajo na ocenjevanje. Postavlja se vpra- 
šanje, ali je osnovano, da se sodnikovo delo ocenjuje, ali je prav, da se sodni- 
kovo delo od časa do časa meri in da se primerja delo med seboj? Praktično 
tudi sodniki niso izven ocene. Mi vemo, da se tudi sicer sodnikovo delo ocenjuje. 
Tudi delo sodišča se ocenjuje po skupščinskih organih. Sodniško delo se je tudi 
v dosedanjem sistemu ocenjevalo, samo na drug način in po drugačnih prin- 
cipih. Če pregledamo spremembe, ki so nastajale v zvezi z nagrajevanjem sod- 
nikov, lahko ugotavljamo, da so se prej uvajale položajne plače, ki so znašale 
pri sodnikih skorio polovico njihovih osebnih prejemkov, morda 40 %>• Ker te 
položajne plače niso odvisne samo.od položaja, ampak tudi od sodnikovega dela, 
napora in uspeha, ne pomenijo dejansko nič drugega, kakor ocenjevanje dela,, 
ki se je lahko spreminjalo. Predsednik sodišča je imel pravico spreminjati po- 
ložajno plačo sodnika, seveda na podlagi določene ocene njegovega dela, pri 
čemer seveda v praksi dostikrat to ni prišlo do izraza, vsaj ne v tem smislu, 
da bi se te položajne plače spreminjale navzdol, čeprav bi se položajne plače 
lahko tudi tako spreminjale. Tudi v prejšnjem sistemu se je sodniško delo 
ocenjevalo, samo s to razliko, da je bilo to ocenjevanje povsem v rokah pred- 
sednika sodišča, ki ni bil v tem pogledu vezan in ni imel na razpolago konkret- 
nejših drientacijskih pokazateljev. Lahko jih je tudi imel, vendar nujno ni 
bilo in je on odločal po svoji uvidevnosti, upoštevaje sredstva, katera so sodišča 
za te primere imela na razpolago. r 

Če se s tem samo postopek glede ocenjevanja nekoliko razširi in če pri 
tem ocenjevanju sodelujejo tudi tisti, ki so z njim neposredno prizadeti, potem 
je pravzaprav dejansko izvajanje samoupravljanja, oziroma ocenjevanja samo 
izpopolnitev demokratičnosti nagrajevanje in razvijanje sedanjega sistema. Prav 
to pa v svoji osnovi preprečuje težave, ki so nastale prav v zvezi z ocenjevanjem 
in omogoča realnejše izvajanje načela delitve po delu. 

Pri sodiščih se je postavljalo vprašanje, kdo naj bo tisti, ki naj ocenjuje. 
Sodišča so smatrala, da ocenjevanje ni glasovanje in zaradi tega pri ocenjevanju 
ne odloča svet, ki je sestavljen iz vseh grup sodnih uslužbencev in sodnikov. 
Pri ocenjevanju sodnikov sodelujejo izključno le sodniki, ki pripravljajo osnove 
za oceno, o kateri dokončno odloča sam predsednik sodišča. 
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V zvezi s tem vprašanjem se kot poseben prpblem pri sodiščih pojavlja 
položaj in vloga predsednika sodišča, ki je drugačna kot starešine pri upravnih 
organih. Predsednik sodišča je sodnik, enak med enakimi, hkrati pa je tudi 
starešina, se pravi starešina, ki vodi sodno upravo pri sodišču. Tega vprašanja 
pravosodni organi oziroma sodišča še niso dokončno rešila, vendar pa se je v 
praksi izoblikovala rešitev, da se tudi predsednik sodišča vključuje v sistem 
samoupravljanja in je član kolektiva, pri formiranju oziroma pri določanju 
osebnih dohodkov pa praviloma ne participira v tistem delu, ki je namenjen 
kot variabilni del za nagrajevanje po uspehu. Praviloma še njegovi osebni 
dohodki v tistem delu, ki je namenjen za uspeh, določajo v obliki odstotka 
vnaprej, oziroma se določijo v okviru povprečja, katero se pri obračunavanju 
ugotavlja za celotno sodišče. 

S tem v zvezi je odprto vprašanje, ali naj se predsedniku sodišča vendarle 
določijo fiksni prejemki, da bi bil s tem kot starešina organa povsem neodvisen 
od ocenjevanja in konkretnega ugotavljanja uspehov, ne sicer svojih lastnih, 
ampak uspehov sodišča kot takega. S tem bi se na eni strani popolnoma izognil 
možnosti očitkov, da je pri ocenjevanju, pri katerem sodeluje tudi sam zainte- 
resiran in prizadet in zaradi tega to ne bi bilo združljivo z njegovo funkcijo, 
na drugi strani pa je težko predsednika izločiti iz samega sistema, ker je prav- 
zaprav uspeh predsednika sodišča odvisen od uspeha, ki ga ima sodišče kot 
celota. 

Če pogledamo ta vprašanja, lahko ugotovimo, da so praktično v glavnem 
že rešena in ne pomenijo bistvenega problema. Pri sodiščih vpfašanje samo- 
upravljanja pravzaprav ni bilo nikdar vprašanje, ki bi se obravnavalo. Vpra- 
šanja so se nanašala predvsem na izvajanje načel delitve po delu, vendar so 
v glavnem ta vprašanja enotno rešena in pri sodiščih v Sloveniji glede tega ni 
več posebnih pomislekov oziroma posebnih težav. So pa nekateri manjši pro- 
blemi, katere tudi še sedaj ne morejo sodišča reševati enotno, kajti za dokončne 
rešitve bo le potrebno še nekaj prakse. 

Po podatkih, ki jih ,ima Republiški sekretariat za prosvetno upravo, je 
sistem samoupravljanja in delitve dohodka po delu tudi pri sodiščih povzročil 
veliko sprememb ne samo v notranjih odnosih, temveč tudi v organizaciji sodišč 
in seveda pri delovnih uspehih.. Če primerjamo samo število uslužbencev na 
eni strani pri tistih sodiščih, ki so v preteklem letu izvajala preizkus, na drugi 
strani pa pri tistih, ki še niso uvedla preizkusa, pridemo do zanimive ugoto- 
vitve, da se število uslužbencev pri tistih sodiščih, ki so izvajala preizkus, ni 
povečalo, ampak se je celo znižalo za 22 oseb, oziroma za 2,5 "/o, medtem ko se 
je število uslužbencev pri sodiščih, katera v preteklem letu niso izvajala preiz- 
kusa, znižalo samo za 6. Če upoštevamo, da pri izvajanju preizkusa naletimo 
tudi na druge ovire, namreč na ovire v tem smislu, da se praktično ne morejo 
vse spremembe izvesti tako, kot bi se lahko, niti tehnično niti organizacijsko, 
zlasti pa ni mogoče zaradi spremenjenih metod dela in boljše organizacije 
odvečne uslužbence s sodišč kar čez noč zaposliti na drugih delovnih mestih 
— je navedeno zmanjšanje uslužbencev viden uspeh. Osebje pri sodiščih se je 
bistveno zmanjšalo zaradi tega, ker so bile uvedene boljše metode dela in zaradi 
tega, ker so tudi sami člani delovnih skupnosti aktivno sodelovali pri uveljav- 
ljanju novih metod, pri uveljavljanju novih organizacijskih oblik in pri vseh 
teh osebnih spremembah. 

Če pogledamo sedanje stanje, ugotovimo, da so vsa sodišča v preizkusu, pri 
čemer pa večina sodišč ne preizkuša samo delitev, temveč dejansko izvaja že 
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načela samoupravljanja. Zato bi bilo v sedanjem stanju težko odstopati od 
nadaljevanja tega procesa; to bi pomenilo korak nazaj in bi bilo zdaj, ko smo 
prebredli največje težave, zelo neprimerno in za sam razvoj sodišč in za samo- 
upravljanje škodljivo. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Miro Hegler. 

Miro Hegler: Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi spregovoril nekaj 
besed o notranji delitvi dohodka v upravnih "organih občin Kočevje in Grosuplje. 

Notranja delitev v upravi občinskih skupščin Kočevje in Grosuplje je 
postavljena na osnovi ocenitve delovnih mest. Ocenitev delovnih mest je bila 
izvedena na podlagi poprejšnje sistemizacije in temeljitega poprejšnjega popisa 
opravil. 

Pri tem se je zlasti v podrobnostih upoštevalo načelo popolne obremenje- 
nosti delovnega mesta. Osnova za analitično oceno delovnih mest je bila meto- 
dologija zveznega in republiškega zavoda za javno upravo, pripravljena v 
tesnem sodelovanju z Republiškim sekretariatom za proračun in občo upravo. 
Delovna mesta so hoteli oceniti najbolj objektivno, vendar so se pri tej ocenitvi 
pojavile tudi pomanjkljivosti, ki so se posebno odražale v uravnilovskih ten- 
dencah pri uslužbencih z nižjo in srednjo izobrazbo nasproti uslužbencem z 
višjo in visoko šolsko izobrazbo. 

Razdelitev dohodka so uprave občinskih skupščin izvedle v svojih letnih 
finančnih načrtih, iz katerih je razvidno, da so razdelile dohodek na materialne 
stroške, osebne dohodke, sklad skupne porabe in rezervni sklad. 

Osebni izdatki so se znotraj delili na osebne izdatke, ki jih prejemajo 
uslužbenci glede na vrednost delovnega mesta in na osebne izdatke, ki jih pre- 
jemajo kot dohodek po uspešnosti dela. Delitev osebnih dohodkov po uspehu 
dela je v vsaki občini različna in se giblje med 10 in 20 °/o. Kot notranji kriterij 
delitve pa imajo še dodatke za službena leta, ki znašajC> v občini Kočevje za 
ženske nad 15 in moške nad 30 let 8io/o. Nejasno pa je še vedno vprašanje 
pripravnikov, ker v pravilnikih ni podrobno obdelan pripravniški staž. Osebni 
dohodek pripravnikov se določa po delovnem mestu, za katerega se pripravlja, 
ta pa se mu lahko zniža tudi do 20'%>. 

V občini Kočevje je zaposleno večje število uslužbencev, ki so bili udele- 
ženci NOV in imajo po določbah zakona o javnih uslužbencih priznano višjo 
strokovno izobrazbo, kot jo dejansko imajo. Prenesene pristojnosti na občinske 
upravne organe pa zahtevajo uslužbence z določeno teoretično in praktično 
izobrazbo, katere ti uslužbenci nimajo. Pojavila se je potreba, da se posamezne 
uslužbence premesti jia nižje delovno mesto, kar bi povzročilo tudi zmanjšanje 
osebnih dohodkov. Da bi se ta problem rešil in da bi ti uslužbenci prejemali 
isti osebni dohodek, se je iz skupnih sredstev uprave izločilo del sredstev v po- 
seben sklad, iz katerega se plačujejo razlike v osebnih dohodkih uslužbencev, 
premeščenih z višjega na nižje delovno mesto. Ta sklad upravlja tajnik skup- 
ščine v soglasju s svetom delovne skupnosti. 

Precej pereče je vprašanje zahtevane strokovnosti za posamezna delovna 
mesta, ki je v obeh občinah zelo različno rešeno. Zelo očitna je težnja, da se za 
vsa delovna mesta predvidi čim višja izobrazba. Kljub odbitkom za pomanjkljivo 
strokovno izobrazbo so bili namreč uslužbenci na takih delovnih mestih bolje 
plačani od uslužbencev na delovnih mestih, ki so imeli ustrezno strokovno 
izobrazbo. Prav bi bilo, da bi bili profili delovnih mest vsaj v merilu okraja 
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približno enaki. V tem smislu je okraj Ljubljana že začel delati. S tem bi 
v precejšnji meri odpadlo izsiljevanje posameznih uslužbencev ali določenih 
kategorij uslužbencev zaradi zvišanja osebnih dohodkov. 

Uslužbence v omenjenih občinah je precej motila nedoslednost posameznih 
občin in okraja Ljubljana pri ocenjevanju delovne uspešnosti. V letu 1963 so 
posamezni organi zelo ostro ocenjevali delovno uspešnost, medtem ko so neka- 
teri organi ocenjevali tako, da je skoraj vsak uslužbenec dobil ob tromesečju 
izplačano še razliko. Ob tem se je pri posameznih uslužbencih pojavila zahteva, 
da bi bila akontacija na osebne dohodke določena v višini 80 ali 90 % osebnih 
dohodkov tako, da bi uslužbenec, ki je bil ob tromesečju ocenjen negativno 
z —10 oziroma —20 %, ne dobil ničesar več, kdor pa bi bil ocenjen kot po- 
vprečen, bi dobil razliko 10 oziroma 20%, nadpovprečni pa celo več. Ta način 
sedaj še ni uveden, ga pa po izjavah na občinah proučujejo in ga bodo verjetno 
kljub vsemu uvedli v letošnjem letu. 

Nedoslednost posameznih občin je bila tudi na drugih področjih. Kljub 
dogovoru, da je edino merilo za nagrajevanje delo, so posamezne občine oziroma 
preizkusni organi povečevali osnove za osebne dohodke tudi glede na leta 
službe, stalnost itd. 

Prav tako niso bili zadovoljni s tem, da so nekateri organi kljub preiz- 
kusnemu sistemu izplačevali novoletne nagrade in pri tem plačevali prispevke 
družbeni skupnosti po nižji stopnji ter si na ta način zagotovil za neto izplačila 
več sredstev. 

Pri ocenjevanju delovne uspešnosti zlasti upoštevajo kakovost dela, količino 
dela, ažurnost pri opravljanju dela in uporabnost pri različnih opravilih. Za 
vsakega izmed teh kriterijev določa pravilnik odstotek zvišanja, če je usluž- 
benec nadpovprečen, oziroma odstotek znižanja, če je uslužbenec podpovprečen. 

V praksi se je izkazalo, da vnaprej določeni odstotki za nagrajevanje de- 
lovne uspešnosti po posameznih kriterijih niso primerni in jih je potrebno od- 
praviti. V občini Grosuplje se stimulativnost novega sistema kaže tudi v tem, 
da je v prejšnjem letu obiskovalo seminarje, ki so bili organizirani kot pomoč 
v pripravi za izpite za priznanje srednje strokovne izobrazbe, 14 uslužbencev. 
Pozitivni vpliv tega sistema se vidi tudi v tem, da se je struktura uslužbencev 
znatno spremenila. Primerjava stanja 1. 1. 1963 in 1. 1. 1964 pokaže, da se je 
število uslužbencev z visoko, višjo in srednjo izobrazbo povečalo, število usluž- 
bencev z nižjo izobrazbo pa se je znižalo. V prejšnjih letih, oziroma v letu 1962, 
niso hoteli sprejemati uslužbencev z neustrezno strokovno izobrazbo. Primernih 
uslužbencev pa zaradi nizkih osebnih dohodkov niso mogli dobiti. Zaradi tega 
v prejšnjih letih ni bilo mogoče izpolnjevati, zlasti pa ne kvalitetno izpolnjevati 
vseh nalog. Z novim sistemom nagrajevanja so si zagotovili možnost name- 
stitve strokovno primernih uslužbencev. 

Sprememba strukture uslužbencev je vplivala na kvaliteto opravljenih 
nalog, saj je bilo izdelanih več strokovnih analiz, informacij in poročil za 
skupščino, svete, komisije in upravne odbore skladov. Število primerov kršenja 
pravil, postopka in pravic strank pa se je zmanjšalo. S tako politiko pa so na 
drugi strani povzročili tudi to, da se sedaj višina osebnih dohodkov oziroma 
porabljenih sredstev precej nesorazmerno veča. Razni statistični prikazi, ki ne 
upoštevajo spremembe strukture uslužbencev, dajejo videz, kot da so se povečali 
osebni dohodki prej zaposlenih uslužbencev, čeprav je dejansko povečanje oseb- 
nih dohodkov v glavnem posledica spremenjene strukture. 
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Težave imajo s sredstvi za modernizacijo pisarniške opreme in za uvajanje 
moderne birotehnike. Skupščine, zlasti pa organi izven skupščine, vidijo pred- 
vsem le skupno višino sredstev za upravo in odstotek povečanja sredstev, ne 
upoštevajo pa dovolj sprememb strukture uslužbencev in pa tega, da v daljšem 
obdobju ni bila nabavljena nobena oprema, od birotehničnih sredstev pa le 
najnujnejše število pisalnih strojev. Mnenja so, da ni prav, da se potrošnja 
sredstev vedno primerja z uporabo v prejšnjem letu, ker je to krivično za tiste, 
ki s sredstvi štedijo. Kdor sredstva neodgovorno in široko troši, je zato nagrajen, 
ker dobi zato v naslednjem letu sredstva glede na potrošnjo v prejšnjem letu. 

Vsi pravilniki imajo določila, da odloča svet delovne skupnosti spora- 
zumno s tajnikom o sprejemu uslužbencev in o- odpovedi delovnih razmerij 
uslužbencev oziroma o njihovi stavitvi na razpolago. Razen tega imajo še nekaj 
določil, ki odstopajo od določil zakona o javnih uslužbencih. Pri tem nastaja 
vprašanje zakonitosti in veljavnosti tako sprejetih aktov. Zakon namreč določa 
le, da se smejo preizkusni organi odmakniti od dosedanjih predpisov o organi- 
zaciji, sistematizaciji delovnih mest, načinu financiranja in načinu določanja 
plač uslužbencev, ne pa tudi glede urejanja delovnih razmerij. To pa je pre- 
ceišnia pomanjkljivost. Svet delovne skupnosti sporazumno s tajnikom po eni 
strani odloča o delitvi dohodka, določa tudi kadrovsko politiko v upravi, nima pa 
neposrednega instrumenta za izvajanje te politike. Pri tem mislim na to, da ne 
more neposredno vplivati na sprejemanje in odpovedovanje delovnih razmerij 
uslužbencev. Po veljavnih predpisih je namreč zato pristojna komisija za usluž- 
benske zadeve, ki pa ni sestavljena iz vrst uslužbencev občinske uprave. Član 
komisije je po svojem položaju le tajnik občinske skupščine. 

Družbeno-politične organizacije nimajo neposrednega vpliva na samo- 
upravo v občinski skupščini, pač pa ta svoj vpliv izvajajo posredno in sicer tako, 
da člani sveta delovne skupnosti, ki so tudi člani raznih organizacij, uveljav- 
ljajo stališča teh organizacij v delu sveta delovnih skupnosti. Tajnik pa razen 
teh stališč zastopa tudi stališča občinske skupščine. Seveda so ta stališča v večini 
primerov istovetna. 

Aktiv Zveze komunistov, ki je formiran pri občinski skupščini, ima precej 
pomembno vlogo. Pozitivni vpliv delovanja tega aktiva je čutiti v delu sveta 
delovne skupnosti, na sestankih člandv delovne skupnosti, kakor tudi v samem 
delovanju uprave. 

Sindikalna podružnica uslužbencev pa ni našla v celoti svojega mesta. Še 
vedno nekako preveč deluje v smeri materialne pomoči oziroma pomoči pri 
raznih nabavah za člane delovnega kolektiva, premalo pa izvaja naloge, za ka- 
tere je dejansko odgovorna. Reči je treba, da se tudi na tem področju stanje 
precej izboljšuje. Mišljenja sem, da je vpliv družbeno-političnih organizacij 
vendarle tolikšen, in da je tudi zavest članov delovnega kolektiva že na taki 
višini, da bi lahko prepustili svetu delovne skupnosti v odločanje več zadev kot 
doslej. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Jože Dernovšek, 
poslanec iz Litije. 

Jože Dernovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim razpravljati 
o tako imenovanih subjektivnih problemih pri delitvi osebnega dohodka, kakršni 
se kažejo v nekaterih zasavskih občinah. 
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Znano je ustavno načelo, ki je bilo danes že navedeno, da samo delo in 
uspehi pri delu določajo materialni in družbeni položaj človeka. Preden se to 
načelo uresniči, pa imamo precej raznih težav, med katerimi so subjektivne po 
mojem mnenju vsekakor na prvem mestu. Navajam nekatere primere tako 
imenovanih subjektivnih manifestacij, ki ovirajo napredek nagrajevanja po 
delu. Imel sem priložnost opaziti težnje delitve na fiksni in variabilni del oseb- 
nega dohodka, pri čemer je predvsem poudarek na fiksnem delu, torej na tistem 
delu osebnega dohodka, ki je zagotovljen in postavljen na osnovi analitične 
ocene delovnega mesta. Variabilni del pa je omejen, ni sproščen in znaša po- 
nekod 25«/», drugje pa 30 °/o navzgor ali navzdol. Tu so navedene omejitve 
v odstotkih, omejitve pa so tudi v sredstvih, ki so določena za variabilni del. 
Poznam celo primer, da je za variabilni del določenih samo nekaj sto tisoč 
dinarjev za celo leto 1964, kar seveda privede do tega, da so tako imenovane 
»akontacije« v bistvu postale fiksne plače. Ponekod pa se uveljavlja pozitivna 
težnja, da se ves dohodek spremeni v gibljivi del, če lahko temu tako rečemo. 
Ta težnja je vidna predvsem v Hrastniku. 

Nadaljnji problem, ki ga mislim tu navesti, je tako imenovano ocenjevanje. 
Ocenjevanje, to se vidi iz primerov, boleha na uravnilovki. Podatki kažejo, da 
imamo pri nas nadpovprečno upravo, vsaj glede na ocene. Primeri ocenjevanja 
v letu 1963 kažejo, da imamo le 1—2 °/o negativno ocenjenih uslužbencev. Glede 
na normative, ki jih imajo v naših občinah, prevladujejo nadpovprečne ocene,, 
povprečnih je zelo malo, negativnih pa še manj. Zanimiva pa je še ugotovitev, 
da je tudi odpor proti povprečnim ocenam, kajti vsi želijo imeti nadpovprečne 
ocene. Negativno ocenjeni uslužbenci reagirajo različno, prišlo je tudi do odpo- 
vedi, do raznih pritožb in tako naprej. Tudi miselnost, da se ocenjuje usluž- 
bence, ne pa njihovo delo, je precej močna. To se predvsem kaže v reakcijah 
na ocene, ki jih posamezni uslužbenci prejemajo, kajti , vedno se vprašujejo, 
zakaj je nekdo dobil več, nikdar pa ne postavijo vprašanja, kakšno delo in kako 
je to delo nekdo opravil, da je zato dobil več kot drugi. 

Dodal bi še to, da imamo primere, ko se ocenjevanje izdaja za daljša obdobja 
čeprav so bili že tudi nekateri poskusi, da se ocenjuje redno mesečno, izpla- 
čuje pa se po uspehu tromesečno. 

Imamo še zanimive primere, ki so prav danes opisani v komentarju »Dela«, 
namreč da so nekateri uslužbenci ocenjeni »preveč« pozitivno in si ne upajo 
vzeti ustreznega dohodka češ, kaj bodo rekli drugi uslužbenci. To pomeni, da 
manjka tudi nekaj odkritosrčnosti, ali pa niso ta merila realna. Tako vse kaže, 
da je stihija uravnilovke pri ocenjevanju in nagrajevanju precej močna. 

S tem je tesno povezano tudi vodenje evidence. Ta evidenca je včasih tudi 
pomanjkljiva in površna. Pri nekaterih uslužbencih se čuti do nje odpor pa 
tudi posamezni starešine ne zagovarjajo načrtnega dela in evidence. Zato pri- 
haja do primerov pavšalnega ocenjevanja, brez evidence in brez vsake doku- 
mentacije. 

V prejšnjih pravilnikih so bili še nekateri drugi destimulativni elementi, 
predvsem v obliki različnih dodatkov. V zadnjem času pa ponekod le odprav- 
ljajo te razne dodatke s tem, da iih v novih pravilnikih več ne previdevajo, 
čeprav so vidne težnje, da bi se ti dodatki uveljavili, zlasti pri starejših usluž- 
bencih, medtem ko so mlajši odločno proti njim. 

Končno še nekaj besed o vlogi kolektivov. To vprašanje je sicer obravnavala 
že Danica Vogrinec, jaz le dodajam, da vloga kolektivov ne prihaja povsod do 
pravega izraza, kajti še vedno obstoja mišljenje, da je bolje biti tiho, kot se 
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komu zameriti. Opažam, da v naših kolektivih 'manjka kreativnosti, ustvar- 
jalnosti, kajti marsikje se zadovoljujejo le s predlogi, ki jih pripravijo vodilni 
ljudje. No, prav pri vlogi kolektivov bi še omenil, da se subjektivne sile, mislim 
na sindikalno organizacijo in Zvezo komunistov, ne vključujejo dovolj v obrav- 
navo problemov samoupravljanja in delitve dohodka. 

Ob zaključku menim, da bi bilo prav, če bi naš zbor v svojih stališčih opo- 
zoril na te subjektivne probleme in na vlogo subjektivnih sil pri uvajanju 
novega sistema. Kajti kljub vsem prizadevanjem in pozitivnim rezultatom, ki 
so očitni, po mojem mnenju prav te subjektivne napake povzročajo, da se novi 
sistem ne razvija uspešneje in hitreje. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.15 in se je nadaljevala ob 10.45.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima dr. Zivko Zobec, predsednik 
Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Dr. Zivko Zobec: Tovarišice in tovariši poslanci! Če dovolite, bi se 
najprej dotaknil ugotovitve v poročilu, da se povsod dodeljujejo sredstva v glo- 
balu oziroma v določenem odstotku na potrošnjo v preteklem letu. Ta ugotovitev 
namreč le ne drži v celoti. Začasni odbor je obiskal nekatere občinske skupščine 
in tudi Okrožno sodišče v Murski Soboti, vendar kot je videti, ostalih sodišč ni 
obiskal in je zato morda le nekoliko presplošna ugotovitev, da se dodeljujejo 
sredstva kratkomalo v določenem odstotku od proračunskih dohodkov, kar naj 
velja tudi za druge državne organe, med njimi za sodišča. Opozoril bi, da je na 
področju ljubljanskega okraja vendarle ta led v nekem smislu prebit in že od 
prvega januarja letos velja drug sistem dodeljevanja finančnih sredstev okrož- 
nim sodiščem in okrožnim javnim tožilstvom. Lahko rečemo, da imamo tudi že 
prve izkušnje iz preteklega tromesečja, ko smo že dobili sredstva po realizaciji 
programa. Se pravi, glede na to, kako je bil program realiziran. 

Proračunska mentaliteta je zelo trdoživa in se je brez dvoma težko boriti 
zoper njo in doseči tak način, ki bi omogočal, da bi za več dela, to se pravi, 
za delo, ki je kvalitetne je in kvantitativno bolje opravljeno, dobili tudi večje 
dohodke. Po dosedanjem sistemu bi prišli do nekakšnega paradoksa, da prav- 
zaprav ustanova, kjer delajo več in kjer delajo bolje, dobiva^ za to boljše ali 
dodatno delo dejansko manjšo nagrado. To je nujno, če ima ustanova določen 
global. Globala po sistemu delitve dohodka nobena ustanova ne bi smela imeti. 
Odločilen bi moral biti program in realizacija programa. Ce je realizacija slabša, 
manjša, je dohodek manjši, če je realizacija večja, mora biti seveda večji do- 
hodek. V sporazumu in lahko rečem v znatni meri z razumevanjem okrajne 
skupščine v Ljubljani, smo prvi poskus izvedli. Razumljivo je, da temu lahko 
marsikdo oporeka, ampak v glavnem bodo ugovori taki, kot so bili od začetka, 
ko smo slišali, da se nov sistem ne bo obnesel, da ni moč dela ceniti, da ga ni 
moč meriti itd. 

Če dovolite, bi omenil še drugo plat te proračunske mentalitete. Ta temelji 
na nekakšnem tradicionalizmu, v nekem smislu celo konservativnem gledanju, 
da so delovna mesta v določeni ustanovi enkrat za vselej oddana, da so taka 
določena in da ni moč iskati notranjih rezerv. Čeprav nekatera sodišča še niso 
v položaju, v katerem bi temeljilo nagrajevanje in dodeljevanje finančnih sred- 
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stev na programu, je vendarle moč doseči primernejšo delitev in tudi zvišanje 
osebnih dohodkov, če se posamezna mesta združujejo, reducirajo in podobno. 
Na sodiščih je že tako, da je veljala že od nekdaj stara zakoreninjena praksa, 
po kateri je moral vsak sodnik imeti svojo zapisnikarico, ne glede na to, ali je 
imel veliko ali malo dela; skoraj vsak uslužbenec v administraciji je imel naziv 
nekakšnega vodje, šefa in podobno, ker je pač za tisto delo bil nekakšen vodja, 
vodja tega vpisnika, vodja drugega vpisnika in drugega dela ni opravljal spet ne 
glede na to, kolikšen je dotok zadev. Število administrativnih uslužbencev ni vedno 
utemeljeno in je mogoče doseči ustrezno skrčenje delovnih mest, s tem pa tudi 
pridobiti sredstva za nagrajevanje po delu. Omenil bi samo še to, da skrčevanje 
kadra ne terja vedno in za vsako ceno nabave modernih sredstev in podobno. 
Če hočemo skrčiti strojepisni kader, so seveda magnetofoni potrebni. Dostikrat 
pa slišimo ugovore, da v tem primeru moramo imeti posebne bokse in podobno. 
V naši praksi smo videli, da se da tudi pri stari pisarniški opremi v celoti dose- 
či polno izkoriščanje strojepisnih zmogljivosti, seveda z magnetofoni. Tako je 
lahko padlo število strojepisk na Okrožnem sodišču v Ljubljani od 23 na 12. 
Seveda lahko zdaj rečemo, da so vse v polni meri zaposlene. Prav tako je mo- 
goče združiti določene pisarne in vodje vpisnikov. Ni potrebno, da ima vsak 
vpisnik svojega vodjo, ker vemo, da vsak ni vedno izkoriščen. Omenil bi samo 
še to, da pri manjših sodiščih navadno ugotavljamo, da je razmerje med sodni- 
škim kadrom in administracijo približno 1 : 2, ponekod več kot 2 ali pa mogoče 
1 :1,9 in podobno. Čeprav upoštevamo, da so to službe, ki jih vsako sodišče 
mora opravljati, je mogoče te službe tudi združevati. Pri tem je včasih težko 
premagati mentaliteto, da je vsaka taka služba samostojna. Če hočemo doseči 
pravo delitev po delu, pa se mora posameznikom dati še določeno dodatno delo 
in se ne bi smeli bati kombinirati določenih opravil enega vodje, če mu že tako 
rečemo, z opravili drugega vodje. V tem smislu smo mi dosegli, lahko rečemo,' 
velike uspehe; morda smo šli celo predaleč, tako da včasih, če pride vmes 
kakšna bolezen, smo mogoče že preveč na tesnem. Če hočemo doseči uspeh, je 
potrebno spodbuditi ves kolektiv, ki je materialno zainteresiran, da po takih 
spremembah že v naslednjem mesecu — v dveh, treh pa prav gotovo — dobi 
ustrezna večja sredstva. 

Predsednik J a n ez Hočevar: Besedo ima tovariš Anton Gregorič, 
poslanec iz Ptuja. 

Anton Gregorič: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bi 
se rad zadržal pri nekaterih vprašanjih, ki se nanašajo na uveljavljanje samo-' 
upravnih aktov in na kršitve teh samoupravnih aktov v javni upravi, se pravi 
v upravi občinskih skupščin, ne pa tudi v drugih državnih organih. 

Ker je enoletni preizkus pokazal, da je precej teh pomanjkljivosti v prvih 
pravilnikih, ki so jih sprejeli samoupravni organi občine oziroma okrajev in ker 
se je v tem času pokazalo, da bi se te pomanjkljivosti v precejšnji meri dale 
odpraviti, so v mariborskem okraju okrajni organi priporočili občinskim, naj 
pripravijo nove pravilnike oziroma popravijo in dopolnijo stare pravilnike. 
Kljub temu, da je to priporočilo v našem okraju bilo dano že januarja letoš- 
njega leta in da je ugotovljenih pomanjkljivosti veliko, se je od 15 občin 
v našem okraju lotilo popravljanja prvotnih pravilnikov le 9 občin. Od teh 
devetih občin pa sta sprejeli nove pravilnike v letošnjem letu samo dve občini. 
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Na območju našega okraja tudi ugotavljamo, da se nekateri izvajalci samo- 
upravnih in delitvenih sistemov ne ravnajo po določilih pravilnika, katerega so 
sami izdelali in sprejeli. Kršitev zakonitosti v izvajanju lastnih predpisov se 
kaže v različnih oblikah, včasih tako, da na zahteve ali prepovedi samoupravni 
organi enostavno pozabijo in odločajo na pamet, ne da bi si prej ogledali svoje 
lastne predpise. 

Nemalo je tudi primerov, da se razpravlja na sejah svetov delovne skup- 
nosti le o delitvi in formiranju dohodka. 

Zelo redek je primer, da svet kolektiva obravnava tudi uspeh dela, metode 
za izboljšanje dela, kvaliteto dela in podobna bistvena vprašanja. 

V pravilnikih svetov kolektiva -je določeno, da dajejo sveti kolektiva pol- 
letna poročila o svojem delu skupščini in delovni skupnosti. Takšna poročila je 
v našem okraju dalo 6 svetov, 2 sveta samo enkrat, kljub temu, da je v teh 
pravilnikih predvideno polletno poročanje. 7 svetov delovnih skupnosti teh po- 
ročil še sploh ni podalo, čeprav je že preteklo enoletno obdobje preizkusa. To 
se pravi, da ti samoupravni organi, bodisi zavestno bodisi iz drugih razlogov 
kršijo samoupravne predpise, katere so sami sprejeli. 

Še hujši primer kršitve normativnih aktov in principov samoupravljanja 
je bil ugotovljen v občini, kjer svet kolektiva in tajnik nista storila ničesar, da 
bi predstojniki notranjih organizacijskih enot spoštovali določila pravilnika, 
spremljali in ocenjevali uspeh dela svojih uslužbencev in podobno. Omenjena 
organa sta prišla šele meseca oktobra do zaključka, da bi bilo treba izvesti for- 
malno ocenjevanje, da bi lahko razdelili denar, ki se nabira na žiro računu kot 
razlika med izplačano akontacijo in obračunsko vrednostjo točke. Se hujši ne- 
razumljiv in nesprejemljiv v sistemu samoupravljanja je primer-v neki občini 
našega okraja, kjer sta tajnik in njegov strokovni kolegij predlagala kolektivu 
delovne skupnosti, da se za načelnike in druge višje uslužbence ne bi izvajala 
določila pravilnika, s katerimi je določeno, da se od ocene delovnega mesta, ki 
je izražena v točkah, odšteje odstotek točk, če uslužbenec nima predpisane de- 
janske ali priznane izobrazbe. Prav v tej občini so tudi preformirali pravilnik 
ne da bi o tem razpravljala delovna skupnost uslužbencev. Tako velja za načel- 
nika organizacijskih enot akontacijska vrednost točke 100-odstotno, se pravi, da 
imajo neke vrste plačo po nazivih, medtem ko naj bi za ostale uslužbence znašala 
akontacijska vrednost točke le 95°/o. 

S pravilniki je tudi določeno, da morajo predstojniki redno spremljati delo 
svojih uslužbencev in ga za določeno obdobje ocenjevati. Če ugotavljam to 
v 3 občinah našega okraja, katere tudi sicer ves čas primerjam in analiziram, 
pridem do zaključka, da se to ne izvaja in ugotavljam, da je malo občinskih 
uprav in v njih organizacijskih enot, kjer bi imeli vsaj okvirni načrt dela, po 
katerem naj bi potem tudi delo samo ocenjevali. Uslužbenci kljub določbam 
pravilnikov ne vodijo evidence o opravljenem delu, ker je njihovi predstojniki 
pri ocenjevanju opravljenega dela ne upoštevajo. Glede na to se postavlja vpra- 
šanje, kako tak predstojnik oceni delo posameznih uslužbencev pravično in po- 
šteno, v skladu z načeli nagrajevanja po delu. Tak predstojnik ne najde drugega 
izhoda, kot da se odloči za pavšalno ocenjevanje, pri čemer sredstva, ki so 
namenjena za nagrajevanje po delu, dodeljuje vsem linearno. V takem primeru 
nima nagrajevanje nobene stimulativne vrednosti, ker dobi vsak uslužbenec 
svoj delež ne glede na to, ali ga je zaslužil ali ne. V eni naših občin so šli tako 
daleč v kršenju samoupravnih načel, da so določili posebne stopnje privilegi- 
ranosti uslužbencev, po katerih uspeh dela ocenjujejo v odstotkih glede na 
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šolsko izobrazbo in dejansko kvalifikacijo. Tako imajo v tem pravilniku nagra- 
jevanja določene odstotke za visoko strokovno izobrazbo, za višjo in za srednjo, 
ne glede na konkretno opravljeno delo na delovnem mestu. Po mojem mnenju 
gre pri tem za veliko kršitev načel nagrajevanja po delu in bo treba tak način 
nagrajevanja odpraviti. 

Prav taki primeri kršitve samoupravnih pravic in aktov povzročajo raz- 
prave o tem, da sistem samoupravljanja in nagrajevanja po uspehu dela v 
državni upravi ne ustreza, da se upravno delo ne da meriti in ocenjevati in 
podobno. Po mojem mnenju bi najbolj ustrezala ugotovitev, da ponekod ne 
veljajo izvajalci tega sistema, ki bi ga morali izvajati v skladu s pravilniki in 
načeli samoupravljanja. Te kršitve pridejo često do izraza tudi zaradi tega — 
kot je že danes ugotavljala tovarišica Vogrinčeva in pozneje tudi poslanec iz 
Litije — ker imajo tajniki in vodilni uslužbenci prevelik vpliv. Tajniki občinskih 
skupščin v nekaterih primerih soodločajo enakopravno s svetom kolektiva. Ker 
je njihov vpliv na nižje uslužbence še precej krepko v veljavi, se nižji uslužbenci 
v samoupravnem organu, v svetu ali pa v samem kolektivu le redko upajo 
kritizirati napake. Menim, da prihaja do negativnih pojavov prav iz tega 
razloga. V takem odnosu je mogoče izkoriščanje uradnega položaja in lahko 
pride celo do zavestne kršitve samoupravnih aktov. Ker ni verjetno, da se 
omenjene grobe kršitve samoupravnih aktov pojavljajo samo v upravnih orga- 
nih na območju okraja Maribor, temveč je takšnih in podobnih primerov ver- 
jetno v Sloveniji več in ker smo na začetku uveljavljanja novega sistema, je 
nujno, da se na ustrezen način onemogoči širjenje takih in podobnih negativnih 
pojavov, kajti z njimi se ogroža sistem samoupravljanja. 

Da bi onemogočili širjenje negativnih pojavov, predlagam, da pošlje ta zbor 
vodstvom občinskih komitejev Zveze komunistov, Socialistične zveze in sindi- 
katov priporočilo, da se angažirajo pri uveljavljanju sistema samoupravljanja 
v javni upravi, podobno kot je to bilo takrat, ko smo začeli uveljavljati samo- 
upravljanje v gospodarskih organizacijah. 

Koristno bi bilo priporočilo okrajem in Republiškemu sekretariatu za občo 
upravo in proračun, da skupaj s sindikati in morda tudi z Višjo upravno šolo 
organizirajo krajše seminarje za predsednike in nekatere člane svetov kolek- 
tivov, na katerih bi obravnavali načela in probleme samoupravljanja. 

Ker so tajniki občinskih skupščin v navedenih primerih kršitev samo- 
upravnih aktov soglašali kot odločujoči člani kolektiva, predlagam, da se v pred- 
pisih, ki bodo izdani v okviru urejanja državne uprave nasploh, določi tajnikom 
tudi odgovornost za izvajanje samoupravnih normativnih aktov. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Jolanda Kos, poslanka iz • 
Pirana. 

Jolanda Kos: Po mojem mnenju je najmanj razčiščeno vprašanje fi- 
nanciranja državnih organov. O tem se je na številnih sestankih veliko govorilo, 
vendar še ni konkretnih zaključkov. Tako smo med drugim ugotavljali, da je 
dosedanji način določanja sredstev nepravilen, da določitev sredstev v globalu 
ni primerna. Vsi smo se izrekli za to, da naj za podlago financiranju služi 
program dela državnega organa. Pojavlja pa se vprašanje, kakšna naj bi bila 
konkretna merila za vrednotenje posameznih opravil po programu za vredno- 
tenje programa v celoti. Menim, da je to tako pomembno in zapleteno vprašanje, 
da ne moremo pričakovati zadovoljivih samoniklih rešitev pri posameznih držav- 
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nih organih. Sicer so pri njih opaženi poskusi evidentiranja dela in začetkov 
programiranja — vendar bi bilo po mojem mnenju nujno potrebno, da nekdo, 
morda Republiški sekretariat za proračun in občo upravo, pripravi ustrezne 
predloge za vrednotenje dela in programa državnega organa, pa čeprav v raz- 
ličnih variantah. 

V zvezi z nagrajevanjem smo ugotavljali težave zaradi teženj po uravnilovki, 
vendar moramo na drugi strani priznati, da marsikje tudi razpoložljiva sredstva 
za osebne dohodke ne dopuščajo uspešnega nagrajevanja po delu. Poseben 
problem v tem smislu so na našem območju, to je v občinah Izola in Piran, 
inšpekcijske službe. V obeh občinah na primer nimamo gradbenega inšpektorja, 
čeprav bi bil glede na škodo, ki zaradi tega nastaja, nujno potreben. Nudimo 
mu stanovanje in osebni dohodek, ki je višji od osebnega dohodka predsednika 
in tajnika občinske skupščine — pa ga ne dobimo. Cim bi tak strokovnjak 
namreč prišel v upravno službo, bi izgubil številne honorarne zaslužke. Sploh 
pa ni primerljiva raven osebnih dohodkov, ker imajo ti strokovnjaki v drugih 
službah mnogo višje prejemke, saj je njihov dohodek odvisen od predračunskih 
vrednosti objektov, katere pa so danes že izredno visoke in bo treba tak način 
obračunavanja osebnih dohodkov čimprej spremeniti. 

Prav pri inšpekcijskih službah bo zaradi problemov kadra in nagrajevanja 
treba odločneje organizirati medobčinsko sodelovanje, da ne bodo težave in 
posledice še težje. ~ , 

Eden od govornikov pred menoj je že omenil vprašanje delovanja svetov 
delovnih skupnosti. Na našem območju smo v zvezi s tem ugotovili, da doslej 
ni bilo niti enega posvetovanja predsednikov ali članov svetov delovnih skup- 
nosti. Ker smo uvajanju samoupravljanja na drugih družbenih področjih posve- 
tili mnogo več pozornosti in skrbi ■— bi bilo prav, da tako ravnamo tudi v tem 
primeru. Ta naloga pa pripada predvsem družbeno-političnim organizacijam. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Stane Divjak, po- 
slanec iz Celja. 

Stane Divjak: Na kratko želim povedati nekaj o izkušnjah glede de- 
litve dohodka v upravi občine Celje in o delovanju samoupravnih organov 
v državni upravi sploh. 

Glede na uspehe, dosežene na področju delavskega samoupravljanja, se je 
pokazala nujnost uvajanja samouprave in delitve dohodka tudi v državnih 
organih in ustanovah. Na račun teh organov in ustanov so bile večkrat izrečene 
kritike, zlasti glede odnosov do občanov. Menim, da so se ti odnosi prav z uva- 
janjem samouprave in učinkovanjem sistema delitve dohodka bistveno zboljšali. 
Glede samega sistema pa mislim, da bi bilo pri njegovem uvajanju treba več 
pomoči tudi od zgoraj in da bi bilo prav, če bi organi skupščin širših družbeno- 
političnih skupnosti v tem smislu dah več priporočil in sugestij. 

V upravnih organih občinske skupščine Celje' so začeli uvajati sistem delitve 
dohodka v začetku leta 1961. Ker ni bilo na tem področju v upravi nobenih 
izkušenj, so si upravni uslužbenci pomagali z izkušnjami v gospodarskih orga- 
nizacijah, iskali so vse mogoče dostopne vire in izkušnje ter upoštevali suge- 
stije posameznikov, ki so proučevali ta vprašanja. Ze po desetmesečnem preiz- 
kušanju se je ugotovilo, da novi sistem ne mOre zaživeti brez samoupravnega 
organa. Zato je prvega novembra 1961 delovni kolektiv uprave občinske skup- 
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ščine Celje izvolil svoj prvi svet delovnega kolektiva, ki je kasneje mnogo pri- 
speval k izpopolnjevanju delitvenega sistema. 

V začetnem obdobju je celo sam delovni kolektiv nudil odpor novemu si- 
stemu. Močne so bile uravnilovske težnje, predvsem pri uslužbencih z nizko 
izobrazbo. Ker pa so subjektivne sile v tem kolektivu, zlasti člani Zveze komu- 
nistov, pozitivno delovale, je bil ta začetni odpor kmalu premagan. 

V novem sistemu se je še bolj zaostrilo vprašanje strokovnih kvalifikacij 
uslužbencev občinske uprave. Sam delovni kolektiv je tem problemom posvetil 
vso skrb in dosegel, da se je okrog 60 ®/o članov kolektiva strokovno izpopolnilo 
s pomočjo raznih seminarjev in tečajev, pa tudi s šolanjem na srednjih in višjih 
šolah. Ob izboljšanju strokovne strukture uslužbencev pa se je tudi pokazalo, da 
je število 172 uslužbencev občinske uprave preveliko. 

Sistem delitve dohodka po delu je ob delovanju sveta kolektiva, raznih nje- 
govih komisij in družbeno-političnih organizacij pomagal uslužbencem tudi do 
spoznanja, da njihov osebni dohodek ni odvisen le od učinka konkretnega dela, 
temveč tudi od njihovega odnosa do občana. 

Merila za ugotavljanje delovnega uspeha in delitev osebnega dohodka po 
opravljenem delu so res še nekoliko pomanjkljiva, vendar se stalno izpopolnju- 
jejo. Ob tem pa ugotavljamo, da so sredstva za osebne dohodke še vedno pre- 
majhna. Zato je še vedno težavno nagrajevati visoko kvalificirane strokovnjake, 
ki so v upravi nujno potrebni. Menim namreč, da je treba v upravi zaposlovati 
nove strokovnjake in da ne zadostuje le strokovno izpopolnjevanje obstoječih 
uslužbencev z raznimi seminarji in tečaji. Ze več let pa ugotavljamo to, kar 
smo ponovili tudi nedavno v razpravi o inšpekcijah, namreč da je izredno težko 
pridobiti ustreznega strokovnjaka za delo v upravi. Tu se še vedno pojavlja pro- 
blem ustreznega osebnega dohodka, ki ne bi bil v nesorazmerju z osebnim 
dohodkom takega strokovnjaka v gospodarskih in drugih delovnih organiza- 
cijah. V zvezi s tem so v občinski upravi v Celju prišli do zaključka, da lahko 
odpustijo 34 uslužbencev, pri čemer bi- s preostalimi lahko opravili vse potrebne 
naloge; tako prihranjena sredstva pa uporabili za boljše nagrajevanje stro- 
kovnjakov. 

Po mojem mnenju sistem delitve na konstantni in variabilni del osebnega 
dohodka ne ustreza. Ni prav, da se tako imenovani konstantni del daje vnaprej, 
variabilni pa za nazaj. Če gre za sistem delitve po delu, bi morali tako kot 
v gospodarskih organizacijah tudi v upravi ocenjevati delo za nazaj in tudi 
obračunavati ter deliti osebni dohodek za nazaj. Taka delitev bi bila mnogo 
bolj spodbudna, saj bi bili osebni dohodki bolj odvisni od opravljenega dela. 

Ocenjevanje uslužbencev mora biti objektivno. Nedoslednost v tem pogledu 
ima lahko škodljive posledice. Tako imamo v občinski upravi v Celju primere, 
da uslužbenci, ki so dobili odpovedi, dokazujejo svoje sposobnosti in delavnosti 
z odličnimi ocenami iz preteklosti ter se ne strinjajo s tem, da skrčevanje šte- 
vila uslužbencev prizadene prav njih. Ker gre tu za manj sposobne in strokovno 
slabše kvalificirane uslužbence, ki upravi niso potrebni, je očitno, da prejšnje 
ocene niso bile v redu. Sveti delovnih kolektivov v državnih organih bodo zato 
morali biti pri ocenjevanju in nagrajevanju po delu mnogo bolj dosledni. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Nada Kranjc, poslanka iz 
Tolmina. 
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Nada Kranjc: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem kratkem iz- 
vajanju se bom dotaknila problematike formiranja dohodka v občinski upravi 
Tolmin. 

Z uvajanjem sistema samoupravljanja in z novim sistemom delitve dohodka 
v javni upravi je nedvomno napravljen korak k demokratizaciji. Pri konkretnem 
izvajanju te samouprave pa naletimo na velike težave, tako pri samem formi- 
ranju dohodka kot pri njegovi delitvi. Tako je na primer občinska skupščina 
Tolmin v letu 1963 določila upravi skupščine dohodek s procentualno udeležbo 
v določenih dohodkih občine. Ker pa ni bil proračun v celoti realiziran, je bil 
tudi dohodek uprave okrnjen; to pa je povzročilo veliko nezadovoljstvo. Zato 
se je za leto 1964 občinska skupščina odločila, da bo določila dohodek svoji 
upravi v globalnem znesku, vendar ne na osnovi programov dela, temveč še po 
administrativnih načelih na osnovi proračunske potrošnje v prejšnjih obdobjih. 
Ce vzamemo za primerjavo kot osnovo leto 1962 in označimo takratna sredstva 
z indeksom 100, je v letu 1963 znašal indeks 114, v letu 1964 pa 111. 

Glede na nizke proračunske dohodke in velike potrebe v komuni, sredstva, 
ki so določena upravi skupščine v globalnem znesku, ne bodo zadoščala za to, 
da bi se lahko osebni dohodki v upravi približali ravni osebnih dohodkov v go- 
spodarstvu na območju naše komune. Z družbenim planom je namreč predvi- 
deno povečanje dohodka v občini Tolmin za 18 »/o, medtem ko se osebni dohodek 
uprave povišuje za 11 °/o, pri čemer pa je računati še z namestitvijo novih usluž- 
bencev v občinski upravi, ker je približno 8 «/o delovnih mest nezasedenih in to 
v glavnem takih, ki terjajo visoko kvalificirane uslužbence. Tako lahko predvi- 
dimo, da se standard ne bo nič povečal, temveč bo ostal na isti ravni. Tak ne- 
ugoden "položaj pa povzroča še nadaljnjo fluktuacijo predvsem strokovnih 
kadrov. Med drugim odhaja iz uprave načelnik oddelka za gospodarstvo, ki je 
ekonomist. 

Celotni dohodek uprave se deli na osebne dohodke in materialne stroške 
in to v razmerju 80 : 18, v sklade pa gre le 2 °/o, kar je pravzaprav le majhen 
odstotek. V glavnem se formira le sklad skupne porabe, medtem ko se amorti- 
zacijski sklad ne ustvarja. Ustanovitev amortizacijskega sklada bi bila zelo po- 
trebna in nujna, da bi se tako zagotovila sredstva za boljšo tehnično oprem- 
ljenost, ki bi nedvomno ugodno vplivala na povečanje uspešnosti dela. 

Pri osebnih dohodkih se skuša stalno dopolnjevati merila delitve po delu. 
V letu 1963 so se še upoštevale razne avtomatične osnove, ki so vplivale na 
raven osebnih dohodkov. Te osnove so bile v letošnjem letu v 'glavnem od- 
pravljene. Od analitične ocene delovnega mesta s točkovanjem se odstopa do 
12'%>, če zaseda mesto oseba, ki nima predpisane izobrazbe, da se s tem stimulira 
strokovno izpopolnjevanje. Ostalo odstopanje je odvisno od naknadne ocene 
delovnega mesta. Izvršitev dela, glede količine in kakovosti, se ocenjuje tro- 
mesečno. Pokazalo pa se je, da je to predolgo razdobje za ocenjevanje in bo že 
z mesecem junijem uvedeno mesečno ocenjevanje, ki bo gotovo bolj objektivno. 
Osebni dohodek lahko variira neomejeno navzgor ali navzdol. V praksi so bile 
osnove povečane največ do 31%, zmanjšane pa do 15 %. Pozitivno in s pove- 
čanjem osnove je bilo v tem tromesečju ocenjenih 58% uslužbencev, 30% brez 
spremembe, 12 "Vo pa z negativno oceno. Povečanje osnove pri teh 58% se na- 
naša v glavnem na izvršena dodatna dela, ki so bila potrebna predvsem zaradi 
nezasedenosti delovnih mest. To je bilo v nekem smislu nadomestilo za nad- 
urno delo, ki je bilo potrebno zaradi pomanjkanja uslužbencev in zaradi bo- 
lezenskih izostankov. Če vse to upoštevamo, preostane le okrog 5 % usluž- 
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bencev, ki so bili v resnici nagrajeni za nadpovprečno uspešnost in prizadevanje 
pri svojem rednem delu. Ob tem pa se pokaže, da so bili-kriteriji pri ocenje- 
vanju realni. 

Od sredstev, predvidenih za osebne dohodke pri ukinjenih in nezasedenih 
delovnih mestih, se 50%' porabi za povečanja osebnih dohodkov, 50% pa se 
daje v sklad skupne porabe. Prav tako je urejena stimulacija za zniževanje 
stroškov poslovanja. Pri zniževanju režijskih stroškov gre 50'% prihrankov za 
osebne dohodke, 50% pa v sklad skupne porabe, ki je namenjen v glavnem 
za rekreacijo. 

Ne moremo reči, da je ocenjevanje po neposrednih starešinah in kolektivu 
že v celoti doseglo namen nagrajevanja po delu. To je šele začetek, pri katerem 
še hote ali nehote pride tudi do ocenjevanja osebnosti, ne le izvršenega dela 
in njegove kvalitete. Ta odstopanja od načel se pokažejo, v precejšnji meri, 
ko se ocene starešin oddelkov konfrontirajo in usklajujejo za celotno upravo. 
Sredstva za nagrajevanje po delu so v tej občini namreč še vedno skupna za 
vso občinsko upravo in niso prepuščena notranjim organizacijskim enotam. 
Kolektiv še ni dovolj močan, da bi imel zadosten vpliv na odstranjevanje ne- 
sorazmerij in seveda v glavnem potrjuje ocene nadrejenih. 

Kljub naštetim pomanjkljivostim je nov način nagrajevanja in uprav- 
ljanja v javni upravi že dal vidne uspehe, ki se odražajo v zboljšanju organi- 
zacije dela in delovne discipline, dvigu produktivnosti in zboljšanju kvalitete 
dela. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Rihard Knez, 
predstavnik sveta delovnega kolektiva Izvršnega sveta. 

Rihard Knez: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi bi želel so- 
delovati z navedbo nekaterih praktičnih izkušenj, gledano s strani samouprav- 
ljalcev, to pomeni sveta delovne skupnosti služb Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Izvršni svet je v svojih službah uvedel sistem samoupravljanja z letošnjim 
letom. Priprave za uvedbo novega sistema so se sicer izvajale že prej, približno 
eno leto, pred tem, moram pa povedati, da je pri teh pripravah sodeloval 
le ožji krog uslužbencev oziroma odgovornih funkcionarjev Izvršnega sveta. 
To se je poznalo tudi pozneje pri izvajanju tega sistema. Polletne izkušnje, ki 
jih imamo, so preveč kratkotrajne, da bi lahko povedal kaj posebno značilnega. 
Ugotoviti moram, da obstojajo nekateri specifični problemi in nekatere speci- 
fične situacije v naših službah, ki se nekoliko odražajo tudi v problemih, ki 
nastajajo. V naših službah je zaposlenih pTibližno 166 uslužbencev, od teh pa 
je samo 150 vključenih v sistem delitve dohodka. Nekateri uslužbenci niso 
vključeni v ta sistem, čeprav so člani delovne skupnosti in imajo pravico 
sodelovati v samoupravnih organih. O tem problemu teče razprava zato, ker 
svet delovne skupnosti meni, da ni pravilno, da je določeno število uslužbencev, 
ki imajo značaj upravnih funkcionarjev, izločenih iz tega sistema, lahko pa 
sodelujejo v odločanju o ostalih uslužbencih, o ostalih članih delovne skupnosti. 

Pravilnik, ki velja za našo delovno skupnost, je bil sestavljen na osnovi . 
osnutka pravilnika, ki so ga uporabili tudi drugi upravni organi in ima seveda 
tudi vse slabosti, ki so bile danes že večkrat omenjene. Lahko rečem, da smo 
pri uvajanju sistema samoupravljanja šli tako kakor drugi upravni organi 
po napačni poti. Tako smo na primer opravili oceno delovnih mest, ki je osnova 
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za določanje dohodka, na podlagi take organizacije in sistemizacije delovnih 
mest, ki je zelo nedognana in nepretehtana ter je še ostanek oziroma nadalje- 
vanje dosedanje organizacije. To je bilo nujno, ker smo morali na nek način 
prevzeti dosedanjo organizacijo in deloma tudi dosedanjo sistemizacijo', da smo 
na osnovi tega sploh lahko že v začetku določili osnovni dohodek v obliki akon- 
tacije za uslužbence. V razpravi o sistemizaciji, ki ni bila samo v svetu delovne 
skupnosti, ampak tudi izven njega je bilo ugotovljeno, da je ta sistemizacija 
pomanjkljiva in smo do danes, ko smo imeli tri seje sveta, na vsaki seji morali 
pravzaprav razpravljati o izboljšanju in izpopolnitvi sistemizacije. Vprašanje 
organizacije dela pri specifičnih nalogah naših služb, ki so razdrobljene, se- 
stavljene iz drobnih organizmov, šefov kabinetov,, posameznih svetovalcev in 
manjših organizacijskih enot, je seveda še težje, čeprav je problem organizacije 
dela in sistemizacije tesno povezan. Sama organizcija dela je odvisna tudi od 
nekaterih činiteljev, ki so izven domene samega sveta delovne skupnosti. V tem 
smislu je položaj v naših službah nekoliko drugačen kot v drugih državnih 
organih in v drugih organih javne uprave. 

V razpravi o sistemizaciji in organizaciji dela je sodelovalo minimalno 
število uslužbencev, kar se je pokazalo kot slabo potem, ko so uslužbenci ugo- 
varjali konkretnim ocenam delovnih mest. Moram reči, da je teh ugovorov 
bilo veliko. Približno polovica uslužbencev, katerih delovna mesta so bila oce- 
njena, je ugovarjala. Pozneje se je v razpravah z njimi ugotovilo, da so bili 
premalo informirani, čeprav so pred ocenitvijo delovnih mest dobili vse ustrez- 
no gradivo. Izkazalo se je, da ti uslužbenci tega gradiva niso dobro preštudirali. 
Navedeni uslužbenci so pravzaprav ugovarjali sistemizaciji, s tem ko so navajali 
nekatera dodatna opravila in nove elemente iz svojega delovnega področja, ki 
jih sistemizacija ni poznala. Pozneje so se ti ugovori zreducirali na precej manjše 
število resnih ugovorov, ki so bili tudi upoštevani. Pri razpravah o ugovorih 
so prišli na dan tudi vsi tisti negativni elementi, ki so jih tovariši predgovorniki 
že omenili, to je uravnilovka, zaostritev med mladimi in starimi, poskusi šablon - 
skega prenašanja metod samoupravljanja iz gospodarskih organizacij, zane- 
marjanje strokovnosti in delovnih izkušenj ter podobno. 

Glede ocenjevanja in nagrajevanja po uspešnosti dela lahko mirne duše 
rečemo, da smo v naši delovni skupnosti pravzaprav šele na popolnem začetku 
iz enakih razlogov kot v drugih delovnih skupnostih državnih organov. Nimamo 
programa dela, nimamo še niti najosnovnejših planov za delo, nimamo še izde- 
lanih meril, po katerih naj bi se planirano oziroma programirano delo ocenje- 
valo. Nimamo izdelane evidence, ki je vendarle osnova za to, da se delo lahko 
vsaj količinsko čim natančneje ugotovi. Tako smo celo tam, kjer se da delo 
meriti po učinku, to je pri strojepisnem delu, v teh' 5 mesecih doživeli veliko 
razočaranje. Po treh mesecih, ko smo hoteli deliti dohodek strojepiskam po 
merilih pravilnika, smo ugotovili, da se to ne da izvesti zaradi pomanjkljive 
organizacije in prenašanja nekaterih prejšnjih neustreznih metod dela v seda- 
nje stanje. Ugotovili smo, da je večina strojepisk postavljeno normo sicer do- 
segla, vendar se je pri natančnem merjenju njihovega dela v teku treh tednov 
ugotovilo, da so strojepiske v rednem delovnem času po dve do tri ure prav- 
zaprav držale roke križem, nato pa so delale popoldne in pogostoma v precejš- 
njih zneskih dobivale tudi plačilo za nadurno delo. To je pomanjkljivost, na 
katero svet delovne skupnosti lahko opozori, ki pa jo morajo urediti činitelji 
izven samega sveta. Svet je tako opozorilo dal in s tem povzročil zelo obširne 
in lahko rečem tudi ostre debate. Do tega je prišlo predvsem zato, ker smo 
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ugotovili neuspešnost delitve po delu prav v službah, kjer smo pričakovali naj- 
hitrejši in največji uspeh. To pa pomeni, da nas pri določanju meril in ocenje- 
vanju dela tam, kjer gre za analitsko, referentsko in podobno delo, čakajo še 
zelo velike težave. 

Glede določanja sredstev moram reči, da so pri nas odmerjena globalno 
in verjetno se bo zaenkrat obdržala tudi enotnost sredstev, tako da sredstva 
ne bodo razdeljena na posamezne organizacijske enote, ker je teh zelo veliko 
in so zelo majhne, poleg tega pa zaenkrat tudi nimamo ustreznih meril za 
pametno razdelitev. Ta globalni znesek je bil določen na podlagi izračuna skupne 
vrednosti delovnih mest s povečanjem za tisti odstotek, ki je v splošnem pred- 
viden za letošnje leto. Nimamo sklada. skupne porabe niti nimamo še jasnih 
stališč o tem, kako se bodo sredstva za osebni dohodek delila po uspešnosti. 
Prvotni finančni načrt, ki ga mora po našem pravilniku potrjevati delovna 
skupnost kot celota, je bil izdelan tako, da. so vanj vključili celo vsa tista sred- 
stva, ki že na prvi pogled ne spadajo noter. Med njimi vse osebne dohodke 
članov Izvršnega sveta, vse materialne in funkcionalne izdatke, ki očitno ne 
spadajo med sredstva, s katerimi razpolaga in katere naj upravlja delovna 
skupnost. To pomanjkljivost smo seveda morali tako popraviti in se finančni 
načrt zdaj šele po 5 mesecih v tem smislu preureja. 

Ze prej sem omenil, da je informiranost članov naše delovne skupnosti 
dobra, ker se uporabi ogromno materiala in sredstev zato, da so prav vsi 
člani delovne skupnosti kolikor mogoče sproti seznanjeni s problematiko. Seveda 
sama informiranost oziroma dajanje sredstev za informiranje še ne zadostuje 
pri precej slabi zainteresiranosti oziroma pri drugih ovirah, ki preprečujejo, 
da bi bil ta material pravilno izkoriščen. Seveda ta nezainteresiranost za hitrejši 
napredek v tem pogledu ni samo na strani uslužbencev oziroma članov delovne 
skupnosti; opaziti jo je tudi pri tistih, od katerih bi bilo pričakovati več zani- 
manja za izvajanje novega sistema. 

Menim, da nas čas in potrebe prehitevajo oziroma, da počasi prodira spo- 
znanje, da je prehod na nov sistem nujnost, ki ni deklarirana samo z ustavnimi 
določili, ampak je tudi zelo pomembna za naš razvoj. Zelo počasi prodira tudi 
spoznanje, da gre pri tem za najgloblje vsebinske spremembe v karakterju in 
delu uprave, ne samo v občinah in okrajih, temveč tudi v republiški upravi 
in njenih notranjih odnosih. Občutek, da se nahajamo med starim zakoreninje- 
nim sistemom in novim, katerega cilje šele predvidevamo, je še tako močan, 
da poraja misel, da smo pravzaprav bliže staremu, kakor pa novemu, kar pa 
seveda kvarno vpliva na hitrejši razvoj. 

Ob zaključku menim, da bo tudi naši delovni skupnosti današnja razprava 
v tem zboru lahko mnogo koristila. Kritičnost, ki je značilna za današnjo raz- 
pravo, se bo morala odraziti tudi v sami praksi. Otresti se bomo morali tudi 
dvomov in nezaupanja, ki nas še vse prepogosto spremlja in se nato odraža 
v različnih stališčih in neustreznih postopkih. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Ciril Kambič, po- 
slanec iz občine Maribor-Tabor. 

Ciril Kambič: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi se 
želim omejiti samo na dve vprašanji. Tako kot je tovarišica iz Izole stavila 
vprašanje, kaj je pravzaprav kriterij ocenjevanja, stavljam jaz vprašanje, kakšni 
naj bodo kriteriji za programiranje dela v občinski upravi. Ti kriteriji namreč 
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niso jasni in se zato pojavlja problem, kako programirati delo občinske uprave. 
Po eni strani sicer v splošnem vemo, kakšna opravila ima občinska uprava. Ali 
je sedaj to osnova, na katero se vežejo tudi naloge posameznih svetov oziroma 
občinske skupščine? Kakšna naj bodo s tem v zvezi merila za izdelavo takega 
programa? Odgovora na to vprašanje pravzaprav danes še nisem slišal. Tudi 
sam ga ne vem, čeprav sem se o tem vprašanju veliko pogovarjal z ljudmi 
v občinah. 

Menim, da bo treba ta problem poglobljeno proučiti in izdelati kriterije 
za program dela. To je potrebno tudi zato, ker smo ugotovili, da določanje 
sredstev državnim organom v globalu ne ustreza in naj bo osnova za financi- 
ranje državnega organa njegov program dela. Če tu ne bomo našli rešitve, bo 
vse to govorjenje zaman in bo ostalo le pri besedah. 

Drugo vprašanje, katerega želim obravnavati, se nanaša na ocenjevanje in 
delitev osebnega dohodka v sami občinski upravi. S tem v zvezi so že pred- 
govorniki omenili razne negativne pojave. Tu se namreč opaža zelo veliko sub- 
jektivizma pri ocenjevanju posameznih uslužbencev. 

Prvo violino v ocenjevanju vsekakor igrajo posamezni šefi odsekov in od- 
delkov, v poznejši fazi pa tajniki občinskih skupščin. Kolektiv ne pride do 
popolnega izraza in se mi zdi, da je to hiba ocenjevanja posameznih usluž- 
bencev občinske uprave, zaradi katerega se odstopanja v negativnem smislu tudi 
porajajo. V neki občinski upravi so ocenjevali na primer tako, da je šef oddelka 
ali odseka imenoval komisijo, ki mu je pomagala pri ocenjevanju. Pozneje so 
ugotovili, da so tisti trije člani komisije, da se ne bi zamerili drugim, vse pozi- 
tivno ocenili, kajti v naslednji ocenjevalni dobi bi jim lahko nekdo drug v 
komisiji negativno oceno »pošteno vrnil«. Tako ocenjevanje ne vodi nikamor, to 
je navadno izigravanje, ker si tako mečemo pesek v oči in se igramo z načeli 
demokracije in delitve po delu. Menim, da bi sveti delovnih kolektivov morali 
vložiti več truda v' ocenjevanje. Delovna skupnost pa bi morala postati arbiter 
v sporu med šefom odseka ali načelnikom oddelka in uslužbencem, namesto 
sedanje ureditve, ko je arbiter tajnik ali svet delovnega kolektiva. Dvomim, 
da svet delovnega kolektiva pozna vsa opravila v občinski upravi. Prav tako 
tudi dvomim, da tako v potankosti pozna vsa opravila tajnik občinske skup- 
ščine, da je lahko zanesljiv arbiter, ki odloči, če je ocena pravilna. 

Nadalje sem opazil, da so pravilniki o delitvi osebnih dohodkov prirejeni 
tako, da redkokateri uslužbenec dobi negativno oceno. Značilno je to v Murski 
Soboti, kjer sem videl, da negativnih ocen enostavno ni. Tam zatrjujejo, da 
nobeden ne more dobiti negativne ocene, ker mora vsak opraviti vsaj toliko 
dela, da dobi minimum osebnih dohodkov, ki znaša 80 °/o vrednosti delovnega 
mesta ali 100 % lanskoletne osnove. To pa pomeni, da so vsakemu zagotovljeni 
lanskoletni dohodki, pri čemer ni važno, če jih zasluži ali ne. Ob tem se sprašu- 
jem, če ima tak način ocenjevanja in delitve sploh kakšen smisel. Ne vem 
sicer, kaj je v ozadju, vendar je zanimivo, da so si v glavnem vsi organi občinske 
uprave uredili finančne načrte tako, da je letošnji minimalni osebni dohodek, 
ki znaša 80'% osnove, enakovreden lanskim 100 a/o. 

Menim tudi, da odstopanja od osnove navzgor ali navzdol za največ 15 ali 
20 °/o ne ustreza in je premajhno. Ce bi bil gibljiv večji del osebnega dohodka, 
bi se uslužbenci pri svojem delu bolj potrudili in bi bili uspehi dela večji. 

Za pravilno nagrajevanje je pomembna pravilna analitična ocena delovnih 
mest. Res je bilo analitično ocenjevanje izvedeno po objektivnih merilih, ven- 
dar se je še preveč upoštevalo osebo, ki je trenutno zasedala delovno mesto. 
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Upoštevale so se tudi socialne in nekatere druge okoliščine, zaradi česai^analitično 
ocenjevanje ni bilo vedno dosledno. Zato danes ugotavljamo to, kar je predstav- 
nik sveta delovnega kolektiva Izvršnega sveta povedal, namreč da so pritožbe 
zoper ocenjevanje hkrati tudi pritožbe zoper analitično oceno delovnega mesta. 
V naši občini so pred letom in pol naredili to analitično oceno delovnega mesta 
in se do danes še ni v ničemer spremenila. Dvomim, da so vsi uslužbenci na 
svojih delovnih mestih obdržali isti obseg dela. Vem, da se posamezne upravne 
naloge spreminjajo, zmanjšujejo ali večajo. Zaradi tega ne bi smeli dolgo vztra- 
jati pri istem opisu delovnih mest, temveč bi bilo treba tromesečno, polletno 
ali v drugih primernih obdobjih analitično oceno ponovno pregledati in vnesti 
potrebne spremembe. 

Ponekod v svetih delovnega kolektiva prevladuje nerazpoloženje nasproti 
tajniku, na drugi strani pa se opaža nasprotovanje tajnikov v odnosu do sveta 
delovnega kolektiva. Mislim, da so taki pojavi škodljivi in nezdravi. Med taj- 
nikom občinske skupščine in svetom delovnega kolektiva je treba najti ustrezno 
razmejitev nalog, kar pa ne sme preprečevati njunega čim uspešnejšega sode- 
lovanja. Nikakor ni primerno, da se tajnik postavlja v vlogo vodje državnega 
organa, svet pa v drugačno vlogo družbenega organa, nakar se začne,prepiranje, 
kdo pomeni več. Mislim, da vsi taki pojavi, in teh imamo žal še precej, samo 
škqdujejo družbenemu upravljanju in uspešnemu delu občinske uprave. Naj 
ob tem še omenim, da sem bil na treh občinah in nisem opazil, da bi katerikoli 
svet delovnega kolektiva razpravljal o organizaciji uprave, temveč je to področje 
prepuščeno tajniku, oziroma načelnikom oddelkov; svete delovnih kolektivov 
pa bolj zanimajo vprašanja formiranja oziroma delitve sredstev, katerih reše- 
vanje pa je, če pogledamo globlje, tudi več ali manj odvisno od posameznih 
vodilnih uslužbencev. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Miljutin Mužič, tajnik Skup- 
ščine okraja Ljubljana. 

Miljutin Mužič: V današnji razpravi se je precej govorilo o pro- 
gramih dela. Jaz nameravam razpravljati prav o tem vprašanju, in sicer v zvezi 
z delitvijo osebnega dohodka. Ker so vprašanja osebnega dohodka govorniki 
pred menoj že precej razčlenili, bi nekatere ugotovitve le še ilustriral, predvsem 
s številčnimi podatki. 

Po mojem mnenju pri nas čedalje bolj dozoreva vprašanje programa dela. 
To smo pravzaprav postavili šele ob koncu lanskega leta in v začetku letošnjega 
leta. O programu dela v današnjem smislu prej nikdar nismo govorili in se zato 
ne smemo čuditi, če so prvi koraki na tem področju zelo negotovi in včasih tudi 
nepravilni. Menim, da moramo programe dela gledati predvsem z dveh gledišč. 
Program dela naj bo po eni strani osnova za formiranje dohodka in za delitev 
dohodka.. Ce bomo s tega stališča obravnavali program dela, bomo najbrž vse- 
bino programa dela laže našli kot "doslej. Po drugi strani pa naj bi programi- 
ranje postalo stalen sistem dela občinskih skupščin, njihovih svetov in uprave. 
Ob povezavi dveh navedenih gledišč bomo najlažje našli ustrezno vsebino pro- 
grama dela. 

Mi v upravi zelo čutimo odpor proti programiranju dela, tako s strani 
uslužbencev kot s strani skupščin in svetov. Mislim, da je treba te stvari od- 
krito povedati. Naši uslužbenci v upravi smatrajo, da se ne more programirati 
dela in da so zaradi delovanja skupščin in svetov prisiljeni delati od danes do 
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jutri. Prav ta sistem dela od danes do jutri, na kratke roke, ki znašajo 14 dni, 
3 tedne ali največ 1 mesec, poraja v naši mentaliteti odpor proti programiranju 
dela. V okraju Ljubljana, pa tudi v okraju Celje smo sestavili programe dela. 
Ko smo čez 3, 4 mesece pogledali, kako se program izvaja, smo ugotovili, da je 
dejansko 80 do 90 % programa dela uresničenega. To pa pomeni, da niso ute- 
meljeni prigovori, da se dela upravnih organov, skupščin in svetov ne more 
programirati. Menim, da je nujno potrebno začeti programirati delo skupščin 
in njihovih svetov. Ti programi bi dali tudi vsebino programom dela naše 
uprave in ostalih institucij, zbornic, zavodov in vseh drugih, ki delajo za pred- 
stavniška telesa. 

Ko govorimo o programu dela, pravzaprav ne moremo govoriti niti o pro- 
gramu dela same skupščine niti sveta, ampak gre za koordinirano, programirano 
delo celega niza institucij. Ko smo razpravljali o tem, kakšen naj bo program 
dela, kaj lahko od'njega pričakujemo in kaj naj program dela rešuje, smo ugo- 
tovili, da je predvsem treba uskladiti delo raznih organov. Zaradi neuskla- 
jenosti delovanja raznih organov od republike navzdol do občine se je delo 
večkrat dupliralo, tripliralo, časovno so se zelo različno .obravnavala ista vpra- 
šanja in oblikovala celo različna stališča. Menim, da je ena od nalog, ki naj 
jih rešuje program dela, prav usklajevanje delovanja na horizontalni in na 
vertikalni ravni. Ko smo so razgovarjali o programih dela, smo pravzaprav 
začeli tudi razmišljati, kakšna je vsebina dela zbornice, kakšna je vsebina dela 
analitičnih organov skupščine in drugih organov. Tako smo prišli do osnovne 
ugotovitve, da moramo najprej priti na čisto z vprašanjem, zakaj je določena 
institucija ustanovljena in kakšna je njena osnovna naloga. 

Programiranje dela omogoča boljše zaposlovanje obstoječih kadrov. Mi vsi 
vpijemo, in je res, da kadrov manjka, vendar pa obenem z obstoječimi kadri 
delamo nepovezano in na različnih področjih po istih vprašanjih. Kaže, da je 
nemogoče koordinirati delo zbornice, zavodov in uprave glede iste naloge, 
čeprav bi jo lahko z združenimi močmi ob istem številu uslužbencev opravili 
mnogo uspešneje. 

Program dela lahko uspešno rešuje tudi vprašanje obsežnosti posameznih 
služb in njihovo strukturo. Če bomo programe postavili tako, sem prepričan, 
da bomo lahko tudi ugotovili, do kakšnega obsega naj se občinski aparat in 
občinska skupščina razvija ter oblikuje inšpekcijske, upravne in analitične 
službe itd. Prav tako bomo tudi lahko' ugotovili, v kakšnem obsegu naj se raz- 
vijajo druge službe, zavodi in institucije, ki imajo danes še upravni značaj 
in upravne naloge. Ko bomo to dognali, bomo ugotovili tudi strukturo služb 
in potrebne profile kadrov zanje. S tem pa bomo tudi pomagali razbiti sistem 
zakona o javnih uslužbencih z vso tisto mentaliteto, ki v naših ljudeh še obstoji, 
češ sedaj imam tak razred, tako plačo in še toliko odstotkov, pa sem povsem 
zavarovan v svojem uslužbenskem položaju. 

Če ta vprašanja zadovoljivo rešimo, bomo predvsem odpravili delo od 
danes do jutri, ki ga je danes v naših organih še mnogo. Prav tako bomo rešili 
vprašanje dupliranja poslov in vsaj poskusili rešiti vprašanje pravilnega vred- 
notenja dela, ki ga nam je dosedanji sistem popolnoma deformiral s plačnimi 
razredi in z raznimi dodatki. Prav tako bomo s takim programom dela lahko 
rešili ne le vprašanje formiranja dohodka, temveč tudi notranje delitve do- 
hodka. Ob želji, da vežemo programe na nadaljnjo notranjo delitev dohodka, 
lahko ugotavljamo, da naša delitev dohodka doslej ni temeljila na nalogah, ki 
jih je imel posamezen organ in posamezen uslužbenec, temveč smo le razprav- 
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ljali o tem, kdo je boljši in kdo je slabši, ne pa kako so bile naloge na določenem 
področju izvršene. Dokler ne bomo tega stanja spremenili in dokler v programu 
vsaka služba in vsak uslužbenec ne najde svoje naloge, toliko časa najbrž ne 
bomo mogli vrednotiti dela po tem, koliko in kako ga je nekdo opravil. 

Ko smo mi te programe delali, smo zato, ker nam ni bilo jasno, kaj naj bi 
ti programi dela vsebovali in čemu naj bi služili, prišli do tega, da so ti prvi 
programi dela vsebovali v bistvu popis delovnih mest in splošen opis nalog 
posameznih služb, brez konkretizacije. Menim, da zdaj naše gledanje na pro- 
grame dela in njihovo vsebino le nekako dozoreva in da bodo izkušnje iz letoš- 
njega leta vsekakor omogočale, da bomo v letu 1965 z bolj sistematičnim in 
bolj načrtnim delom lahko rešili osnovna vprašanja našega sistema samouprav- 
ljanja, formiranja in delitve dohodka. 

Glede notranje delitve dohodka želim navesti nekaj podatkov, ki pravzaprav 
ilustrirajo ugotovitve govornikov pred menoj. Zbral sem nekaj podatkov iz 
ljubljanskih mestnih in notranjskih občin v ljubljanskem okraju s tem, kako ta 
notranja delitev dohodka izgleda v prvem tromesečju leta 1964. Tako je na 
primer v eni od ljubljanskih občin v prvem tromesečju 41 % uslužbencev dobilo 
osebni dohodek preko akontacije, določene po pravilniku, pri 21 % je bil osebni 
dohodek enak akontaciji, 36'°/o uslužbencev pa je imelo manjši osebni dohodek, 
kot je znašala akontacija. To pomeni bistveno diferenciacijo. 

V drugi občini je 87 % uslužbencev imelo v prvem tromesečju večji osebni 
dohodek kot je bila akontacija, 13®/o uslužbencev je imelo osebni dohodek enak 
akontaciji, manjši osebni dohodek pa ni imel nihče. V tretji občini je 94'°/# usluž- 
bencev imelo večji osebni dohodek, kot je znašala akontacija, 6% jih je imelo 
osebni dohodek enak akontaciji, nihče pa ni imel manjšega osebnega dohodka, 
kot znaša akontacija. V četrti občini je 43% uslužbencev imelo večji osebni 
dohodek kot znaša akontacija, 37% jih je imelo osebni dohodek enak akontaciji 
in 19% uslužbencev je imelo manjši osebni dohodek, kot znaša akontacija. To 
je tudi primer precejšnje diferenciacije. 

V prvi od notranjskih občin je 26 % uslužbencev imelo enak osebni do- 
hodek, kot znaša akontacija, 74% uslužbencev je imelo večji osebni dohodek, 
kot znaša akontacija, manjši osebni dohodek ni imel noben uslužbenec. V drugi 
občini na Notranjskem je 98!0/o uslužbencev imelo večji osebni dohodek, kot 
znaša akontacija, 2% uslužbencev pa je imelo manjši osebni dohodek kot znaša 
akontacija. V tretji občini je 90% uslužbencev imelo večji osebni dohodek, kot 
znaša akontacija, 8% jih je imelo enak osebni dohodek kot znaša akontacija, 
2 % pa manjši osebni dohodek od akontacije. In zadnja občina: 9 % uslužbencev 
je imelo manjši osebni dohodek kot znaša akontacija, 1 '°/o je imel večji osebni 
dohodek kot znaša akontacija, in 90 % uslužbencev je imelo enak osebni do- 
hodek kot znaša akontacija. 

Te številke naj bi približno povedale, kako daleč smo pravzaprav v našem 
sistemu notranje delitve dohodka. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.10 in se je nadaljevala ob 12.26.) 

Predsednik J anez Hočevar : Nadaljujemo razpravo. Besedo ima Jože 
Pernuš, predsednik Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 
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Jože Pernuš:- Današnja razprava je imela pravzaprav naslov »Sistem 
samoupravljanja in delitve dohodkov«. Zdi se mi pa, da pravzaprav v osnovi 
vprašanje samoupravljanja še ni povsem rešeno niti teoretično, še manj pa 
praktično. 

2e v tej razpravi sem slišal in tudi drugače večkrat govorimo o tem, da smo 
svetu delovnih kolektivov dali velike pravice, da ima svet delovnih kolektivov 
tak ali drugačen delokrog. Razen tega pa tudi v praktičnem delu ne vemo, 
ali je samouprava v kolektivnih državnih organih tista samouprava, katero 
ustava v osnovi priznava delovnim organizacijam in s katero se delovne skup- 
nosti v državnih organih pravzaprav izenačujejo z drugimi delovnimi skup- 
nostmi, kolikor je to mogoče. 

Mislim, da bi glede na različna teoretična in kar je še važneje, praktična 
stališča, o tem osnovnem vprašanju morali tukaj reči zelo jasno besedo. Po 
mojem osebnem mnenju je samoupravljanje nedvomno ustavna pravica, ki jo 
ima vsak človek, seveda v obsegu, kakor jo ustava daje. Mislim, da zaradi tega 
ne moremo govoriti, da kolektiv ali svet kolektiva ima toliko pravice, kolikor 
mu je kdo da, temveč, da so to originalne, ustavne pravice in da lahko govorimo 
samo o omejitvah teh pravic glede na značaj in položaj državnega organa, glede 
na funkcije, katere so vezane na določene državnoimperijske naloge. Rešitev 
tega osnovnega vprašanja mora imeti svoj odmev tako v zakonih kot v posa- 
meznih pravilnikih. 

Če torej iz ustave povzamemo, da samoupravni položaj delovnih ljudi v 
delovnih skupnostih državnih organov obstoji, potem se moramo vprašati, v 
čem je ta samoupravni položaj, kdo ga izvaja in na kakšen način. 

Samoupravni položaj moramo v osnovi približati samoupravi v delovnih 
organizacijah. To se pravi, da morajo te delovne skupnosti V bistvu, kar zadeva 
organizacijo in delitev dohodka, samoupravno samostojno odločati. Seveda je 
tu mišljena notranja organizacija samega dela, ne pa organizacija celotnega 
organa, katera je predpisana po posebnih predpisih.. Gre tu za notranje organi- \ 
zacijske akte in za delitev dohodka. Pri delitvi dohodka se seveda takoj postavlja 
vprašanje, kaj je dohodek in kako se formira. Tu namreč ne gre samo za 
delitev dohodka, tudi formiranje dohodka v določeni meri vpliva na notranjo 
delitev. Zaradi tega se mi zdi, da je napačno, če nadaljujemo s kakršnimkoli 
proračunskim sistemom. Treba je, da se v zvezi z določanjem dohodka mnogo 
bolj pogovorimo o programu dela. 

Glede programa je že tovariš Mužič precej plastično povedal, da se program 
v upravi da napraviti. Se bolj jasno je, da se da napraviti program v sodstvu. 
Ta program naj vsebuje po mojem mnenju določeno kategorijo zadev, ki jih 
državni organ kot imperijski organ mora izvršiti. Te naloge so določene z za- 
koni, drugimi predpisi in normativnimi akti in glede njih je treba ugotoviti 
samo predviden obseg v določenem prihodnjem časovnem obdobju. Obseg teh 
nalog se glede na statistične podatke za nazaj in glede na spremembe, ki so 
v zakonodaji, lahko predvidi za določeno prihodnje obdobje. 

Vsak organ pa ima določeno področje, lahko bi rekel, tako imenovanega 
prostega delovanja. To delovanje je z ustavo in drugimi predpisi nakazano 
kot ena izmed nalog, vendar ni konkretizirana v nobenih normativnih aktih. 
Zaradi tega si mora potem organ sam izdelati načrt, kaj bo analiziral, kakšna 
stališča bo pripravil, kaj bo storil v tej ali drugi smeri. Pri sodiščih ie z novo 
ustavo na primer določeno, da morajo sodišča opozarjati tako delovne organi- 
zacije kot družbeno-politične skupnosti in druge družbene činitelje o uporabi 
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zakonov in o problematiki družbene narave, katero so pri svojem delu opazile. 
Take in podobne funkcije se včasih niti ne izvršujejo, ali se jih lahko izvršuje 
na tak ali drugačen način, lahko tudi na podlagi analitičnega dela. V svojem 
programu, ki si ga postavlja sodišče za določeno obdobje, bo moralo biti jasno 
določeno, kakšnih nalog se bo lotilo, kdaj bo analiziralo določen problem, s 
kakšnimi kadri bo to izvedlo, kaj je na posameznem delovnem mestu za anali- 
zirati in na kakšen način bo te rezultate sodišče javilo skupščini oziroma posa- 
meznim organizacijam in tako naprej. Tak program se po mojem mnenju da 
napraviti tudi pri upravnih organih in drugih organizacijah. 

Ce postavljamo vprašanje, kdo naj sodeluje v samoupravljanju, potem 
osebno mislim, da je to vprašanje z ustavo rešeno. Samouprava je' predvsem 
stvar delovne skupnosti kot celote. V tem smislu pa ne bi mogli izhajati iz dose- 
danjih preizkusnih rezultatov, ker smo preizkušali pravzaprav samo osnutek 
nekega zakona, ki je izhajal iz tistih stališč, kakor kasnejša ustava. Ta zakon 
pravzaprav ni vseh vprašanj samoupravljanja postavil v ospredje. V preizkusu 
se je zadrževalo kompromisno stališče v tem smislu, da je upravljanje pravza- 
prav stvar sveta delovnega kolektiva in starešine. Vloga kolektiva kot celote se 
je omejila več ali manj na volivno telo za svet. Mislim, da se danes glede na 
ustavne pravice vendar postavlja vprašanje pravic in dolžnosti kolektiva. V tem 
smislu bi morali dati čimveč pravic kolektivu — vse tiste, katere ne bi motile 
tako imenovanih državnih imperijskih nalog, ki jih ima posamezen državni 
organ. 

Tretje je vprašanje, kako naj se samoupravljanje izvršuje. Gotovo je, da je 
način samoupravljanja v državnih organih nekaj, kar ni enostavno, prav glede 
dveh funkcij, katere opravlja. Po mojem mnenju ne bi bilo pravilno, če bi tukaj 
šablonizirali in če bi postavili za vse enake kriterije glede načina izvajanja 
samouprave. Mislim, da bodo nekatere zadeve, katere bodo v posameznem 
organu morali tudi kot samoupravni organ reševati strokovni sveti, kolegiji in 
podobni, zaradi tega, ker enostavno celotni kolektiv ni sposoben, da take zadeve 
rešuje. Mislim, da bodo na drugi strani tudi zadeve, za katerih urejanje je spo- 
soben celoten kolektiv in bo moral reči svojo besedo. Menim pa, da je treba 
na tretji strani zagotoviti določeno, da tako rečem, udarnost državnega organa 
s tem, da se določijo pravice starešine oziroma vodje državnega organa v posa- 
meznih zadevah. Zaradi vsega tega mislim, da je treba temeljito premisliti, na 
kakšen način izvajati to samoupravljanje. Upoštevati je treba obstoječe stanje 
in naloge ter vsa vprašanja samoupravljanja obravnavati in reševati v svojem 
pravilniku. 

Pri delitvi dohodka bi od globala sredstev, katere dobi posamezni državni 
organ, po mojem mnenju lahko izvzeli iz samoupravljanja samo tista sredstva, 
ki se nanašajo na dosedanje tako imenovane funkcionalne izdatke. Gre torej za 
tista sredstva, ki ne vplivajo na to ali bo več ali manj konkretnih zadev, ki jih 
mora po določenem upravnem ali sodnem, kazenskem ali procesnem postopku 
nekdo reševati. Vsa druga sredstva pa morajo biti prepuščena v gospodarjenje 
kolektivu. Pri tem ne mislim samo na sredstva za osebne dohodke in na mate- 
rialne izdatke, ki so pomembna za modernizacijo delovne organizacije, ampak 
mislim tudi na sredstva za družbeni standard. Menim namreč, da bi morali sem 
šteti tudi sredstva za reševanje stanovanjskih vprašanj, za rekreacijo in za reše- 
vanje določenih drugih vprašanj standarda uslužbencev. Sredstva v te namene 
se zdaj še često izločujejo in posebej v raznih oblikah združujejo tako, da delovni 
kolektivi državnih organov z njimi ne morejo razpolagati. Ta sredstva je vsaj 

17* 
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v načelu treba zaupati kolektivom, ki potem lahko z njimi razpolagajo tudi tako, 
da jih razumno združujejo, če se pokaže, da je to koristno in bi za nek namen 
sredstva posameznih kolektivov državnih organov bila premajhna. 

Zaradi čimprejšnje uspešne rešitve osnovnih vprašanj je treba samouprav- 
ljanje in delitev dohodka uveljaviti tudi tako, da se čimprej odpravi neade- 
kvatnost predpisov. Mnogi veljavni predpisi so že zastareli, tako zakon o javnih 
uslužbencih, razni finančni predpisi, predpisi o sistemizaciji, interni poslovniki 
z normativno močjo in podobno. Vse te predpise je treba spremeniti tako, da 
sicer ne bodo krnili imperij skih nalog posameznih organov, bodo pa dopuščali 
razvoj samouprave v tem obsegu, kakršen je potreben tudi na področju državnih 
organov. 

Pojavlja se tudi vprašanje, če so sistemizacije, kakor so določene, vedno naj- 
bolj pametne in če je res, da na vseh delovnih mestih opravljajo posle ljudje 
s primerno strokovno izobrazbo. Ne mislim tu govoriti o tem, da imamo še velike 
probleme zaradi tega, ker na delovnih mestih delajo ljudje, ki imajo prenizko 
strokovno izobrazbo, ampak mislim, da je veliko delovnih mest, ki jih zasedajo 
ljudje tudi s previsoko strokovno izobrazbo. Še vedno imamo v sistemizaciji tri 
kategorije delovnih mest. Upoštevamo namreč le nižjo, srednjo in visoko iz- 
obrazbo, mislim pa, da se pojavlja vprašanje ali niso med srednjo in visoko 
izobrazbo še posamezna delovna mesta, kjer je srednja izobrazba premalo, 
visoka pa preveč. Nadalje so po mojem mnenju tudi določena delovna mesta, 
ki terjajo že močnejšo specializacijo, kjer je sedanja visoka izobrazba premalo 
in kjer bi morah pravzaprav zahtevati tisto, kar v reformi univerzitetnega štu- 
dija imenujemo tretjo stopnjo. Pri tem še ni povsem jasno dognano, kakšen 
konkreten profil je mišljen. Po mojem mnenju gre tu lahko na primer za ana- 
litika, raziskovalca višjega tipa, kakor je sedanji ž visoko izobrazbo. 

Zdi se mi, da so se vprašanja sistemizacije v glavnem reševala izven kolek- 
tivov in marsikje še niso rešena. 

Končno še nekaj o notranji delitvi dohodka. Pri tej delitvi je treba, po 
mojem mnenju, upoštevati dve komponenti. Prva se odraža V odnosu celotne 
delovne organizacije do nalog, sprejetih na osnovi programa dela, druga kompo- 
nenta pa je odnos posameznika do nalog, ki jih prevzema glede na program dela 
in vključuje tako udeležbo posameznika v uspehih pri izvrševanju programa. 
Predvsem glede vloge posameznika je vprašljivo, če lahko zdrži ocena, da je del 
uslužbencev posameznega organa na primer povprečno ocenjen, določen del pa 
ocenjen negativno. Gre v bistvu za ocenjevanje okoliščine, koliko je kdo pri- 
speval k izpolnjevanju določenih nalog po programu. Najbrž ni primera, da bi 
nekdo prav ničesar ne naredil v tej smeri in bi zato zaslužil negativno oceno. 
Prav tako menim, da ne moremo več govoriti o nekem idealnem, povprečnem 
uslužbencu, ker takega ni. Različne sisteme ocenjevanja z določanjem odbitnih 
in negativnih postavk, ki vedno razburjajo ljudi, bi morali po mojem mnenju 
spremeniti v način ugotavljanja, koliko je kdo z lastnim delom prispeval k 
izpolnitvi svoje naloge po programu in kako je celotna delovna skupnost izvršila 
naloge po delovnem programu državnega organa. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Jože Kolmančič. 

Jože Kolmančič: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z osnovno 
temo današnje razprave sem imel nekatere razgovore v upravi Občinske skup- 
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ščine Ravne, iz katerih sem povzel nekatere stvari in jih dajem kot prispevek 
k današnji razpravi. 

V upravi Občinske skupščine Ravne se uvedli nov sistem v začetku leta 
1963. Pri uvajanju novega delitvenega sistema so se posluževali praktičnih 
izkušenj nekaterih državnih organov, ki so bili že leto ali dve v poskusnem 
sistemu. V tem času se na podlagi dosedanjega razvoja delitvenih sistemov 
ugotavlja, da se uslužbenec državne uprave stavlja v enak družbenoekonomski 
položaj z delavci gospodarskih organizacij. S sprostitvijo ekonomskega interesa 
uslužbencev doživlja občinska uprava kvalitetne spremembe. Kaže, da ima izva- 
janje novega sistema svoj pozitiven vpliv na odgovornost delovne skupnosti za 
izvršitev nalog občinske uprave. 

Navajam nekatere glavne značilnosti novega sistema na podlagi enoletnih 
izkušenj. 

Ze pred uveljavitvijo novega sistema se je glede uprave ugotavljalo, da 
je bila glede števila sistemiziranih delovnih mest pod republiškim povprečjem. 
V letošnjem letu ni bilo tendence po povečanju delovnih mest. Močne pa so bile 
težnje, da se spremeni struktura uslužbencev v korist strokovnjakov z visoko, 
višjo in srednjo šolsko izobrazbo. 

Izvajanje novega sistema tudi spodbuja proučevanje organizacijskih oblik 
uprave po načelih resorne oziroma funkcionalne organizacije. Zaradi gospo- 
darske razvitosti občine in družbene problematike kaže nekatere strokovne 
službe zaradi specifičnosti izločiti iz občinske uprave. To bi prišlo predvsem 
v poštev pri planskih, analitičnih, statističnih in socialnih službah. Razmišlja 
se o tem, da bi te službe organizirali v samostojnih zavodih oziroma centrih. 

Prelom s starim proračunskim sistemom je omogočil, da vključujemo v 
upravo tudi strokovne uslužbence, kot so pravniki, ekonomisti in podobno. To pa 
ima svoj pozitiven vpliv na odnose občinske uprave do državljanov in delovnih 
organizacij. Z večjo strokovnostjo v občinski upravi je podana večja ekonomska, 
pravna in socialna varnost naših občanov. 

Vsak dan bolj prihajamo do zaključka, da ne preostaja drugega, kakor da 
delo programiramo in planiramo. Starešina organa, svet delovne skupnosti in 
sindikalna podružnica zahtevajo, da se izdelajo programi in plani dela v vseh 
organih uprave. Potrebe zahtevajo, da se občinski skupščini posreduje bolj stro- 
kovno pripravljeno gradivo, zlasti pa, da se občinski skupščini daje bolj poglob- 
ljena in strokovno proučena ekonomska ter družbena problematika. Program 
in plan dela v javni upravi naj predstavlja osnovo za pravilno delitev osebnih 
dohodkov. Celotni dohodek uprave se deli s finančnim načrtom, ki ima svoje 
prednosti v tem, da za razliko od prejšnjega proračunskega sistema sredstva 
ob koncu leta ne zapadejo. To pa omogoča, da se sredstva načrtno in bolj 
smotrno delijo. 

Priporočila o nekaterih nalogah za delo občinske uprave, katera je dai 
Organizacijsko-politični zbor, so se pri delu uporabljala kot smernice za zbolj- 
šanje dela v javni upravi. Sveti delovnih skupnosti, starešine uprave in sindi- 
kalne organizacije se zavedajo, da so v polni meri odgovorne za izvajanje novega 
delitvenega sistema. Razvoj delitvenega sistema pa je povezan z vrsto težav in 
je zaradi tega potrebno daljše obdobje, da se lahko zanesljivo pokažejo bistvene 
spremembe in njihovi vplivi na celotno dejavnost javne uprave. 

Iz današnje razprave povzemam, da v sedanjem času pri izvajanju delitve; 
zlasti pa pri nagrajevanju povzroča največ težav dejstvo, da nimamo za to 
primernih meril ali družbenih norm, po katerih bi lahko ocenili in ovrednotili 
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družbeno delo celotne javne uprave oziroma vsakega posameznika v javni 
upravi. Zato si bo treba prav v sedanjem času močno prizadevati, da bi dobili 
objektivne kriterije, s katerimi bi lahko odpravili subjektivizem, ki še danes 
obstaja in povzroča v sedanjem sistemu delitve največ težav pri nagrajevanju 
v javni upravi. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec inž. Branko Korber. 

Inž Branko Korber: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem pri- 
spevku k današnji razpravi bi želel spregovoriti o nekaterih problemih, ki 
otežkočajo razvoj samoupravljanja, formiranja in delitve dohodkov v državnih 
organih v nekaterih nerazvitih komunah celjskega okraja. 

Brez dvoma imajo te težave svoj osnovni vir že v letošnjem sistemu delitve 
proračunskih dohodkov med republiko, okraji in občinami, ki ni zadovoljivo 
rešil vprašanj financiranja ne samo občinskih upravnih organov, temveč prak- 
tično vzeto skoraj vseh nalog občine v najširšem smislu. Pri konkretnem sestav- 
ljanju predloga proračunskih izdatkov sestavljalci niso mogli mimo tega, da ne 
ustvarijo vsaj približnega ravnotežja v financiranju vseh tistih dejavnosti, ki 
so jim po obstoječi zakonodaji, pa tudi moralno, dolžni omogočiti več ali manj 
normalno delovanje. 

Pri podrobnejši analizi proračunskih izdatkov pridemo do osnovne ugoto- 
vitve, da je okoli 90'% vseh postavk občinskega proračuna vezanih neposredno 
ali posredno na osebne dohodke in da so sestavljalci morali to dejstvo upošte- 
vati pri podobni razdelitvi sredstev občinskega proračuna. Pri takšnem stanju 
je razumljivo, da so se potrebe občinskih upravnih organov morale prav tako 
kot potrebe šolstva, preventivnega zdravstva, družbenih organizacij, socialnih 
podpor in neštetih drugih podrediti vsoti razpoložljivih proračunskih sredstev. 
Tako se je lahko zadržalo primerno ravnotežje v delovanju vseh teh služb, 
upoštevaje pri tem njihove naloge in obseg dela. 

Če se po teh ugotovitvah povrnemo zopet k delitvi dohodka v občinski 
upravi, ugotovimo, da se pri uveljavljanju sistema nagrajevanja v nerazvitih 
občinah pojavlja vrsta težav, ki delujejo destimulativno na nadaljnji razvoj 
samoupravljanja v upravi in na njeno delo sploh. Ugotavljamo, da pri teh občinah 
kljub pravilni analitični oceni delovnih mest in njihovem pravilnem sorazmerju 
po važnosti ter obsegu opravil, ne morejo zadovoljivo rešiti nagrajevanja vo- 
dilnih Uslužbencev uprave, načelnikov in šefov odsekov. Njihovi osebni dohodki 
znašajo namreč 20 do 30 %> manj kot povprečni osebni dohodki oseb, ki so 
zaposleni na podobnih delovnih mestih v gospodarstvu. Ista ugotovitev velja 
več ali manj tudi za vsa strokovna referentska mesta in inšpekcijske službe. 
Razen tega te razmere onemogočajo upoštevanje specifičnosti in težavnosti 
posameznih služb, kot so organi za narodno obrambo ter notranje zadeve, fi- 
nančne in inšpekcijske službe. Pri tem pa sveti kolektivov neradi — včasih je 
potrebno celo administrativno vmešavanje ■— vnesejo v svoje pravilnike o 
nagrajevanju določila o zmanjšanju števila točk tistim uslužbencem, ki nimajo 
takšne izobrazbe, kot se zahteva za ustrezno delovno mesto po sistemizaciji. 

Takšno stanje povzroča v zadnjem času tudi prehajanje strokovno neopo- 
rečnih ljudi na delovna mesta v gospodarstvu, kar povzroča še večje težave 
v delu upravnih organov in tudi hromi razvoj samoupravljanja v državnih 
organih nerazvitih komun. 
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To so glavni problemi, s katerimi se srečujemo v letošnjem proračunskem 
letu pri razvoju sistema samouprave in notranje delitve osebnega dohodka ter 
zavirajo hitrejše uveljavljanje načela plačevanja po delu. Zato menim, da bo 
to dejstvo moral upoštevati tudi nov proračunski sistem. Potrebna je globlja 
analiza potreb državnih'organov na podlagi dokumentiranega in podrobno 
sestavljenega programa dela upravnih organov zaradi zagotovitve nekoliko 
večjih sredstev za potrebe državnih organov v teh komunah. Če bo to vprašanje 
rešeno, lahko pričakujemo mnogo ugodnejše rezultate dela upravnih organov, 
hitrejše uvajanje strokovnih ljudi v upravne organe, stalnost strokovnih kadrov 
in poglobljeno delo samoupravnih organov. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Joško Lojen iz 
Šmarja. 

Joško Lojen: V gradivu, katerega smo'prejeli, so dani tudi naootki 
za nadaljnjo decentralizacijo upravljanja v tem smislu, da naj bi imele delovne 
skupnosti večjih organizacijskih enot v posameznih organih svoje svete delovne 
skupnosti. 

Ta misel zasluži posebno pozornost. Menim, da ne kaže vztrajati samo pri 
oblikah, ki so ugotovljene v poročilu sekretariata, temveč je upoštevati še neka- 
tere načelne osnove, ki naj zagotove pravilne vsebinske rešitve. Pravilne vse- 
binske rešitve pa morajo uresničiti osnovno načelo, da samo delo in uspehi 
pri delu določajo materialni in družbeni položaj človeka. Pravilne vsebinske 
rešitve terjajo smelo razvijanje oblik samoupravljanja, ki bodo pri različnih 
organih različne. Očitno je torej, da moramo razvijati samoupravljanje v de- 
lovnih enotah. 

Glede na to je potrebno definirati pojem delovne enote. V praksi se pri 
nekaterih organih, ki delijo osebni dohodek po delovnih enotah, pojem delovne 
enote enači z notranjo organizacijsko enoto, izvedeno iz klasične organizacije 
uprave. Vprašanje pa je, ali je klasična organizacija uprave dovolj solidna ozi- 
roma objektivna osnova za oblikovanje delovnih enot, kakršne terja sistem 
samoupravljanja in delitve dohodka. Takšno vprašanje je tembolj utemeljeno, 
ker smo v praksi po uvedbi samoupravljanja in delitve dohodka sicer že izvršili 
nekatere organizacijske izboljšave, toda v glavnem smo ostali pri takšni orga- 
nizaciji, kakršno smo imeli v času centralističnega plačevanja sistema. V organih, 
ki so že poskusili oblikovati delovne enote, kakršne terja sistem dohodka, so 
ponekod- delovne enote organizirali kot ekipe, ki so odgovorne za oblikovanje 
in dokončno obdelavo gradiva ne glede na to, da posamezne dele gradiva, ki 
tvorijo celoto nalog ekipe, oblikujejo posamezniki. Za delovne enote je značilno, 
da se kot nosilec posla ne pojavlja vedno isti član delovne skupnosti. Pri delu 
sodeluje kot enakopraven član ekipe tudi vodilni uslužbenec, vendar samo kot 
nosilec enega od poslov, ki predstavljajo nalogo te ekipe. Vodilni uslužbenec 
je tudi organizator celotnega dela delovne enote in je zato tudi njegov osebni 
dohodek odvisen od delovnega uspeha delovne enote. S takšnimi poskusi usta- 
navljanja ekip oziroma delovnih enot se že dosegajo oziroma pričakujejo dobri 
rezultati, ki se kažejo predvsem v boljši kvaliteti, večji ekspeditivnosti, boljših 
medsebojnih odnosih, izboljšanju odnosov do občanov in podobno. 

Za delovno enoto pa ni značilna samo ustrezna organizacija dela. Pri iskanju 
primernih organizacijskih oblik moramo upoštevati tri bistvene značilnosti 
delovne enote. 
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Prva značilnost delovne enote je, da ima zagotovljene možnosti samo- 
upravljanja in sicer potrebne elemente samoupravljanja tako pri oblikovanju 
dohodka, kakor tudi pri njegovi delitvi. V našem okraju imamo že primer, ko 
je z letošnjo spremembo pravilnika o notranji organizaciji in delitvi dohodka 
uvedena možnost ustanavljanja tako imenovanih »obračunskih enot«. O ustano- 

- vitvi obračunske enote odloča svet delovne skupnosti, sestavljajo pa lahko 
eden ali več upravnih ali drugih organov. V teh občinskih enotah uslužbenci 
samostojno delijo tisti del osebnega dohodka, ki jim ga določi svet delovne 
skupnosti. Pravilnik pozna tudi določbo, da lahko svet delovne skupnosti obra- 
čunski enoti vzame pravico samoupravljanja s sredstvi za osebni dohodek, če 
obračunska enota ne ravna po načelu delitve osebnega dohodka po vlože- 
nem delu. 

Mnenja sem, da ne kaže ostati samo pri takšnem, obsegu samoupravljanja. 
2e pri formiranju dohodka je treba delovni skupnosti delovne enote priznati 
nekatere samoupravne elemente. To je možno doseči tako, da se kot ena od 
osnov za formiranje dohodka prizna delovni program. Pri sestavi delovnega 
programa je treba delovni skupnosti zagotoviti vpliv zlasti v tem smislu, da 
bo delovni program racionalen, da bodo pri sestavljanju delovnega programa 
upoštevani delovni pogoji delovne enote itd. Čimprej je treba, zagotoviti tudi 
tako računovodsko službo, da bo lahko delovna skupnost delovne enote delila 
ne samo osebni dohodek, ampak celotni dohodek oziroma presežni del dohodka. 
Delovna skupnost delovne enote naj torej odloča tudi o materialnih stroških. 
2e v prvi fazi, ko delovne enote delijo le osebni dohodek, sp se pokazali pozi- 
tivni rezultati, ki so v tem, da so končne ocene delovne uspešnosti bolj nepo- 
sredne ter bolj konkretne in je zaradi tega nevarnost subjektivnosti ocene 
delovnega uspeha, ki jo da starešina, precej zmanjšana. Seveda se pričakuje 
tudi ustrezen finančni učinek. Delitev celotnega dohodka v okviru delovne 
enote pa najbrž predstavlja neslutene možnosti za odkrivanje in racionalno izko- 
riščanje notranjih rezerv. 

Druga značilnost oziroma pogoj delovanja delovne enote je v tem, da bo 
v njej kot v državni upravi sploh treba določiti ceno njenih uslug. Cena seveda 
ni identična s ceno usluge v pravem pomenu besede. Možnosti določanja cene 
pa moramo iskati, če hočemo formirati delovne enote v pravem pomenu besede. 

Tretja značilnost delovne enote je v tem, da si zagotovi možnost sprem- 
ljanja oziroma ocenjevanja lastnih delovnih rezultatov. V omenjenem konkret- 
nem primeru, v katerem so ustanovljene tako imenovane obračunske enote, je 
delitev osebnega dohodka šele v prvi fazi. Ne smemo pa se zadovoljiti s pro- 
porcionalno delitvijo celotne mase osebnega dohodka med delovne enote na 
osnovi vrednosti delovnih mest, ali na osnovi števila točk uslužbencev, temveč 
moramo zagotoviti ocenjevanje delovnih uspehov delovne enote in na tej osnovi 
deliti celotna sredstva za osebne dohodke med delovne enote. Čimprej pa mo- 
ramo zagotoviti najbolj solidno in objektivno osnovo za iskanje teh konkretnih 
meril. Mislim, da je ta osnova v programiranju in planiranju dela, oziroma, da 
je ocena izpolnitve delovnega programa lahko precej objektivna osnova za iska- 
nje nadaljnjih konkretnih meril. Čeprav svetom delovnih skupnosti ne moremo 
očitati,- da so programiranje in planiranje dela zanemarili — sveti delovnih 
skupnosti so to nalogo smelo in v vsej širini zastavili, ovira jih še neizdelana 
metodologija planiranja in programiranja dela — je vendar prav, da opozorimo 
na to, da programiranje dela ni samo ena od osnov v sistemu samoupravljanja 
in delitve dohodka, temveč tudi zelo uspešen in učinkovit instrument organi- 
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zacije dela. Odkar je uvedeno programiranje dela, se zlasti pri tistih organih, 
ki so se te naloge lotili z vso resnostjo, kvaliteta dela izboljšuje, uspešneje se 
rešuje problem ekspeditivnosti in razumljivo je, da so tudi prihranki, o katerih 
se govori v poročilu, delno rezultat programiranja dela. 

Zelo pomembna pri programiranju dela je sinhronizacija programov in 
planov. Po mojem mnenju bi morali doseči, da bi bile občinske skupščine se- 
znanjene z delovnimi programi okrajnih oziroma republiške skupščine, prav 
tako pa bi naj to pravilo veljalo tudi za upravne organe. 

Predsednik Janez Hočevar: Zadnji govornik je Joško Saksida iz 
Nove Gorice. 

Joško Saksida: Tovarišice in tovariši! V današnji razpravi bom 
navedel nekaj ugotovitev na , osnovi informacij, katere sem dobil v nekaterih 
primorskih komunah. 

Samoupravni organi v občinski upravi so dosegli lepe uspehe. Predvsem 
so naredili velik korak naprej tisti, ki so se lotili reševanja vprašanj samouprave 
in delitve dohodka z načelnih izhodišč. Ti samoupravni organi so se usmerili 
na temeljito reševanje posameznih najvažnejših problemov, pri čemer pa so 
točno določili vprašanja, ki jih bodo pospešeno reševali že letos, medtem ko 
z reševanjem nekaterih drugih vprašanj čakajo na izdelavo ustrezne metodo- 
logije in jih bodo podrobno obravnavali ter reševali kasneje. Ti samoupravni 
organi očitno razumejo svojo nalogo in iščejo izvirne rešitve, kjer je to le 
mogoče. 

Financiranje upravnih organov v nekaterih komunah že dolgo in temeljito 
proučujejo. Tudi v tistih komunah, v katerih so upravni organi dobili sredstva 
za prvo polletje 1964 še na star proračunski načrt, poskušajo analizirati svoje 
naloge in vezati tudi ta proračunska sredstva na svoj delovni program. Ob 
tem pa so ti organi naleteli na vrsto vprašanj, ki pa v bistvu pomenijo odstra- 
njevanje ovir in utiranje poti za nov, realnejši in spodbudnejši sistem finan- 
ciranja. 

Ob tem so zlasti pozitivne ugotovitve, da je mogoče programirati, ocenje- 
vati in nagrajevati po delu tudi kreativno delo, analitične in podobne naloge, 
ne pa le tekoča, drobna opravila. 

Uveljavlja se tudi konkretno nagrajevanje po opravljenem delu. Ko se je 
v nekaterih primerih postavilo vprašanje, zakaj je nekdo dobil večje plačilo 
kot drugi, je bilo tudi povsem jasno obrazloženo, da zaradi večjega oziroma 
boljšega dela. Nagrajevanje po delu spodbuja delovanje sveta kolektiva in 
celotne delovne skupnosti posameznega upravnega organa. 

Ob zaključku še nekaj besed o tem, kako naj bi današnji zbor sklenil to 
razpravo in s kakšnim aktom naj bi posredoval svoja priporočila. Poslanec 
Gregorič je predlagal, naj bi zbor poslal občinskim političnim vodstvom ne- 
kakšne smernice za nadaljnje reševanje teh vprašanj. Naj ob tem pojasnim, da 
naš odbor za proučevanje vprašanj samouprave, delitve dohodka, organizacije 
in delovanja upravnih organov ni bil tega mnenja in je ugotovil, da ta proble- 
matika še ni dovolj dozorela ter je boljše, da se v naslednjem obdobju v praksi 
še nadalje izluščijo posamezne pozitivne in negativne izkušnje — nakar šele 
bi nastopil čas, ko bi zbor lahko glede posameznih odprtih vprašanj oblikoval 
ustrezna stališča in dal temu primerna priporočila. 
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Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda. 

Z obravnavanjem problematike samoupravljanja, formiranja dohodka in 
delitve v državnih organih, tako v upravi kot v sodstvu, se je naš zbor vključil 
v razpravo o teh vprašanjih, ki se odvija tudi v zveznih forumih in pri nas 
v republiki na Izvršnem svetu in v sindikatih. Mi smo danes ugotovili, kje se 
nahajamo, do kje smo prišli ter kakšne so izkušnje, tako pozitivne kot negativne. 
Menim, da so bile pozitivne izkušnje kolektivov državnih organov preslabo 
podčrtane. Doseženi so tudi uspehi v delu upravnih organov in sodišč. Ti uspehi 
pa so doseženi prav zaradi močnejšega uveljavljanja sistema samoupravljanja 
v državnih organih. Seveda so tudi določene slabosti, o katerih se je danes 
veliko govorilo. Mislim, da je prav, da so bile te slabosti plastično prikazane; 
tako jih bodo delovni kolektivi in sveti delovnih kolektivov lahko pospešeno 
odpravljali. 

Menim, da poročilo Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo, 
obrazložitev, ki jo je dal tovariš Rozman danes, in današnja razprava pred- 
stavljajo zelo solidno osnovo za nadaljnje razvijanje, uveljavljanje in izpopol- 
njevanje sistema samoupravljanja in delitve dohodka tako v sodstvu kot 
v upravi. Naša seja bi morala dati močno spodbudo kolektivom, da analizirajo 
svoje delo in odpravijo slabosti, ki so se doslej pokazale ter da se usmerijo na 
močnejše uveljavljanje sistema. 

Menim, da bi morali apelirati zlasti na svete delovnih kolektivov, 
da se močneje angažirajo in seveda tudi na kolektive, ker smo v razpravi ugo- 
tovili, da je precejšnje število svetov delovnih kolektivov precej pasivnih v ure- 
janju teh vprašanj. Po drugi strani bi bilo prav, da apeliramo tudi na skupščine 
in na druge činitelje, da posvetijo problemom, o katerih smo danes govorili, 
več pozornosti. Čutimo namreč, da so problemom samoupravljanja na področju 
uprave in sodstva občinske skupščine, pa tudi okrajne, posvetile premalo po- 
zornosti. 

Glede na to predlagam, da svetom delovnih kolektivov v upravi in v sodstvu 
pošljemo poročilo Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo, infor- 
macijo Republiškega sekretariata za pravosodje, upravni ekspoze republiškega 
sekretarja za proračun in občo upravo ter kratek povzetek razprave. 

Kot smo slišali, je začasni odbor mnenja, da danes ne sprejemamo nekih 
stališč. Mislim, da je to v redu in obrazložitev tovariša Sakside drži. Uvajanje 
sistema je v procesu, iščejo se čimboljše rešitve, sistem nima niti širše zakonske 
osnove. Zaradi tega bi bilo bolj prav, da gradivo z današnjega posvetovanja 
pošljemo svetom delovnih kolektivov s priporočilom, da ga proučijo in ga po- 
skušajo uporabiti za reševanje lastnih problemov. 

Menim, da tudi mi vsi skupaj lahko prispevamo k reševanju teh problemov 
tako, da se v občinskih skupščinah močneje angažiramo, zlasti pri razpravljanju 
o zaključnem računu za leto 1963, predvsem pa v jeseni, ko bomo v občinskih 
in okrajnih skupščinah ter v republiški skupščini sprejemali proračune za leto 
1965. Takrat bo dana ugodna priložnost, da pride do izraza aktivnost poslancev 
našega zbora. 

Nadalje naj bi zbor zaprosil Izvršni svet, da s pomočjo upravnih organov, 
vključno tudi z Republiškim sekretariatom za pravosodno upravo, spremlja 
razvijanje samoupravljanja in delitve dohodka v sodstvu in v upravi še naprej, 
da zlasti strokovno obdeluje posamezna vprašanja, ki so še nejasna in na ta 
način pomaga kolektivom. 
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Mislim, da bi bilo prav, če bi nam Izvršni svet v nekem določenem obdobju, 
mogoče ob sprejemanju zakona o upravi, na primer o republiški upravi ali pa 
v začetku prihodnjega leta, dal informacijo o tem, kako se uveljavlja sistem 
samoupravljanja in delitve dohodka v državnih organih. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o ustanovitvi komisije SR Slovenije za telesno 
kulturo. 

Zaradi lažje preglednosti besedila vam je bilo prečiščeno besedilo predloga 
zakona dodatno poslano. Upam, da ga imate vsi pred seboj. Prečiščeno besedilo 
z dne 15. 5. 1964 je izdelano na podlagi amandmajev, ki so jih sprejeli odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora, 
odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora in zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Vse te amandmaje je predstavnik 
Izvršnega sveta že sprejel. Predlagatelj zakonskega predloga, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, je za svojega predstavnika določil dr. Branka Premroua, 
republiškega sekretarja za zakonodajo in organizacijo. Prosim ga, da da ustno 
obrazložitev k predlogu zakona. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Predlog 
zakona je neposredna posledica razprave o stanju in problemih telesne kulture 
v Prosvetno-kulturnem zboru te skupščine in eden od ukrepov za uresničenje 
priporočil tega zbora. 

Stanje telesne kulture v Sloveniji ni zadovoljivo. Prosvetno-kulturni zbor 
je ugotovil, da telesna kultura zaostaja za splošnim družbenim razvojem in 
za možnostmi in potrebami tega razvoja; da se finančna, materialna in ka- 
drovska vprašanja rešujejo manj uspešno, kot to že omogočajo objektivni pogoji 
in terjajo družbene potrebe; da se telesna kultura nezadostno povezuje z dru- 
gimi družbenimi področji, z vzgojo, izobraževanjem, zdravstvom, turizmom, 
urbanizmom in gospodarskimi dejavnostmi; da jfe posledica tega nezadostnega 
povezovanja nekoordinirano delo in razvoj v občinah, okrajih in republiki, 
nesmotrno ali za splošna vprašanja telesne kulture nekoristno investiranje in 
nesmotrno trošenje sredstev. Dalje, da se telesno-vzgojna dejavnost na šolah 
še vedno šteje za bolj ali manj nepotreben učni predmet, ne pa za učno vzgojno 
področje, nujno za sistematsko dopolnjevanje duhovnega razvoja in rasti otrok, 
dijakov in študentov. In končno, da tudi delo telesno-kulturnih organizacij ni 
vselej usmerjeno k svoji osnovni nalogi, k razvijanju telesne kulture množic 
v skrbi za fizično zdravje in razvoj fizičnih sposobnosti delovnih ljudi, k dopol- 
njevanju naporov šole na tem področju in k organizaciji in pospeševanju aktiv- 
nega odmora ter rekreacije delavcev, temveč se pogosto omejuje izključno samo 
na razvijanje vrhunskega športa za izbrance in na organiziranje tekmovanj teh 
izbrancev. 

Ne bi vas rad še nadalje zadrževal z ugotovitvami Prosvetno-kulturnega 
zbora in z materialom, ki ga je ta zbor obravnaval, ker ste s temi ugotovitvami 
že seznanjeni. Mislim pa, da je za obrazložitev tega zakona vendarle/p>otrebno, 
da opozorim na nekatere številke, zbrane v tem materialu. 

Po podatkih poročila, ki je bilo predloženo Prosveto-kulturnemu zboru, ima 
v osnovnih šolah 30—40 ■%> otrok večje ali manjše telesne hibe; v Sloveniji se 
udejstvuje aktivno v telesni vzgoji komaj 7'°/o prebivalcev, oziroma s šolskimi 
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akcijami vred komaj 9 %, medtem ko znašajo ti odstotki v Sovjetski zvezi 10, 
v Švici 14,91%, v Švedski 20. Leta 1962 je imelo samo 61'% šol telovadnice, 
samo 50% igrišča, 1 telovadni drog je prišel na 3854 učencev, en par šolskih 
smuči na 422 učencev; od 1152 osnovnih šol je imelo samo 854 šol reden pouk 
telesne vzgoje, kar 267 šol le priložnostnega, na 11 šolah pa sploh ni bilo pouka 
telesne vzgoje, medtem ko na višjih in visokih šolah, z izjemo nekaterih 
fakultet ljubljanske univerze, sploh ni organiziranega obveznega telesno vzgoj- 
nega udejstvovanja; v telesno-vzgojnih društvih manjka najmanj 300 profesio- 
nalnih trenerjev in najmanj 5000 amaterskih delavcev. V šolah pa je komaj 
80 profesorjev telesne vzgoje, ostali učitelji so le strokovni učitelji ali starejše 
osebe s priznano kvalifikacijo na osnovi delovnih let, torej profilom, ki ne 
ustreza zahtevam reformiranega pouka na osnovni šoli. V Sloveniji smo imeli 
1962. leta 1700 telesno-kulturnih objektov, kar razmeroma ni tako malo, vendar 
vsi ti objekti propadajo, ker je problem vzdrževanja objektov še večji od pro- 
blema njihove graditve. Na žalost velik del teh objektov ni namenjen mno- 
žični telesni kulturi, temveč se slabo in nesmotrno izkorišča zgolj za tekmovalne 
prireditve. Tako nam še vedno primanjkuje prav tistih objektov, ki so najbolj 
potrebni, to je šolskih telovadnic, manjših igrišč na šolah, večjih "splošno do- 
stopnih rekreacijskih objektov, pa tudi še večjih objektov za velika tekmovanja. 

Podatki o zdravstvenem stanju otrok na osnovnih šolah so zaskrbljujoči. 
Hkrati s podatkom o izredno nizkem odstotku ljudi, ki se v Sloveniji aktivno 
udejstvujejo v telesni kulturi, kažejo drugi podatki, da je tudi v Sloveniji že 
dosežena tolikšna stopnja urbanizacije in tehnizacije življenja, da postaja 
smotrna, dobro organizirana in od vseh činitelj ev podpirana telesna kultura 
nujen ukrep ne samo zato, da se omogoči fizična rekreacija kot protiutež zapr- 
tosti v stanovanja in delavnice, temveč postaja nujen ukrep tudi za ohranitev 
fizičnega in moralnega zdravja naroda ter humanizacije življenja sploh. Pospe- 
ševanje in razvijanje telesne kulture ne more biti več samo stvar šolnikov, 
poklicnih in amaterskih trenerjev ter drugih telesno kulturnih delavcev. Po- 
trebno je ustvariti smotern in zadovoljiv sistem za skladen in načrten razvoj 
telesne kulture. Potrebno je smotrno zbiranje in še bolj smotrno trošenje finanč- 
nih sredstev, brganizirana gradnja, izkoriščanje, varovanje in vzdrževanje 
telesno kulturnih objektov. Potrebno je znanstveno-raziskovalno delo na tem 
področju, sodelovanje urbanistov, arhitektov, pedagogov, sociologov, psihologov, 
zdravnikov in drugih družbenih delavcev. 

Na današnji stopnji urbanizacije in tehnizacije življenja postaja telesna 
kultura splošno družbeni problem, ki zadeva tako šolo, kot telesno kulturno 
društvo, pa tudi delovno organizacijo, občino, okraj in republiko. 

Družbene potrebe narekujejo torej intenzivnejši, bolj smotrn in bolje orga- 
niziran razvoj telesne kulture v Sloveniji, organizacijo znanstveno-raziskoval- 
nega dela, koordinacijo naporov pri zbiranju in trošenju družbenih sredstev, 
potrebnih za ta razvoj, in večje sodelovanje ter povezovanje vseh činiteljev, ki 
so in ki še bodo angažirani pri razvijanju telesne kulture, od šolskih organov 
do delovnih organizacij, telesno kulturnih društev, planskih in urbanističnih 
organov. 

Izvršni svet je mnenja, da se morata v razyoj telesne kulture nujno vklju- 
čiti tudi republiška Skupščina in Izvršni svet in da je neobhodno potreben 
republiški organ na nivoju samostojnega upravnega organa, ki bo po eni strani 
opravljal strokovno delo za Skupščino in Izvršni svet, po drugi strani pa samo- 
stojno povezoval delo samoupravnih organizacij, delovnih organizacij ter orga- 
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nov občin in okrajev, ter jim dajal potrebno strokovno pomoč, skrbel za 
organizacijo znanstveno raziskovalnega dela, anket in analiz, predlagal Izvrš- 
nemu svetu in Skupščini potrebne ukrepe in predpise, in če bo treba, tudi 
z avtoriteto republiškega upravnega organa opravljal neposredne intervencije 
v skladu s pravicami in dolžnostmi republike na tem področju. 

Ob razpravi o predlogu zakona so bila tako na Izvršnem svetu kot v Skup- 
ščini postavljena vprašanja, ali je na področju telesne kulture res neobhodno 
potrebno, da se ustanovi republiški organ v obliki komisije kot samostojnega 
upravnega organa, ali ne obstoji nevarnost, da se z ustanovitvijo upravnega 
organizma v določenem smislu birokratizira področje, ki je bilo doslej docela 
deetatizirano področje družbenega udejstvovanja društev, in ali ne utegne 
republiški administrativni aparat prej zavirati kot pospeševati delo društev, 
občinskih svetov in občinskih skupščin. 

Spričo dejstva, da je potrebo po ustanovitvi republiškega organa na tem 
področju ugotovil že Prosvetno-kulturni zbor, so ta vprašanja res bolj vpra^ 
šanja kot pomisleki. Odgovor nanje je takle: 2e uvodoma je bilo omenjeno, 
da zaostajanje razvoja telesne kulture za splošnim družbenim razvojem in 
družbenimi potrebami terja večjo angažiranost in intervencijo republike kot 
doslej. Skrb za pospeševanje in razvoj telesne kulture ne more biti samo stvar 
občin, šol in društev. Ustava Socialistične republike Slovenije v svojem 38. in 
45. členu izrecno določa, da je pospeševanje zdravega duhovnega in telesnega 
razvoja občanov in ustvarjanje pogojev za razvoj telesne kulture stvar družbene 
skupnosti kot celote, torej tudi republike. Če pa je skrb za razvoj in pospe- 
ševanje telesne kulture tudi naloga republike, bo morala ta skrb dobiti svoj 
izraz tudi v republiških družbenih planih, v aktih o razpolaganjih z republi- 
škimi sredstvi in če je treba tudi v zakonih in v drugih splošnih aktih i;er 
ukrepih. 

Za izvrševanje nalog republike na tem področju pa je potreben ustrezen 
organizem, republiški upravni organ. V upravnih organih po novi ustavi ne 
smemo več gledati samo neko — da tako rečem — policijsko funkcijo, izda- 
janje upravnih odločb in administrativno vmešavanje v življenje. Upravni 
organ je predvsem strokovni organ ustrezne skupščine, ki pripravlja zanjo 
strokovne zadeve, predloge aktov in ukrepov, razen tega pa je izvrševalec 
zakonov, družbenih planov in drugih aktov predstavniških teles, predvsem pa 
instrument za izvajanje njihove politike. Republiški upravni organ na področju 
telesne kulture je torej predvsem strokovni organ Skupščine in Izvršnega sveta, 
razen tega pa organizator akcij za povezavo naporov za pospeševanje telesne 
kulture, ki jih izvršujejo telesno kulturne zveze in društva, šole, zdravstvo ter 
drugi organi in organizacije. Se pravi, da ni bojazni, da bi oviral delo samo- 
upravnih organizmov, nasprotno, s tem, da prevzema reševanje določenih 
vprašanj, ki jih je doslej morala opravljati po sili razmer Telesno kulturna 
zveza Slovenije, sprošča možnosti te zveze, da se bolj uspešno koncentrira na 
lastna vprašanja, na vprašanja razvijanja društev, življenja v društvih, razvi- 
janja posameznih športnih in drugih telesno kulturnih panog, na reševanje 
notranjih materialnih in tehničnih vprašanj, zlasti pa še na prevzgojo obstoječe 
miselnosti, ki se od funkcije prave telesne kulture vse bolj oddaljuje. 

Povezovanju šole, zdravstva, društev in vseh drugih organov in organizacij, 
ki so zainteresirane na razvijanju telesne kulture, daje predlog zakona poudarek 
s tem, da je kot oblika upravnega organa izbrana oblika komisije, torej kolek- 



270 Organizacijsko-politični zbor 

tivnega organa, v katerem lahko pridejo do izraza vsi zainteresirani organi in 
organizacije. 

Z ustanovitvijo republiškega upravnega organa za telesno kulturo seveda 
ne bodo rešena vsa nujna in težka vprašanja, ki jih to kulturno področje po- 
stavlja pred celotno družbeno skupnost. Ustanovitev upravnega organa je samo 
eden od množice potrebnih ukrepov, ki naj bi omogočil širšo, intenzivnejšo 
in boljšo angažiranost republike, republiške skupščine ter Izvršnega sveta pri 
reševanju problematike telesne vzgoje. Zato predlagam, tovarišice poslanke 
in tovariši poslanci, da zakon sprejmete. 

Predsednik Janez Hočevar: Začasni odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov je razpravljal in sklepal o predlogu zakona o komisiji 
Socialistične republike Slovenije za telesno kulturo. Poročilo začasnega odbora 
ste prejeli. Prosim poročevalca odbora tovariša Mirka Cepiča, da da še ustno 
obrazložitev. 

Mirko Cepič: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije je na skupni seji z za- 
časnim odborom Prosvetno-kulturnega zbora za telesno kulturo 12. maja obrav- 
naval in sklepal o predlogu zakona o komisiji Socialistične republike Slovenije 
za telesno kulturo. 

V načelni razpravi so člani odbora izrazili pomisleke glede ustanovitve 
novega upravnega organa za telesno kulturo, ker to ni povsem v skladu z na- 
šimi prizadevanji, da bi postopoma zmanjševali število upravnih organov in 
prenašali delo na samoupravne organe. Člani odbora so izrazili pomisleke glede 
uspešnosti dela upravnega organa tudi zato, ker je v republiki že obstojala 
komisija za telesno kulturo, ki ni uspela odstraniti vseh težav, ki so danes še 
bolj vidne na področju telesne kulture. 

Prav zato, ker prejšnja komisija kot posvetovalni organ ni mogla opraviti 
potrebnega dela, med drugim tudi ne zato, ker so člani delali na prostovoljni 
osnovi in ker je celotno področje telesno kulturne dejavnosti v primerjavi 
z razvojem ostalih družbenih dejavnosti v zaostanku, je odbor ugotovil, da je 
sprejem predlaganega zakona potreben in je predlog v načelu sprejel. 

Zaostajanje telesno kulturne dejavnosti se odraža v neenakomernem raz- 
voju posameznih panog, predvsem pa v zanemarjanju osnovne telesno kulturne 
vzgoje občanov, predvsem mladine. Zaradi pomanjkanja telovadnic v osnovnih 
šolah ima manjše in večje okvare kar 30 do 40%) učencev osnovnih šol. Zaradi 
neurejenih razmer, predvsem pa zaradi premajhnih finačnih sredstev in zaradi 
neenotne politike, vključujemo v Sloveniji v telesno kulturne organizacije 
komaj 7 l0/o prebivalcev. 

Odbor je po temeljiti načelni razpravi zakonski predlog sprejel s pripombo, 
naj bo komisija predvsem koordinator dela vseh prizadetih na področju telesne 
kulture, tako kot predvideva zakonski predlog. V drugih republikah že obstojajo 
taki osrednji organi, ki vodijo strokovno delo na področju telesne kulture. 
Ker bo komisija delovala na osnovi sodelovanja vseh prizadetih činiteljev, kot 
upravni organ pa strokovno spremljala delo, sodimo, da bomo na ta način od- 
pravili sedanjo vrzel v organiziranju telesne kulture, hkrati pa bomo v dogled- 
nem času lažje začeli izvajati enotno koncepcijo o nujnosti skladnega pospe- 
ševanja telesne kulture od šolskih ustanov do telesno vzgojnih društev. 
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V razpravi o podrobnostih je odbor sprejel več sprememb v besedilu za- 
konskega predloga. Ker so tovariši poslanci dobili predhodno poročilo, v katerem 
so navedene spremembe in tudi prečiščeno besedilo predloga zakona, sprememb 
ne bom bral. Opozarjam le na spremembe v 2. členu predloga zakona, po katerih 
daje komisija vnaprej predloge in mnenja v zvezi z organiziranjem in finan- 
ciranjem večjih mednarodnih in domačih telesno kulturnih prireditev, ki terjajo 
posebna finančna sredstva. Prav s to spremembo zakonskega določila smo hoteli 
zagotoviti komisiji možnost smotrnega delovanja, hkrati pa želimo s tem pre- 
prečiti stihijo, do katere prihaja na področju telesne kulture in športa zaradi 
preozke prizadevnosti posameznih panog. Odbor predlaga Organizacij sko-poli- 
tičnemu zboru, da predlog zakona s predlaganimi spremembami v celoti sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
Socialistične republike Slovenije je predložila pismeno poročilo, ki ste ga prav 
tako prejeli. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Tone Florjančič, poslanec iz občine Vrh- 
nika-Logatec. 

«i 
Tone Florjančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko sprejemamo 

zakon o ustanovitvi komisije Socialistične republike Slovenije za telesno kul- 
turo, menim, da je prav, če spregovorim nekaj besed tudi o problematiki ozi- 
roma o tistih razmerah v telesni kulturi, ki praktično terjajo sprejetje tega 
zakona. Rad bi se ustavil pri nekaterih primerih, ki ilustrirajo situacijo na 
področju telesne kulture, ter zavirajo hitrejši, kontinuiran in potrebam ade- 
kvaten razvoj telesne kulture. 

Že v poročilu je bilo povedano, da je pri nas le 7'% vseh prebivalcev 
zajetih v telesno vzgojne organizacije, da je okoli 40 °/o otrok s telesnimi okva- 
rami in da nam ob 120 000 aktivnih športnikih primanjkuje 6000 vaditeljev. 
Mislim, da so ti statistični podatki dovolj prepričljivi — v resnici pa je stanje 
verjetno še bolj porazno — in je prav spričo tega nujno, da se tudi v okviru 
republike pristopi k nekemu bolj organiziranemu načinu programiranja in vo- 
denja telesno vzgojne politike. Interesantno je namreč, da ugotavljamo po eni 
strani velik primanjkljaj strokovnih kadrov, na drugi strani pa je Visoka šola 
za telesno kulturo v Ljubljani prazna, ter nam zdaj pred vpisom primanjkuje 
slušateljev oziroma interesentov za vpis v to visoko šolo. Mislim, da je odgovor 
jasen in pojasnjuje tako majhno zanimanje naših mladih ljudi, abiturientov 
gimnazij, za poklic v telesni kulturi. Kadri v telesni kulturi so namreč manj 
cenjeni, njihovi osebni dohodki so še vedno nezadostni, skratka, osebne per- 
spektive v teh poklicih so še močno nejasne ter je razumljivo, da se mladi ljudje 
potem ne odločajo za to vrsto življenjskega poklica. 

Ce hočemo spremeniti položaj v telesni kulturi, je bistveno, da. se pojmuje 
telesno kulturo kot sestavni del psihičnega in fizičnega oblikovanja mladega 
človeka in se je ne obravnava le kot društveno aktivnost ali kot konjiček neka- 
terih ljudi. Spoznati je treba, da gre tu za družbeno vzgojno dejavnost, kateri 
je treba priznati in dati ustrezno mesto v naši družbi. 

Zdi se mi, da se osnovni odnos do telesne kulture oblikuje v naših šolah. 
Ugotavljamo pa, da je le 50 '%> mladih ljudi v osnovnih šolah vključenih v te- 
lesno vzgojno dejavnost. Na drugi strani ugotavljamo, kot sem že prej omenil, 
nepravilno vrednotenje kadrov v telesni kulturi in dalje, da- so kadri, ki pouču- 
jejo telesno kulturo, danes v strokovnih šolah nestrokovni in ne ustrezajo 
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potrebam. Opažamo nadalje, da so materialna sredstva šibka in da veliko šol 
na Slovenskem nima in ne razpolaga s telovadnicami. Gb vsem tem kljub šte- 
vilnim apelom, ki smo jih že poslali ustreznim organom, pa še naprej ugotav- 
ljamo, da se gradijo šole brez telovadnic itd. 

Drugo vprašanje, ki pravzaprav tudi zadeva odnos do telesne kulture, je 
vprašanje nerazčiščene politike našega šolstva glede telesne kulture. Še vedno 
so v razpravah in v praksi vprašanja minimalnega in maksimalnega programa 
telesne kulture, kar se mi zdi nepravilno, ker prav minimalni program telesne 
kulture daje pobudo tistim, ki nimajo posluha za telesno kulturno dejavnost, 
prav ta minimalni program omogoča izgovore vsem tistim, ki omogočajo le 
delček tistega, kar bi morali dajati in najdejo v tem minimalnem programu le 
izgovor za svoje ravnanje. Prav tako najdejo nekateri svoje izgovore v okviru 
minimalnega programa, ko ta-govori o zasilnih prostorih. Mislim, da so zasilni 
prostori v našem šolstvu, kar zadeva telesno kulturo, le začasna zadeva in ne bi 
smeli postati ovira hitrejšemu izgrajevanju telesno kulturnih objektov in tistih, 
ki bi dejansko služili za primerno in potrebno telesno kulturo mladim ljudem. 
Namreč, nemogoče je misliti, tovarišice in tovariši, da bi začeli intenzivneje 
gojiti telesno kulturo, če jo mlademu človeku nudimo šele pri 15, 16 letih in 
to precej neorganizirano. Kakor se oblikujejo delovne navade pri mladem člo- 
veku v osnovni šoli nasploh, tako se morajo tudi že v osnovni šoli izblikovati 
telesno vzgojne navade pri mladem človeku, ki morajo postati njegova potreba 
in ne samo navada. Če torej ne bomo uredili stanja v našem o-snovnem šolstvu, 
je tudi zaman pričakovati kakšnih večjih in boljših rezultatov kasneje. Prav 
tako ugotavljamo, da tudi učiteljišča, ki oblikujejo kader za naše osnovne šole, 
ne posvečajo dovolj pozornosti tem našim kadrom, ki prihajajo v osnovne šole. 

Morda bi bilo enostransko, če bi ugotavljali, da se celotna situacija v telesni 
kulturi lahko reši samo z neko bolj sistematično vzgojo in prizadevanjem 
v osnovni šoli. Ista odgovornost namreč leži tudi na delovnih organizacijah, na 
naših krajevnih skupnostih in vseh tistih organih, ki so .dolžni skrbeti za iz- 
gradnjo objektov rekreacijskega tipa. Nesmiselno in zaman je govoriti o neki 
množični rekreaciji, množični telesni kulturi vseh naših ljudi, če obenem ugo- 
tavljamo, da še nimamo objektov, ki bi zagotovili tako politiko in potrebe 
naših delovnih ljudi. Ko govorimo o telesni kulturi, je ne smemo enostransko 
obravnavati ali kot skrb šole ali kot skrb telesno vzgojnih organizacij, ali samo 
kot skrb delovnih organizacij, temveč moramo razpravljati o telesni kulturi 
z vidika skrbi vseh teh organizacij, šole, delovnih organizacij in tudi družbenih 
in telesno vzgojnih organizacij. 

Prosvetno-kulturni zbor je marca sicer razpravljal o teh problemih. Pri- 
sostvoval sem razpravi, ki pa me ni prepričala, niti zadovoljila, saj je bila zelo 
medla. Zbor. je sprejel tudi priporočilo, toda sprašujem se, koliko je to danes 
realizirano. 

Mislim, da bi bilo dobro, da se podobno kot v republiki, tudi v naših 
občinskih skupščinah formirajo sveti za telesno kulturo in da se ločijo od 
svetov za prosveto in kulturo. To je potrebno zato, ker je v praksi preteklih 
let ugotovljeno, da je 87 °/o vseh sej teh svetov obravnavalo materialna vpra- 
šanja, medtem ko je samo 13 "Vo sej reševalo vzgojna vprašanja. Menim, da je 
ta predlog vreden proučitve, na podlagi katere naj bi dali priporočilo našim 
občinskim skupščinam, da opravijo določene spremembe v tem smislu. 

Ko govorimo o komisiji za telesno kulturo, se mi zdi, da je nemogoče go- 
voriti o komisiji, ki ne bi imela tesne povezave in koordinacije z Zvezo za 
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telesno kulturo Slovenije, ki je vložila ogromno naporov v minulih letih. Ugo- 
tavljamo pa, da so ti napori ostali, kot večkrat do sedaj, le v sejnih dvoranah, 
kjer smo o tem razpravljali in niso bili uresničeni na terenu in v politiki 
občinskih skupščin. Zato se mi zdi, da je komisija v trenutni situaciji potrebna; 
nujno pa je kot je že poročevalec Cepič dejal, da se komisija povezuje z ostalimi 
organizacijami, družbenimi in telesno vzgojnimi in da povezuje vsa prizade- 
vanja v republiki za čimboljšo telesno vzgojo, kajti do sedaj smo že imeli 
nekatere organe, ki pa so delali — po mojem mnenju — nekoordinirano in 
tudi zaradi tega ugotavljamo danes potrebo po takem organu za koordinirano 
delo. 

Menim, da mora biti telesno kulturna politika odraz dejanskih potreb na 
določenem področju, ne pa subjektivnega odločanja posameznikov, kot je to 
še večkrat primer v naši praksi, če hočemo odpraviti iz naše telesno vzgojne 
dejavnosti vse tiste škodljive pojave, ki se danes že uveljavljajo in kažejo 
razmah. Mislim tudi, daN lahko pričakujemo, da bo z ustanovitvijo te komisije 
pravzaprav konec deklarativnega izjavljanja o njeni potrebnosti. Prav tako 
pa sem prepričan, da s to komisijo še ni celotna problematika telesne vzgoje 
rešena in bo potrebno dejansko angažiranje tako oblastvenih, kakor tudi druž- 
beno-političnih organov, da se telesni kulturi dejansko da tisto mesto, ki ji v 
naši družbi gre. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima poslanec Lado Černe, iz občine Moste. 

Lado Černe: Ko sem prebiral poročilo Komisije za telesno kulturo, 
gradivo Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine, ter obrazložitev Izvršnega 
sveta v zvezi s predlogom zakona o ustanovitvi komisije za telesno kulturo, 
ki ga danes sprejemamo, sem poskušal analizirati tudi vzroke za probleme, 
ki so nastali pri nas v telesni kulturi. 

Predvsem ugotavljam, da je razvoj in dejavnost telesne kulture v mnogih 
primerih odvisna od iniciative in prizadevnosti posameznikov, manj pa od 
spodbude družbenih činiteljev. Obvezna telesna kultura v šolah je še vedno pod 
močnim vplivom razpoloženja in odnosa prosvetnega kadra do telesne kulture. 
Na področju gradnje in vzdrževanja telesno vzgojnih objektov in razvijanja 
novih telesno vzgojnih organizacij vlada stihija, ker ni razvojnih programov. 
Telesno vzgojni objekti so ponekod celo prazni ali pa se odprodajaj o za razne 
gospodarske in obrtne organizacije. Financiranje telesno vzgojnih organizacij 
je neurejeno, sredstva so glede na potrebe zelo majhna, po panogah in po 
občinah pa zelo različna. Vzgoja strokovnih kadrov je nesistematična, kar ima 
za posledico nizko strokovno raven telesne kulture na splošno, še posebej pa 
se to kaže tudi v vrhunskem tekmovalnem športu. 

Takih problemov je v telesni kulturi še več. Vzroke za takšno stanje je 
med drugim iskati tudi v tem, da .razvoju telesne kulture občinske skupščine 
ne posvečajo dovolj pozornosti. V poročilu ja nevedeno, da je samo nekaj nad 
polovico skupščin na svojih sejah razpravljalo o problematiki telesne kulture, 
kar ponovno potrjuje ugotovitev, da so te organizacije prepuščene same sebi, 
ne da bi bile deležne vsaj moralne, če že ne materialne opore. V nekaterih 
skupščinah je bila celo zelo polemična razprava v tem smislu, da samostojni 
sveti za telesno kulturo niso potrebni, češ da je že obstoj občinskih zvez za 
telesno kulturo zadostna garancija za normalni in hitrejši razvoj telesne kulture. 

18 
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Mislim, da so takšna stališča napačna in da je potrebno stremeti za tem, da 
se v občinah zaposlijo telesno vzgojni strokovnjaki, ki bodo spremljali razvoj 
telesne kulture, širili telesno kulturo med občinami ter spodbujali tudi vrhun- 
ski tekmovalni šport. 

S formiranjem komisije, ki jo danes s tem zakonom ustanavljamo, prav 
verjetno vse te pomanjkljivosti in probleme v dejavnosti telesne kulture ne 
moremo odpraviti in se v tem smislu z mojima predgovornikoma ne bi mogel 
v celoti strinjati. Predvsem pa mislim, da ti problemi ne bodo rešeni, če se 
bo vloga komisije v odnosu do nižjih organov zreducirala na administrativne 
odnose, zbiranje podatkov, uvajanje različnih evidenc in podobno. Mislim, da 
bo obstoj komisije pri hitrejšem razvoju telesne kulture upravičen le, če bodo 
izvršene tiste naloge, ki so v drugem členu predloga zakona jasno in odločno 
postavljene. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš "Ciril Kambič. 

Ciril Kambič: V zvezi s problematiko telesne kulture bi omenil 
samo eno okoliščino. Ni problem le v tem, da občinske skupščine za telesno 
kulturo nimajo posluha, temveč je tudi vprašanje bančnega sistema, ker banka 
enostavno ne da kredita za izgradnjo telovadnic. Meni se zdi, da tudi v tem 
grmu tiči zajec in je treba tudi ta način financiranja oziroma kreditiranja spre- 
meniti. Prav tako banka ne da kredita za izgradnjo kateregakoli igrišča, kot 
samostojnega objekta, na primer športnega igrišča ali kaj podobnega. Glede 
na to ob sprejemanju tega zakona predlagam, da se na ustrezen način zagotovi, 
da banka, ko dodeljuje sredstva za izgradnjo neke šole, kreditira tudi izgradnjo 
telovadnice. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o 
komisiji Socialistične republike Slovenije za telesno kulturo z amandmaji, ki 
so jih sprejeli odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega 
zbora, odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora in zako- 
nodajno-pravna komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

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

Ugotavljam, da je Organizacij sko-politični zbor predlog zakona o komisiji 
Socialistične republike Slovenije za telesno kulturo s predlaganimi amandmaji 
soglasno sprejel. 

Zbor obveščam, da je zakon izglasoval v enakem besedilu tudi Repu- 
bliški zbor. 

Dnevni red seje je s tem izčrpan. Zaključujem sejo zbora in vas obveščam, 
da bo prihodnja seja verjetno okrog 5. junija. Na dnevnem redu bo predlog 
zakona o rebalansu republiškega proračuna za leto 1964 in zaključujem račun 
republiškega proračuna za leto 1963. 

(Seja je bila zaključena ob 13.50.) 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

Inž. Bogo Tomše 

poslanec Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Hidrološko izredno neugodna situacija v letošnji zimi je imela za posle- 
dico, da so zaradi redukcij dobav električne energije nekatera velika podjetja 
v naši republiki v mesecu januarju in februarju, deloma pa še v mesecu marcu, 
morala ustaviti proizvodnjo nekaterih svojih obratov. Z redukcijo so bili v prvi 
vrsti prizadeti industrijski obrati, katerih proizvodnja je vezana na elektrolizo, 
kot tovarna glinice in aluminija Kidričevo, tovarna dušika Ruše, rudniki in 
topilnice svinca Mežica, pa tudi celotna železarska industrija. Jasno je, da se 
tako velik izpad proizvodnje nujno negativno odraža v finančnih rezultatih 
prizadetih gospodarskih organizacij. 

Pri vsem tem pa glede na sprejete predpise o dobavi električne energije 
te gospodarske organizacije niti nimajo možnosti zahtevati od elektrogospo- 
darstva odškodnino, čeprav je do redukcij prišlo deloma tudi po krivdi elektro- 
gospodarstva, ki ni pravočasno preskrbelo električno energijo iz uvoza, pa 
čeprav je bil uvoz z družbenim planom predviden. 

Nekatere z redukcijo prizadete gospodarske organizacije pa zadene sedaj 
še odredba o obvezni dobavi bakra, aluminija, svinca, cinka, srebra, bismuta 
in živega srebra določenim kategorijam potrošnikov v letu 1964, s čimer se jim 
onemogoča svobodno in gospodarsko smotrno razpolaganje s proizvodnjo, ki 
je zaradi redukcij električne energije že tako dovolj skrčena. 

Menim, da. predstavlja redukcija in administrativno distribuiranje s pro- 
izvodnjo prehudo gospodarsko obremenitev za nekatere gospodarske organi- 
zacije in je zaradi tega nujno, da se že sedaj prične razpravljati o ustreznih 
ukrepih, da v prihodnjem letu ne bi prišlo do istih škodljivih pojavov oziroma, 
da bi se ti do skrajnosti omejili. 

Kaj bo storjeno, da se ta nesoglasja odpravijo ali vsaj zmanjšajo? Ali je 
bilo na tem področju že kaj storjenega in ali so podvzeti ukrepi, da se v pri- 
hodnjih letih, ko se še predvidevajo nekatere redukcije, ne bodo te pojavile 
v tako hudem obsegu. Predlagam tudi, da odbori zbora o nakazanih problemih 
razpravljajo in zavzamejo ustrezna stališča. 

18« 
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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. Zraven tega ima sedanji 
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 polo- 
žaju v preskrbi z mesom ni bilo poskrbljeno pravočasno, 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 (tj. 5500 ton manj kot lani) in 9000 ton mesa 
(tj. 200 ton-več kot lani). Kakor pa sem zasledil v dnevnem časopisu, 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 tudi potrebno proučiti umestnost premirja izvoza proiz- 
vodov živinoreje oziroma negativen vpliv premij na zahtevo po zvišanju cen 
na domačem tržišču. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za proučevanje položaja 
učencev srednjih šol in slušateljev visokih 

šol ter za poklicno usmerjanje 

POROČILO 

o položaju učencev srednjih šol in slušateljev visokih šol 
ter o poklicnem usmerjanju 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje položaja učencev 
srednjih šol in slušateljev visokih šol ter za poklicno usmerjanje je na sestanku 
in sejah dne 13. 3., 16. 3. in 17. 4. 1964 obravnaval problematiko v zvezi s polo- 
žajem učencev srednjih šol in slušateljev visokih šol ter v zvezi s poklicnim 
usmerjanjem. 

Začasnemu odboru so kot osnova za razpravo služila naslednja gradiva, 
ki so jih predložili Republiški sekretariat za raziskovalno delo in visoko šolstvo, 
Republiški sekretariat za šolstvo, Zveza študentov, Centralni komite Zveze 
mladine Slovenije in sodelavci Zavoda SR Slovenije za poklicno usmerjanje: 
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— poročilo o štipendijah in kreditiranju študija v SR Sloveniji, 
— poročilo o stanju domov in štipendiranju učencev šol II. stopnje, 
— analiza socialno-ekonomskega položaja ljubljanskih in mariborskih 

študentov, 
— teze za razpravo o štipendiranju na II. stopnji šolanja, 
— poročilo o poklicnem usmerjanju. 
Tako pri razpravljanju o poklicnem usmerjanju kot pri proučevanju polo- 

žaja učencev šol II. stopnje in slušateljev visokih šol je začasni odbor na prvem 
mestu poudaril potrebo po ustrezno oblikovani in usmerjeni kadrovski politiki, 
katere najpomembnejši smoter je ugotavljanje potreb in planiranje strokovnih 
kadrov za gospodarstvo in družbene službe. Ta smoter je toliko jasneje začrtan 
in uspešneje uresničen, kolikor bolje so organizirane kadrovske službe v delov- 
nih organizacijah in kolikor natančneje in bolj poglobljeno proučujejo, zbirajo 
in evidentirajo potrebne podatke in probleme ter skrbijo za pripravljanje pred- 
logov in izvajanje sklepov. Ugotavljanje potreb in planiranje strokovnih ka- 
drov terja tudi ustrezno izdelano metodologijo. 

Eno od pomembnih elementov celotne kadrovske politike je poklicno usmer- 
janje. Njegove naloge so predvsem poklicno prosvetljevanje mladine, usklaje- 
vanje spsobnosti, nagnjenj in interesov posameznikov z zahtevami poklicev, 
delovnih mest oziroma delovnih področij ter usklajevanje usmerjanja s po- 
trebami po kadrih v gospodarstvu in drugih službah. 

Izhajajoč iz teh nal-og, mora biti poklicno usmerjanje proces, ki se deli 
na poklicno vzgojo oziroma prosvetljevanje, na poklicno svetovanje — tj. po- 
moč pri poklicni odločitvi in na realizacijo poklicne odločitve in skrb pri vra- 
ščanju v poklic. 

Poklicna vzgoja se mora začeti že v predšolski dobi, saj vemo, da diferen- 
cialna nagnjenja in interesi do posameznih področij dela pri fantih in dekletih 
(moška in ženska opravila) nastajajo prav zaradi zastarele vzgoje. 

Poklicna vzgoja v predšolski dobi ni mišljena kot seznanjanje otroka z 
raznimi poklici, ampak kot splošna delovna vzgoja, ki naj po eni strani razvija 
— ne glede na spol — vsestranske delovne interese (pri igri in delu), po drugi 
strani pa ljubezen in spoštovanje do vseh vrst dela in delovne navade. Za ures- 
ničitev take vzgoje pa je v prvi vrsti potrebna vzgoja staršev in vplivanje na 
splošno mentalitete. 

Poklicna vzgoja se mora v bolj. sistematični obliki nadaljevati skozi vso 
osnovno šolo. V nižjih razredih (1—-6) se mora prepletati pri celotnem pouku 
v podobnem smislu kot v predšolski dobi, vendar pa mora že vsebovati tudi 
konkretnejše seznanjanje s posameznimi področji dela verbalno, vizualno in 
praktično. V zadnjih dveh razredih pa bi morali posvetiti poklicnemu prosvet- 
ljevanju koncentrirano pozornost, pri čemer bi morali učence seznaniti podrob- 
neje s poklici, njihovimi zahtevami, s šolami, ki pripravljajo za poklice, s po- 
trebami itd. Taka vzgoja je sicer že razvita v mnogih osnovnih šolah, na neka- 
terih področjih pa je zelo zanemarjena. V zadnjih razredih se je posebno raz- 
vila v okviru predmeta »komunalni pouk«. V letošnjem šolskem letu pa je ta 
predmet ukinjen, kar je povzročilo veliko škodo prav na področju poklicnega 
prosvetlj evanj a. 

Za poklicno prosvetljevanje, informiranje in še posebej usmerjanje je po- 
trebno dobro poznavanje poklicnih psihofizičnih profilov in poznavanje tekočih 
in perspektivnih potreb po kadrih z ozirom na število in vrsto (stroko) uspo- 
sobitve. Poznavanje strukture kadrovskih potreb pa ni pomembno samo za 
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določanje kapacitet vseh vrst šol. Šolske kapacitete se danes določajo dokaj 
nenačrtno in ni redek primer, da so odvisne od pritiska mladine na posamezne 
šole, ne pa od potreb po kadrih. Za dobro delovanje poklicnega usmerjanja je 
sedaj ena največjih pomanjkljivosti prav to, da niso znane oziroma analitično 
obdelane sedanje niti perspektivne potrebe po kadrih in da nimamo strokovno 
izdelanih psihofizičnih profilov poklicev in delovnih mest. 

Poklicno svetovanje je strokovno nuđenje konkretne pomoči mladini in 
odraslim pri odločanju za poklic oziroma šolo, ki učenca pripravlja za poklic 
in pri zaposlovanju na delovna mesta. Ta pomoč pa ne sme biti omejena samo 
na tiste posameznike, ki pridejo sami po nasvet v poklicne svetovalnice, ampak 
mora biti načrtna in mora v bodoče zajeti predvsem vso mladino, ki končuje 
obvezno šolanje. Le na ta način bo možno usklajevanje usmerjanja z družbenimi 
potrebami po kadrih na en strani in usklajevanje sposobnosti in nagnjenj po- 
sameznikov z zahtevami poklicev in delovnih mest. Ugotavljamo, da prav 
zaradi nerazvitosti poklicnega usmerjanja in zaradi neupoštevanja sposobnosti 
in nagnjenj poedincev ostaja danes precej neizkoriščenega človeškega sposob- 
nostnega potenciala, obenem pa imamo vrsto primerov, da se vpisujejo na 
gimnazije, tehniške in njim ustrezne šole učenci, ki po svojih sposobnostih 
za te šole ne ustrezajo. 

Poklicno svetovanje zahteva strokovno obravnavo kandidatov. Poleg stro- 
kovnjaka, ki dobro pozna zahteve poklicev, šol, delovnih mest in potreb, morata 
nujno sodelovati pri poklicnem posvetu psiholog in zdravnik, ki sta za to delo 
posebej specializirana. Delo psihologov se je v poklicnih svetovalnicah že uve- 
ljavilo (čeprav je pomanjkljivo tako po načinu dela, kot po kapacitetah). Zelo 
pa zaostaja medicinski del poklicnega usmerjanja, čeprav je brez medicinske 
obravnave kandidatov svetovanje zelo nepopolno. 

Poklicno usmerjanje je danes najbolj zanemarjeno pri osebah, ki se direkt- 
no zaposlujejo na delovna mesta brez poprejšnjega šolanja v poklicnih in drugih 
šolah. Tudi te osebe mora pred vstopom na delo obravnavati zdravnik-specialist 

■za poklicno usmerjanje in psiholog. Vemo namreč, da je strokovni sprejem 
delavca na delovno mesto danes možen le v tistih velikih podjetjih, ki imajo 
lastno obratno ambulanto in psihološko službo. Teh podjetij pa je malo. Pre- 
gled pri zdravnikih splošne prakse pa je z ozirom na specifične zahteve delov- 
nih mest in poklicev tako neustrezen, da ne bi smeli te odgovornosti prenašati 
na splošne ambulante. 

V SR Sloveniji imamo danes samo en zavod za zaposlovanje delavcev, kjer 
dela na področju poklicnega usmerjanja kompleten team z zdravnikom-speciali- 
stom in psihologom (Ljubljana). Od ostalih 37 zavodov pa ima v teamu le psi- 
hologija 13 zavodov (Celje, Velenje,' Nova Gorica, Koper, Postojna, Kranj, Ra- 
dovljica, Skofja Loka, Maribor, Ptuj, Novo mesto, Trbovlje in Cerknica). Ostali 
zavodi pa imajo (nekateri tudi ne) le referenta za poklicno usmerjanje. 

Da bi služba poklicnega usmerjanja lahko v celoti razvila svoje delo, bi 
morali imeti razvitih okrog 20 zavodov s popolno zasedbo (poklicni svetovalci, 
zdravniki in psihologi). 

Poklicno usmerjanje lahko odigra svojo pomembno družbeno vlogo le, če 
je možna tudi realizacija poklicne usmeritve oziroma, če se dejavnosti poklic- 
nega usmerjanja poslužujejo tudi gospodarske organizacije (kadrovske službe, 
štipendijske komisije itd.), šole II. stopnje, višje in visoke šole itd. 

Ce analiziramo današnje stanje pri vključevanju mladine v razne šole, 
ugotovimo, da se učenci vpisujejo v določene šole bolj zaradi tega, ker imajo 
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šolo v bližini, ker imajo za določeno šolo možnost prejemanja štipendij, ker jih 
starši na podlagi svojih želja in socialnega statusa pošiljajo v določene šole, 
ker je na določenih šolah več prostih kapacitet (druge pa so polne) itd., kot pa 
zaradi svojih dejanskih sposobnosti in nagnjenj. Pri takem stanju je vloga 
poklicnega svetovanja lahko le polovična. Zato ni čudno, da je na tehniških 
in drugih šolah osip učencev 30-procenten in še več. Ne gre samo za osip. 
Zaradi napačne, neustrezne usmeritve pada tudi nivo strokovnih šol, ki se 
morajo prilagajati nivoju učencev. 

Zaradi neurejenosti razmer na področju Vključevanja mladine v strokovne 
šole se dogaja to, da po eni strani ostaja mladina (tudi najsposobnejša) v manj 
gospodarsko razvitih občinah nevključena v izobraževalni proces, v drugih kra- 
jih (večjih centrih) pa se vključuje v zahtevne šole tudi mladina, ki ne ustreza 
za te šole in po drugi strani ostaja na teh področjih veliko število prostih 
mest za uk (primer: Ljubljana!), ki bi jih lahko dobili učenci iz drugih področij, 
če bi bilo urejeno vprašanje domov in vzdrževanja. 

Za vsa ta vprašanja kažejo tako šole, kakor tudi gospodarske organizacije 
vse premalo zanimanja. Saj so zelo zelo redke šole II. stopnje, ki se povezujejo 
s službo poklicnega usmerjanja in še manjši interes kažejo do te povezave 
gospodarske organizacije. 

Ob razpravi o poklicnem usmerjanju je začasni odbor še ugotovil, da na 
mladino vpliva pri izbiranju poklica tudi razporeditev domov ob šolah. Po- 
manjkanje domskega stanovanjskega fonda jo sili, da se vpisuje v šole, ki nu- 
dijo možnost stanovanja, pri čemer pa se v nemajhni meri zapostavljajo njeni 
interesi in nagnjenja. Zato je treba vzporedno s šolsko mrežo razvijati tudi 
mrežo domov in s tem prispevati k izboljšanju učnih pogojev mladine. 

Od leta 1945 do leta 1951 je bilo 17 380 oskrbovancev v 170 domovih. Ob 
prehodu s proračunskega sistema financiranja na nov sistem financiranja je 
v kratkem času padlo število oskrbovancev. Aprila 1963 je bilo samo 77 domov 
z 9703 oskrbovanci. Občutno pomanjkanje prostora v domovih je predvsem v 
Ljubljani in Mariboru. 

Na zasedbo domov vpliva v veliki meri tudi financiranje domov. Do leta 
1959 so bili dohodki iz družbenih virov večji, kakor dohodki iz vplačil gojencev 
ter iz drugih lastnih dejavnosti. Načela novega sistema financiranja so tolmačili 
tako, da se vsi izdatki krijejo z dohodki iz lastne dejavnosti. Delež dohodkov 
iz družbenih virov se je zmanjšal, povišale pa so se mesečne oskrbovalnine. 

Ker dotok sredstev iz družbenih skladov za šolstvo ni zanesljiv, bremeni 
gojence tudi del stroškov za vzgojno dejavnost, investicijsko vzdrževanje in 
amortizacijo. Zaradi širšega družbenega interesa za vzgojo mladine v domovih 
je nujna družbena dotacija, ne pa naprtitev teh stroškov na gojence. Povprečna 
mesečna oskrbovalnina v domovih je ca. 12 500 dinarjev. 

Zaradi pomanjkanja družbenih dotacij za investicijsko vzdrževanje in po 
uvedbi novega načina financiranja so v domovih izkoristili vse notranje mož- 
nosti za pocenitev oskrbnih stroškov, pri čemer so morali zaradi tega zanemariti 
vzdrževanje prostorov in opreme. 

Razvoj ustreznejšega vzgojnega dela je odvisen zlasti od domske skupnosti 
učencev, vzgojnega osebja in od prosvetno-pedagoške službe. Domske skupnosti 
učencev so glavni pobudnik organiziranega življenja mladine, pomagajo tudi pri 
uresničevanju vzgojnega programa in gospodarjenja v domovih. Prevzemajo 
kolektivno skrb za učne uspehe, jih kontrolirajo ter organizirajo pomoč pri 
učenju. Vzgojitelji so v domovih nujno potrebni. Vzrok, da primanjkuje ustrezno 
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usposobljenih vzgojiteljev, so specifični delovni pogoji v domovih, to je nereden 
urnik, visoko število gojencev, slabi in nesigurni dohodkivzgojiteljev. 

Za vsebinsko in metodično pravilno vzgojno delo v domovih je odgovorna 
tudi prosvetno-pedagoška služba, ki pa domove le registrira in zbira njihova 
poročila, naloge prosvetno-pedagoške službe pa so obširnejše. Neproučena so 
še vprašanja vsebine, metod in oblik dela, za kar primanjkuje strokovne 
literature. 

Glede stanja študentskih domov je opozoriti na to, da v Ljubljani primanj- 
kuje 1900 postelj v študentskih domovih. V študijskem letu 1962/63 je bilo 70 ®/o 
rednih študentov izven Ljubljane, od tega jih je samo 21 "V© stanovalo v študent- 
skih domovih. 25l0/» postelj v domovih je bilo oddano študentom iz inozemstva 
in iz drugih republik. Iz prognoze, da se bo v naslednijh letih število vpisanih 
študentov povečalo, lahko pri sedanjem stanju pričakujemo vedno večji deficit 
posteljnega fonda. Nujno potrebno je zagotoviti potrebna sredstva za pospe- 
šeno gradnjo študentskih domov. Sredstva naj prispevajo tisti, ki kadre potre- 
bujejo, torej delovne organizacije, komune in okraji, del stroškov pa se naj 
zagotovi z republiškim proračunom in s sredstvi republiškega sklada za zidanje 
stanovanjskih hiš. 

Stanje mariborskih študentov pa je v tem oziru še slabše. Dejstvo, da v 
Mariboru študenti nimajo svoje menze in študentskega doma, je največji vzrok 
slabega materialnega stanja študentov pri sedanjih štipendijah. Zaradi nizke 
finančne zmogljivosti si velik procent študentov ne more privoščiti niti nor- 
malnih obrokov hrane. Delno se bo problem mariborskih študentov zboljšal 
z izgradnjo novega študentskega doma za 200 stanovalcev, ki je v izgradnji. 

Posebno pozornost je začasni odbor posvetil problematiki štipendiranja in 
kreditiranja študija. 

Ob obravnavanju štipendiranja na šolah II. stopnje je začasni odbor ugo- 
tovil, da število štipendistov v zadnjih dveh letih občutno pada in da je skrb 
zainteresiranih družbenih činiteljev za strokovne kadre v šolah II. stopnje pre- 
cej popustila. Med posameznimi vrstami šol II. stopnje obstojajo precejšnje 
razlike. Najslabši je položaj na gimnazijah, kjer je največja razlika med pove- 
čanjem števila učencev in zmanjševanjem odstotka štipendiranih. Na učitelji- 
ščih in vzgojiteljskih šolah je največji odstotek štipendiranih, vendar tudi tu ne 
raste vzporedno z večanjem števila učencev. Relativno upadanje štipendistov 
na tehniških in njim sorodnih šolah kaže na neskladnost kadrovske politike 
z velikimi potrebami po tovrstnem kadru. Povprečne štipendije so zelo nizke 
(v šolskem letu 1962/63 ca. 6900 din), kar kaže, da je to bolj podpora za šolanje 
kot pa štipendija. 

Razvoj štipendiranja na fakultetah in drugih visokošolskih zavodih je šel 
od 1945. leta skozi tri faze. V prvem obdobju, ki je trajalo do 1951. leta, je 
štipendiranje naraščalo tako hitro, da smo leta 1951 imeli na teh šolah okrog 
60 '°/o štipendiranih študentov. Z uvedbo otroškega dodatka, katerega je bila 
deležna večina študentov, se je obseg štipendiranja skrčil tako, da smo leta 1962 
imeli na vseh visokošolskih zavodih v Sloveniji samo 606 štipendistov, oziroma 
štipendijo je prejemalo samo 10,7 %> vseh redno vpisanih slušateljev. V na- 
slednjem obdobju, ki je trajalo do leta 1959, je ponovno naraščalo število šti- 
pendistov in je doseglo omenjenega leta število 2814, kar pomeni, da je bilo 
štipendiranih 36,5'% vseh rednih študentov. V tretjem obdobju, od leta 1959 
do danes, je začela dinamika štipendiranja ponovno pešati, tako da je sedaj 
odstotek štipendiranih študentov ca. 33,7 l0/o. 
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Še bolj zaskrbljujoče kot zniževanje števila štipendij pa je nesorazmerje 
med višino štipendije in življenjskim minimumom. Vzroki zastoja oziroma 
celo nazadovanja štipendiranja so predvsem v slabosti kadrovske politike delov- 
nih organizacij, v neperspektivnem, preozkem presojanju kadrovskih potreb 
ter v kratkoročnem reševanju akutnih potreb po strokovnem kadru. V letu 
1963/64 je na univerzi Stipendiranih 34,3 '%> vseh rednih študentov. V tem šol- 
skem letu je povpreček mesečne štipendije 12 550 dinarjev. 

Poglavitni dajalci štipendij so gospodarske organizacije in družbeno-politič- 
ne skupnosti, ki podeljujejo 4/s vseh štipendij. Gospodarske organizacije šti- 
pendirajo enako na visokih in srednjih strokovnih šolah, družbeno-politicne 
skupnosti, zlasti občine, pa dajejo občutno več štipendij na šolah II. stopnje, 
okrog 50 %> več kot na visokih šolah. 

Treba je poudariti, da imajo tudi druge delovne organizacije, zlasti s pod- 
ročja družbenih služb, potrebo po štipendiranju, toda doslej jih je oviralo po- 
manjkanje finančnih sredstev, a so tudi same zanemarjale ta način skrbi za 
lastne kadre, misleč, da je to stvar drugih. Dejstvo, da je v šolskem letu 1962/63 
naraslo število štipendij, ki jih podeljujejo samostojni zavodi (od 260 na 384), 
govori o izboljšanju materialnih in subjektivnih pogojev za štipendiranje s te 
strani. Vendar je ta razvoj prepočasen. 

Zaradi preprečitve samovoljnih odstopanj od splošnih načel je temeljni 
zakon o štipendijah, ki je izšel v Uradnem listu FLRJ 32/55, predvidel okrajne 
in občinske štipendijske komisije. Le-te naj bi vodile evidenco štipendij in kon- 
trolirale podeljevanje istih ne glede na dajalce štipendij. Toda svoje vloge niso 
odigrale zaradi nerazumevanja predvsem večjih gospodarskih organizacij. Pa 
tudi ljudski odbori so premalo storili za to dejavnost. Zato so se komisije ome- 
jile le na podeljevanje štipendij in vodenje štipendijskih poslov ljudskih od- 
borov. Gospodarske organizacije pa so delale po svoje, da pridejo čim hitreje 
do potrebnih kadrov, ne oziraje se na osnovna določila zakona o štipendijah. 
Njihovo delo ni bilo koordinirano s štipendijskimi komisijami pri občinah, ki 
nimajo potrebne evidence o štipendistih. 

Štipendije so različne in so odvisne od letnika študija, stopnje šol, kakor tudi 
kraja šolanja. Nekatere delovne organizacije dajejo štipendistom tudi posebne 
nagrade za uspešno opravljene izpite ali letnik študija. So delovne organizacije, 
ki štipendirajo v obliki plačanega študijskega dopusta (največ za dobo 2 let). 
Pri neopravljenih izpitih nekatere delovne organizacije znižujejo štipendijo. 
Ponekod posebej nagrajujejo študente-štipendiste, ki so diplomirali pred po- 
tekom štipendijske pogodbe s tem, da jim izplačajo predvideni znesek štipendije 
kot enkratno nagrado ob zaposlitvi. 

V zadnjih letih navezujejo delovne organizacije stike s svojimi štipendisti. 
Večina sklicuje z njimi posvetovanja, na katerih razpravljajo o problematiki 
štipendiranja, učnih uspehih in drugih osebnih problemih štipendistov. Delovne 
organizacije, ki izdajajo posebna informativna glasila, jih dostavljajo tudi 
štipendistom, ki se na tak način seznanjajo s problematiko in uspehi podjetja. 
Komisije za štipendije pri delovnih organizacijah spremljajo študijske uspehe in 
opozarjajo študente na njihove obveznosti do študija. Štipendisti večinoma 
opravljajo obvezno prakso v podjetju; če štipendist ne nastopi prakse, mu med 
počitnicami ne izplačajo štipendije. 

Kreditiranje študija kot posebna oblika pomoči študentom pri študiju ne 
more in ne sme zamenjati štipendiranja, ampak naj se razvija ob štipendiranju. 
V soglasju s tem je bil leta 1963 sprejet pravilnik sklada za posojila študentom, 
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nakar je Izvršni svet odobril skladu dotacijo 87 milijonov dinarjev. Leta 1963/64 
je razpis zajel samo ljubljanske visoke in višje šole, kajti skupna sredstva sklada 
(94 milijonov dinarjev) ne zadoščajo niti njihovim potrebam. Vprašanje sred- 
stev za kreditiranje študentov mariborskih visokošolskih zavodov ostaja odprto. 
Sedanji sklad za posojila v sklopu univerze ni kos takemu obsežnemu delu. 
Zato je treba ustanoviti samostojen sklad za kreditiranje študentov ločeno od 
univerze za vse visokošolske in višješolske zavode v republiki. Finančno tehnično 
poslovanje pa naj se zaupa banki. 

Ker je zdaj zdravstveno varstvo študentov urejeno po dvotirnem sistemu, 
predlaga pa se, naj se zdravstveno varstvo študentov poenoti, je bil začasni 
odbor mnenja, da je to pomembno vprašanje treba z odgovornimi pristojnimi 
činitelji proučiti in nato podvzeti ustrezne ukrepe, zlasti še, ker je ugotovljeno, 
da je 20'% študentov nezavarovanih. 

Ob zaključku razprave je začasni odbor sodil, da bi bilo treba za izboljšanje 
stanja na posameznih področjih obravnavane problematike in za njeno uspeš- 
nejše reševanje podvzeti naslednje: 

Na področju problematike poklicnega usmerjanja: 
Izpolniti je treba metode dela na področju poklicnega usmerjanja in to 

službo okrepiti z ustrezaj očimi strokovnjaki. Pri poklicnem svetovanju morajo 
sodelovati tudi zdravniki-specialisti; prouči naj se tudi možnost organiziranja 
specialističnih ambulant pri večjih zavodih za zaposlovanje. 

— Vsem službam in organom, ki uresničujejo kadrovsko politiko (kadrovski 
oddelki, kadrovske komisije, štipendijske komisije, vodstva šol II. stopnje, fakul- 
tete itd.) in službi poklicnega usmerjanja naj se priporoči, da se bolj kot do 
sedaj med seboj povezujejo. 

— Ugotoviti je potrebno sedanje in perspektivne kadrovske potrebe, po 
količini in po strokah. 

— Za vse poklice in delovna mesta naj se strokovno izdelajo psihofizični 
profili (zahteve delovnih mest). Poklicno usmerjanje naj se razširi tudi na vse 
tiste osebe, ki se direktno zaposlujejo na delovna mesta v gospodarskih orga- 
nizacijah. 

— Vsej mladini, posebno še nadpovprečno nadarjenim, je treba ne glede na 
socialni status omogočiti ustrezno šolanje. To naj se uredi predvsem s pravilno 
štipendijsko politiko. 

— ■ V osnovnih šolah naj se da večji poudarek poklicnemu prosvetljevanju, 
zlasti v zaključnih razredih. 

Na področju položaja učencev šol II. stopnje in slušateljev visokih in 
višjih šol: 

— Družbeno-politične skupnosti ter za šolstvo pristojni organi morajo pri 
obravnavanju in reševanju problemov na področju šolstva skladno z razvojem 
mreže šol skrbeti tudi za mrežo domov, ki kot vzgojne ustanove omogočajo 
mladini šolanje v urejenih življenjskih pogojih. 

— Ustanovitelji šol naj poskrbe za zadostne kapacitete domov, za investi- 
cijsko vzdrževanje, za dozidave in adaptacije, pa tudi za gradnjo novih objektov 
in za opremo. 

— Dokončno je treba rešiti vprašanje družbenih dotacij za domove ter v 
občinskih in medobčinskih skladih za šolstvo s pogodbami zagotoviti potrebna 
sredstva za osnovno dejavnost. 

— V domovih je treba dosledno organizirati načelo oblikovanja in delitve 
dohodka ter delitve osebnega dohodka po delovnem uspehu. Krepiti je treba 
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samoupravljanje v domovih, pri katerem sodelujejo tudi gojenci. Pospeševati 
je treba razvoj domskih skupnosti učencev in njihovo udeležbo pri upravljanju 
s sredstvi domov in razvijati odgovornost za vzgojo in izobraževanje. 

— Rešiti je treba vprašanje izobraževanja vzgojiteljev za domove, pri čemer 
mora biti njihova izobrazba nujno višja od izobrazbene stopnje, ki jo dosežejo 
gojenci doma, v katerem dela vzgojitelj. 

— V zavodih za prosvetno-pedagoško službo naj se zagotove mesta pro- 
svetnih svetovalcev za vzgojno delo v domovih. 

— Če hočemo doseči, da bodo dajale šole druge stopnje večje število kadrov 
kot doslej, bodo morale družbeno-politične skupnosti in delovne organizacije 
voditi načrtnejšo in perspektivnejšo kadrovsko politiko. V ta namen bodo morale 
zagotoviti večje število štipendij in jih tudi ustrezno zvišati. 

— Za zboljšanje sedanjega stanja v štipendiranju je treba takoj podvzeti 
ukrepe za izboljšanje položaja tistih štipendistov, ki imajo neprimerno nizke 
štipendije, za bodočo ureditev tega področja pa proučiti stanje in problematiko 
ter o tem sestaviti strokovno študijo, ki naj začrta "perspektivno ureditev štipen- 
diranja in kreditiranja študija. 

— Politika štipendiranja kot pomemben činitelj v našem izobraževalnem 
sistemu mora pospeševati šolanje strokovnih kadrov in usmerjati mladino v 
razne panoge študija; omogočiti mora šolanje izredno nadarjenim posameznikom 
ne glede na trenutne kadrovske potrebe in spodbudo delovati na trajanje in 
kvaliteto študija. 

— V statutih je treba zagotoviti, da najde svoje mesto tudi načrtna ka- 
drovska politika in s tem tudi štipendiranje ter se na ta način zagotove potrebna 
sredstva za kontinuirano in načrtno skrb za nove kadre. 

— Doseči je treba boljšo koordinacijo med delovnimi organizacijami, ob- 
činsko skupščino (z organi za izobraževanje in kadrovsko službo) ter družbenimi 
organizacijami, zlasti ZMS in ZŠJ; pri štipendiranju naj sodelujejo tudi šole. 

— Višina štipendij naj se uskladi z realnimi potrebami; štipendije se morajo 
podeljevati z javnimi razpisi. Učencem gimnazij naj se zagotove enake možnosti 
za dosego štipendij, kakor drugim učencem. 

— Družbene službe naj okrepe skrb za vzgojo in štipendiranje lastnih ka- 
drov. Za nekatere ustanove je treba najti možnost zagotovitve za to potrebnih 
sredstev. 

— Potrebno je sodelovanje med štipendisti in štipenditorji. Štipendist naj se 
tekom študija vključuje v delo delovne organizacije. P končanem študiju naj 
zasede mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi. 

— Kreditiranje študija je treba organizacijsko okrepiti, s čimer naj se 
dopolnjuje obstoječi sistem štipendiranja. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je začasni odbor določil inž. Staneta 
Potrča. 

št.: 61-7/64 
Ljubljana, 9. maja 1964 Predsednik: 

inž. Stane Potrč 1. r. 
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SKUPSCINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za izobraževanje odraslih 

POROČILO 
k problematiki o izobraževanju odraslih v Sloveniji 

Začasni odbor za izobraževanej odraslih je na seji dne 7. 5. 1964 razpravljal 
o izobraževanju odraslih v Sloveniji. Kot osnova za razpravo so odboru služila 
naslednja gradiva: 

— diplomsko delo slušateljice Visoke šole za politične vede Tilke Blaha: 
Izobraževanje odraslih v Sloveniji; 

— informacija dopisne šole pri Zvezi združenj borcev NOV Slovenije: 
Dopisno izobraževanje v svetu in pri nas; 

— informacija Zveze delavskih in ljudskih univerz v Sloveniji: Delavske 
in ljudske univerze v Sloveniji. 

V razpravi so bila poudarjena predvsem naslednja mnenja: 

I. 

Napredek v znanosti in tehniki, ekonomski in družbeni razvoj spreminjata 
položaj in vlogo človeka v proizvodnih in družbenih odnosih. Odkar postaja 
sodobni napredek družbe vse bolj odvisen od njene sposobnosti, uporabljati 
rezultate znanstvenih raziskav in tehničnih dosežkov, predstavlja vzgoja in 
izobraževanje pogoj in sredstvo proizvodnega, ekonomskega in družbenega na- 
predka. 

Sedanja stopnja družbenega in tehničnega razvoja pa z vsakim dnem po- 
stavlja nove probleme in naloge pred človeka tako, da v šoli pridobljeno znanje 
ne zadošča več za vse življenje. Zato se danes obdobje učenja in obdobje dela 
vse bolj prepletata in učenje postaja trajna komponenta vsega človekovega 
življenja. Danes tud ne zadostuje več, da se uči in usposablja le manjši del 
prebivalstva, temveč je treba izobraževanje razširiti na večino prebivalstva. To 
pa je mogoče le, če se delo in učenje integrira ter ustvari tak sistem izobra- 
ževanja, v katerem bo človek neprekinjeno ustvarjal dohodek zase in za družbo, 
istočasno pa se bo izobraževal. Sistem izobraževanja ob delu torej razširja 
osnovo za širše vključevanje vseh v permanentno izobraževanje. 

II. 

Osnovne naloge, ki jih uresničujemo z izobraževanjem odraslih, so na- 
slednje: 

a) Zvišanje ravni sodobne splošne izobrazbe vseh zaposlenih, predvsem onih 
z nedokončano osnovno šolo, kar je osnova za nadaljnje poklicno in druž- 
beno usposabljanje ter za bolj kulturno in bogato osebno življenje delovnih 
ljudi. V zvezi s tem je treba še nadalje razvijati in izpopolnjevati že ustaljene 
oblike splošnega, estetsko-humanističnega, tehničnega, zdravstvenega in peda- 
goškega izobraževanja. 
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b) Omogočiti širšemu krogu odraslih, zlasti zaposlenih, da se bodo ob delu 
nadalje strokovno izobraževali in usposabljali. Ob tem je potrebno sistematično 
graditi kadrovsko politiko v gospodarkih organizacijah, ki bi naj perspektivno 
načrtovala in usmerjala nadarjene mlade kadre v ustrezne šole. 

c) Pomembna naloga izobraževanja odraslih je razvijanje sistematičnega, 
družbenega in ekonomskega izobraževanja in usposabljanja upravljalcev. To- 
vrstno izobraževanje naj omogoči vsem delovnim ljudem, da bodo s svojega 
delovnega mesta dojeli celoten proces proizvodnje v vseh aspektih: poklicnem, 
ekonomskem in družbenem. 

III. 

V zadnjih letih smo v Sloveniji razvili dokaj razvejan sistem izobraževalnih 
ustanov, ki s svojo organizacijo in programi pokrivajo skoraj vsa področja 
izobraževanja in vsa krajevna območja. Pri utrjevanju in izpopolnjevanju mreže 
ustanov za izobraževanje odraslih bo treba rešiti predvsem naslednje naloge: 

a) Razviti izobraževalne centre v vseh večjih podjetjih. Usposobiti jih zato, 
da bodo uspešno reševali osnovne izobraževalne naloge, ki izvirajo iz potreb 
delovnega mesta. Pri izobraževanju in usposabljanju za delovno mesto, zlasti 
mladih delavcev, je potrebno poleg strokovnih znanj posredovati tudi širša 
splošna in družbena znanja. 

b) Izobraževanje odraslih ob rednih šolah naj postane sestavni del osnovne 
in ne le dopolnilna dejavnost šol in to vse od osnovnih do visokih šol. Zato 
bo v bodoče potrebno ne samo razširiti mrežo oddelkov za odrasle pri rednih 
šolah, temveč zlasti zagotoviti materialne in kadrovske pogoje za delo teh 
oddelkov. 

Visokošolski zavodi in druge izobraževalne ustanove naj bi v svojih statutih 
oziroma v posebnih pravilnikih natančneje določili sistem izrednega študija 
(njegovo organizacijo, oblike in metode pouka, sodelovanje študentov, njihove 
obveznosti), minimalen program pouka in drugega pedagoškega dela, ki ga bo 
opravila za izredne študente šola sama ter pogoje, pod katerimi lahko šola 
prevzame tako obveznost. 

c) Posebno pozornost je treba posvetiti dopisnemu šolanju, ki ga lahko orga- 
nizirajo šole in druge izobraževalne ustanove ali pa posebni zavodi za dopisno 
šolanje. 

č) Dejavnost delavske univerze kot posebne ustanove za izobraževanje 
odraslih naj obsega: družbenoekonomsko izobraževanje in usposabljanje ob- 
čanov, različne oblike estetsko-humanističnega, tehničnega, zdravstvenega, peda- 
goškega in drugega splošnega izobraževanja, organizacijo deetaširanih oddelkov 
rednih šol ter organizacijo pomoči pri izrednem in dopisnem šolanju. Po potrebi 
naj organizira tudi druge oblike strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 

IV- 

Vse zgoraj omenjene institucije so v preteklih letih opravile pionirsko delo 
na področju izobraževanja odraslih. Nadaljnji razvoj pa zahteva sistematičnejše 
in strokovnejše spremljanje, proučevanje in usmerjanje tovrstnega izobra- 
ževanja. 

Zato je potrebno, da Zavod SR Slovenije za napredek šolstva in Zavod 
SR Slovenije za strokovno izobraževanje razširita svojo dejavnost na to pod- 
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ročje. Za te naloge ju je potrebno kadrovsko okrepiti in jim zagotoviti potrebna 
materialna sredstva. 

V znanstveno raziskovalno delo na področju izobraževanja odraslih je 
potrebno vključiti tudi ustrezne stolice in inštitute na univerzi. 

Pomembno vlogo na tem področju naj bi v bodoče vršila Zveza delavskih 
univerz, ki naj bi poleg proučevalnega dela za dejavnosti delavskih univerz 
dajala pobude za znanstveno raziskovalno in programsko dejavnost za to odgo- 
vornih zavodov in ustanov. 

Obstoječe zavode za prosvetno-pedagoško delo je potrebno usposobiti za 
pedagoško svetovanje v oddelkih za odrasle pri rednih šolah. 

Izobraževalni zavodi, ki vzgajajo in izobražujejo učni kader, naj v svoj 
delovni program vključijo tudi ustrezna znanja, ki so potrebna učnemu kadru 
za delo z odraslimi. 

Zaradi neurejenega financiranja izobraževanja odraslih le-to v preveliki 
meri obremenjuje slušatelje in s tem zožuje možnosti za širši razmah tovrstnega 
izobraževanja. Zato bi bilo potrebno kompleksno proučiti sistem financiranja 
vseh oblik izobraževanja odraslih. 

Začasni odbor je za poročevalca na seji zbora določil Stojana Požarja. 

Št.: 61-9/64 
Ljubljana, 9. 5. 1964 Predsednik: 

Stojan Požar 1. r. 

PREDLOG STALIŠČ 

o politiki na področju šolstva v obdobju 1964—1970 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi sedme alinee 175. člena ustave 
SR Slovenije na seji Republiškega zbora in Prosvetno-kulturnega zbora dne 
22. maja 1964 obravnavala »Osnutek« perspektivnega razvoja šolstva za obdobje 
1964—1970«, ter je glede politike na področju šolstva sprejela tale 

stališča 

I. 

Predvidena rast proizvodnje v prihodnjem obdobju in dvig splošne kulturne 
ravni prebivalstva zahtevata, da na področju šolstva dosežemo naslednje cilje: 

1. Na področju osnovnega šolstva: 
— v težnji, da bi praviloma vsi učenci vpisane generacije uspešno dovršili 

osnovno šolo, je treba do leta 1970 doseči, da bo vsaj 80 ®/o otrok iste generacije 
uspešno končalo osnovno šolo; 

— znižati izmenski pouk najmanj na eno in pol izmene; 
— v večjih središčih omogočiti večini otrok celodnevno bivanje v šoli; 
— zagotoviti brezplačnost učbenikov in malic. 
2. Na področju šolstva II. stopnje: 
— zmogljivosti šol II. stopnje je treba razširiti tako, da se bo moglo leta 

1970 vključiti v prvi razred 75 ®/o mladine iste generacije. Pri tem je treba 
predvsem povečati zmogljivosti strokovnih šol. 
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3. Na področju posebnega šolstva: 
— povečati zmogljivosti posebnega šolstva, da bo sposobno zajeti pretežno 

večino otrok s telesnimi in duševnimi motnjami. 
4. Na področju visokega šolstva: 
— mreže visokošolskih zavodov ne bi bilo treba v predvidenem obdobju 

širiti, povečati pa je treba zmogljivosti obstoječih visokih šol in jih opremiti 
s sredstvi, ki so potrebna za sodoben pouk, da bodo sposobne zagotoviti večje 
število diplomantov. 

5. Na področju izobraževanja odraslih: 
— razviti je treba izobraževalne centre v vseh večjih gospodarskih organi- 

zacijah; 
— razširiti mrežo oddelkov za odrasle na rednih šolah in nadalje razvijati 

sistem dopisnega in izrednega šolanja; 
— sedanjo mrežo delavskih univerz materialno in kadrovsko krepiti. 
6. Na področju raziskovalnega dela v šolstvu: 
— ustanoviti pedagoški inštitut in sprejeti ukrepe za razvoj ustreznih insti- 

tucij, ki bodo pedagoško teorijo dvignili na ustrezno znanstveno raven in jo 
tesneje povezali s prakso. 

II. 

V prihodnjem obdobju je treba utrditi in nadalje razvijati kvaliteto vzgojno- 
izobraževalnega sistema. 

1. Na osnovi dosedanjih izkušenj šolske reforme se je pokazalo, da je treba 
učne načrte, predmetnike in študijske zahteve bolj prilagoditi družbenim 
zahtevam in objektivnim možnostim. Bolj je treba upoštevati psihofizične spo- 
sobnosti učencev in študentov ter preprečiti preobremenjevanje na vseh vrstah 
šol. Racionalizirati je treba študij s tem, da se da poudarek predmetom, ki so 
najpomembnejši za vzgojo, pridobivanje znanja, nadaljevanje študija in spo- 
znavanje delovne kulture, zlasti pa z opremo šol s sodobnimi učili. 

2. Za tako postavljene naloge je treba usposobiti zadostno število učnega 
kadra. 

III. 

Da se dosežejo predvidene naloge na področju šolstva v obdobju 1964—1970, 
je treba v delitvi narodnega dohodka zagotoviti potrebna sredstva. 

Pri tem je treba: 
— učnemu osebju zagotoviti ustreznejšo materialno stimulacijo v skladu 

z možnostmi, ki jih daje gospodarski razvoj in v skladu z družbeno vrednostjo 
njegovega dela; 

— zagotoviti takšna sredstva za materialne izdatke v okviru financiranja 
dejavnosti šol, ki omogočajo sodoben pouk; 

— zaradi zaostajanja investicijske gradnje na področju šolstva je treba 
pospešiti investicije za izgradnjo učnih prostorov, laboratorijev, delavnic, telo- 
vadnic itd. ter domov za učence in študente; 

— v okviru sredstev za šolstvo je treba zogotoviti tudi ustrezna sredstva 
za štipendiranje in za druge oblike pomoči učencem in študentom. Pri tem 
je treba bolj uveljaviti načelo, da le nadarjenost in marljivost določata družbeno 
upravičenost do podpore študija. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

o obravnavi osnutka perspektivnega razvoja šolstva za obdobje 1964—1970 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora, odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora in odbor Izvršnega 
sveta za prosveto, kulturo in znanost so na skupnih sejah in posvetih obravnavali 
»Osnutek perspektivnega razvoj a šolstva za obdobje 1964—1970«. 

V razpravi o omenjenem gradivu sta odbor za prosveto in kulturo Repu- 
bliškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Pro- 
svetno-kulturnega zbora prišla do sledečih ugotovitev in zaključkov: 

Vsestranski gospodarski in družbeni razvoj in hitre spremembe v socialni 
ter ekonomski sestavi prebivalstva postavljajo pred družbene skupnosti neod- 
ložljivo zahtevo za hitrejše menjanje splošno-izobrazbene in poklicne strukture 
prebivalstva. Naše gospodarstvo je doseglo tako stopnjo, da je mogoče uresni- 
čevati višjo produktivnost dela in večji narodni dohodek predvsem z nenehnim 
intenzivnim višanjem izobrazbenega nivoja sedanje in bodoče zaposlene delovne 
sile, pri čemer vedno bolj izstopa kot primarna zahteva kakovost kadrov. 

Z dosedanjim razvojem in reformo celotnega vzgojno-izobraževalnega si- 
stema smo dosegli izredno povečanje števila učencev in študentov, tako da se 
sedaj šola 19,4 '%> vseh prebivalcev naše republike. Teh uspehov ne smemo 
podcenjevati, vendar takemu porastu nismo vedno zagotovili ustreznih mate- 
rialnih in kadrovskih pogojev, zaradi česar šolstvo ni moglo kakovostno zado- 
voljevati potreb po kadrih. To nam potrjujejo dejstva, da sedaj le 59 '% otrok 
uspešno konča osemletko, pa so že za te kapacitete šol II. stopnje premajhne 
in da le približno tretjina vpisanih študentov diplomira. 

Predloženi »osnutek« izhaja iz dejanskega stanja, v katerem se nahaja naše 
šolstvo in izčrpno osvetljuje ter opozarja na vrsto problemov, ki jih bo treba 
v predvidenem obdobju rešiti. V osnovi realno predvideva razvoj celotnega 
vzgojno-izobraževalnega sistema, pri čemer se pravilno usmerja za utrjevanje 
in rast kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela. Odbora sta ugotovila, da mono- 
grafija ne obravnava šolstva enovito in so obdelana posamezna področja na 
osnovi rezultatov dosedanjega razvoja, za katerega so značilne neskladnosti med 
posameznimi področji. 

Odbora sta na osnovi analiz sedanjega financiranja šolstva ugotovila, da ta 
ne zagotavlja uresničitev predvidenih nalog v 7-letnem obdobju. Stanje je po- 
nekod že sedaj tako kritično, da je resno ogroženo normalno delovanje in razvoj 
šolstva. Sedanji sistem ima predvsem dve pomanjkljivosti: 

1. naraščanje finančnih sredstev zaostaja za možnostmi, ki jih daje gospo- 
darski razvoj, zaradi česar že več let ne dosegamo planskih predvidevanj pri 
investicijah in izdatkih za osnovno dejavnost, kar je zaviralo napredek šol pri 
modernizaciji pouka; 
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2. dodeljevanje obstoječih sredstev je nestabilno in preveč odvisno od tre- 
nutne politike občinskih skupščin ter njihovih zmogljivosti. Občine morajo v 
tem pogledu voditi dolgoročnejšo politiko. Od sedmih virov, iz katerih naj bi se 
financiralo šolstvo na območju občine, je samo en stalen (prispevek od dohodka 
pred delitvijo), ki pa daje občinskim skladom samo približno 20'% vseh 
sredstev. 

Pereče neskladnosti med gospodarskimi in negospodarskimi dejavnostmi 
nastajajo kot posledica nedialektičnega pojmovanja in kratkoročne miselnosti, 
kar se na drugi strani odraža tudi v pretirani investicijski potrošnji v gospo- 
darstvu. Te neskladnosti nujno terjajo spremembo financiranja šolstva, ki mora 
temeljiti na stalnejših virih finančnih sredstev in na večji udeležbi pri delitvi 
narodnega dohodka. Le tako bomo lahko zagotovili organski in harmonični 
razvoj gospodarstva in družbenih služb. Odbora pogrešata v monografiji dolo- 
čene predloge za rešitev tega problema, kar je sicer deloma razumljivo, saj bo 
določen dokončen razvoj šolstva šele po uskladitvi s programi razvoja drugih 
področij. 

Ker nekatere gospodarsko šibke in deficitarne občine ne zmorejo zagotoviti 
sredstev niti za osnovnošolsko dejavnost, sta odbora mnenja, da je treba v takih 
primerih intervenirati s sredstvi širših družbeno-političnih skupnosti. 

Z reformo učiteljišč in s pedagoškimi akademijami si bomo zagotovli okoli 
1300 učiteljev za predmetni pouk in pedagoško usposobljenih strokovnjakov 
za pouk na strokovnih šolah. Za večji dotok učnega kadra na šole vseh stopenj 
je treba ustrezneje materialno stimulirati njihovo dejavnost. 

Šolstvo po področjih 

Osnovno šolstvo 

Temu je v osnutku dan največji poudarek, saj smo mu že dokončno izobli- 
kovali fiziognomijo. Na .drugi strani pa smo šele na sredi njegove vsebinske 
preobrazbe, s katero moramo zagotoviti vsakemu državljanu družbeno zahtevani 
minimum znanja. Ce hočemo doseči vzgojno-izobraževalne cilje, moramo rešiti 
problem šolskih prostorov in materialne opremljenosti učilnic ter kabinetov, 
da bodo lahko šole uvajale moderne metode vzgojno-izobraževalnega dela. 
Odbora ocenjujeta kot realno predvidevanje, da lahko leta 1970 uspešno zaključi 
osemletno šolo vsaj 80 fl/o vpisanih učencev ene generacije. Tak napredek mora 
biti rezultat boljših pogojev in kvalitetnejšega dela učnih kadrov, ne pa admi- 
nistrativnih ukrepov. 

V prihodnjih letih bo treba zgraditi okoli 426 000 m2 šolskega prostora, kajti 
le tako bomo lahko znižali število izmen od sedanjih povprečnih 1,8 na 1,5 in v 
industrijskih središčih omogočili večini učencev celodnevno bivanje v šoli ter 
preselili šole iz dotrajanih in neprimernih zgradb. Uresničitev te naloge ne zahte- 
vajo samo moderni vzgojno-izobraževalni principi, temveč tudi socialni in eko- 
nomski položaj naše družine. Kritično stanje šolskih pr6storov nam najbolj 
potrjuje dejstvo, da je bilo od vseh 1085 osnovnih šol zgrajenih 768 pred letom 
1918. Sredstva za investicije bo treba uporabljati mnogo bolj ekonomično kot 
dosedaj. Odbora ugotavljata, da smo v preteklosti grešili, ker nismo prešli na 
tipizirane načrte in montažno gradnjo s serijsko izdelanimi gradbenimi elementi 

19 



290 Priloge 

in opremo, razen tega pa nismo v zadostni meri vedno predvidevali migracije 
prebivalstva ter smo včasih sredstva nesmotrno vlagali. 

Vzrokov za nezadovoljive učne uspehe in pretirano osipanje učencev ne 
smemo iskati samo v nezadovoljivih materialnih in kadrovskih pogojih, ampak 
tudi v vsebini vzgojno-izobraževalnega dela. Neustreznost učnih načrtov, pred- 
metnikov in študijskih zahtev se je pokazala v še vedno prevelikem obreme- 
njevanju učencev in v neupoštevanju njihovih psihofizičnih sposobnosti, kar je 
vodilo v formalizem in površnost vzgojno-izobraževalnega dela. Po mnenju 
odborov predmetnik ne daje pravilnih proporcev med bazičnimi predmeti, zlasti 
materinim jezikom in matematiko ter ostalimi predmeti, zaradi česar pada raven 
znanj a. 

Odbora opozarjata, da večkrat tudi šole in njihove strokovne službe niso 
znale organizirati in prilagoditi vzgojno-izobraževalnega procesa konkretnim 
materialnim in kadrovskim pogojem. 

Za večjo enotnost osnovnega šolstva je neobhodno potrebno, da se določijo 
minimalni normativi, ki jih mora izpolnjevati vsaka šola glede prostorov, kadrov 
in materialne opremljenosti. 

Glede postopnega uvajanja brezplačnosti šolanja, odbora smatrata, da so 
v osnutku navedene postavke preoptimistične. Storjen bo že velik napredek, 
če bomo dosegli brezplačnost učbenikov in malic. 

Zaradi socialnih in ekonomskih premikov v naši družini morajo šole v vse 
večji meri prevzemati funkcijo vzgojno-varstvene ustanove. V praksi se vedno 
pogosteje dogaja, da mladina zaradi neurejenega varstva, posebno v indu- 
strijskih središčih, ostaja brez vsakega nadzorstva in vzgojne pomoči. Odbora 
podpirata predlog, da bi v prihodnjih sedmih letih postopno vključili v vzgojno 
varstvo šol večino šolskih otrok. 

Na podlagi izvršenih kategorij in verjetnosti povprečnih podatkov o otrocih 
s telesnimi in duševnimi motnjami moramo postopoma izoblikovati mrežo poseb- 
nega šolstva, v katero bomo zajeli vse kategorije prizadetih otrok. 

To šolstvo je neločljivi del celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki 
ga moramo iz pedagoških, socialnih in humanističnih vidikov utrjevati skladno 
z ostalimi področji šolstva. Njegova tesna povezanost z ostalimi področji se kaže 
med drugim tudi v tem, da bo postopoma v celoti prevzelo iz osnovnega šolstva 
del mladine, ki zaradi telesnih in duševnih motenj ne more slediti normalnemu 
vzgojno-izobraževalnemu procesu. Tako bomo posredno dvignili kvaliteto dela 
osnovnih šol. Posebno pomembno je preventivno obravnavanje otrok v vzgojnih 
posvetovalnicah in drugih institucijah. 

V predvidenem obdobju je treba dvojezičnemu šolstvu in šolstvu z italijan- 
skim učnim jezikom v skladu s 7-letnim načrtom posvetiti vso skrb za nadaljnji 
razvoj in utrjevanje. 

Šolstvo II. stopnje 

To šolstvo je bilo v preteklosti materialno in kadrovsko najbolj zapostav- 
ljeno in je zato močno zaostalo za razvojem in zahtevami moderne tehnike in 
proizvodnje. Ozko pojmovanje o delu gospodarskih organizacij, da je mogoče 
doseči gospodarski napredek samo z vlaganji v objekte in opremo brez istočas- 
nega dviga kakovosti človeškega dela, je med glavnimi vzroki, da storilnost dela 
ni naraščala v razmerju z vloženimi materialnimi sredstvi. Skratka, primanjkuje 
nam kadrov, ki bi znali'do največje mere izkoriščati obstoječa proizvodna sred- 
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stva. Analize o strokovnih kadrih terjajo, da strokovno šolstvo vsebinsko in 
organizacijsko prilagodimo potrebam gospodarstva in družbenih služb. Posebno 
podrobno je osvetlila problematiko javna razprava o poklicnih, tehničnih in njim 
ustreznih šolah. 

Po mnenju odbora priporočila Skupščine še ne nudijo dovolj jamstva za 
ustrezno ureditev strokovnega šolstva in gimnazij. Sprejeti moramo zakonska 
določila, ki bodo na osnovi minimalnih pogojev in družbenih zahtev jasno opre- 
delila pomen tega šolstva v vzgojno-izobraževalnem sistemu. 

Z vsebino vzgojno-izobraževalnega dela je treba stalno utrjevati zaklju- 
čenost šol, da bo večina absolventov odhajalo v prakso. 

Smernice ne predvidevajo dovolj razvoja tega šolstva po posameznih pod- 
ročjih gospodarstva in družbenih služb in njihovih konkretnih potrebah po 
kadrih. Ugotovitve izhajajo iz globalne ocene potreb, ki jih narekuje vsako mo- 
derno gospodarstvo z visoko produktivnostjo dela. Zato je potrebno, da v pred- 
videnem obdobju posamezne gospodarske panoge in družbene službe jasneje 
opredeljujejo svoje potrebe ter s tem vplivajo na razvoj tega šolstva. Posebno 
vlogo pri usmerjanju mladine v poklic morajo imeti službe poklicnega sveto- 
vanja. 

Odbora menita, da ne bi bilo smotrno podaljševati osemletnega osnovnega 
šolanja, saj bi to nasprotovalo med drugim tudi obstoječi politiki razvoja šolstva 
II. stopnje. Vsako šolanje je smotrno podaljšati le zaradi doseganja višjega 
splošno izobrazbenega ali poklicnega nivoja mladine. V konkretnih kadrovskih 
in materialnih pogojih bi splošen prehod na desetletno šolanje največkrat po- 
menil le raztegnitev obstoječe dobe osnovnega šolanja. 

Za mladino na pretežno kmetijskih območjih, ki ostaja izven nadaljnjega 
izobraževanja in nima pogojev za kakršnokoli primemo vključitev v delovno 
razmerje, je treba najti začasne ustrezne rešitve v okviru specifičnih pogojev 
posameznih občin. 

Stanje domov za učence se je poslabšalo zaradi neurejenega financiranja. 
Ekonomske cene so marsikateremu učencu onemogočile bivanje v domu. Ker 
so domovi prav tako vzgojno-izobraževalne institucije, je treba tudi njih enako- 
pravno obravnavati in jim zagotavljati vse potrebne materialne in kadrovske 
pogoje. 

Visoko šolstvo 

V načrtu 7-letnega razvoja šolstva je popolnoma utemeljeno poudarjeno, 
da je doseglo visokošolstvo tako širino, da bo lahko v prihodnjih letih količinsko 
zadovoljevalo potrebe po kadrih. Pri obravnavanju mreže zavodov pogrešata 
odbora proučevanje notranje in medsebojne diferenciranosti zavodov. 

Na tem področju se srečujemo z naslednjimi najbolj perečimi problemi: 
1. razvoj in utrjevanje materialne mreže; 
2. študijski uspehi in kvaliteta vzgojno-izobraževalnega dela; 
3. štipendiranje in stanovanjski prostor za študente; 
4. stopenjski študij na fakultetah. 
Predvideni dvig kvalitete znanstvenega in pedagoškega dela ter dvig štu- 

dijskih uspehov se naslanja predvsem na materialno in kadrovsko utrjevanje 
obstoječe mreže zavodov. 
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Po številu vpisanih študentov smo med prvimi na svetu. Zaradi velikega 
osipanja študentov zlasti v prvem letniku je število diplomiranih odločno pre- 
majhno. Treba je proučiti ukrepe, da se onemogoči fiktivno vpisovanje štu- 
dentov, ki sploh ne nameravajo študirati, hkrati pa je treba z ustreznejšo 
politiko štipendiranja in drugimi oblikami pomoči zajeti nadarjeno mladino, 
ki ji slab materialni položaj onemogoča, da bi obiskovala višje, visoke šole 
ali fakultete. 

Odbora ugotavljata, da je štipendiranje premalo proučeno in da tudi sam 
sistem ni najbolj ustrezen. Sedanji način premalo upošteva nadarjenost in 
sposobnost štipendistov in se študenti pogostoma usmerjajo v vrsto študija in 
poklic bolj po razpisanih štipendijah, kot pa po svojih sposobnostih. Morali bi 
resno razmisliti o tesnejšem sodelovanju delovnih organizacij oziroma njihovih 
kadrovskih služb z vzgojno-izobraževalnimi zavodi pri izbiri štipendistov. 

Pri urejanju materialnih pogojev študentov je treba posebej podčrtati po- 
manjkanje ustreznih stanovanjskih prostorov. Odbora poudarjata, da bomo z 
dograditvijo ustreznih kapacitet domov najbolj stabilizarili ekonomski in so- 
cialni položaj študentov. 

Visokošolski zavodi morajo z bolj kvalitetnim delom zagotoviti večji od- 
stotek diplomiranih slušateljev. Kot pri vsakem vzgojno-izobraževalnem delu 
nam mora biti tudi tu kvaliteta kadrov vodilen smoter, ker ravno ta v veliki 
meri oplaja vse ostale napore. 

Ocena dosedanjega dela na visokošolskih zavodih je pokazala, da je bilo 
preveč poudarka na formalni plati reforme. Zapostavljena pa je bila njena vse- 
binska stran. Stopenjski študij je postal zapleten in je o njem zelo veliko naspro- 
tujočih si mnenj. Po mnenju odborov je treba rezultate reforme oceniti in ugo- 
toviti smotrnost in racionalnost obstoječe organizacijske strukture. Samoupravni 
organi posameznih fakultet naj na osnovi analiz ocenijo, koliko bi bilo treba 
sedanji sistem izpopolniti. 

Izobraževanje odraslih 

Ugotovitve o slabem izkoriščanju zmogljivosti naših tovarn in o relativno 
nizkem nivoju splošno-izobrazbene in poklicne strukture zaposlenih terjajo, da 
poleg rednega izobraževanja učinkovito izpopolnimo tudi sistem šolanja ob 
rednem delu. 

Za to šolstvo je značilna velika neenotnost v programih, metodah dela, orga- 
nizacijskih oblikah in nosilcih. V prihodnosti moramo izoblikovati sistem, ki bo 
na podlagi povezave obojestranskih interesov posameznikov in delovnih orga- 
nizacij omogočil maksimalno izkoriščanje obstoječih sredstev. Večjo učinkovitost 
bomo dosegli tudi z bolj perspektivno in usmerjevalno politiko kadrovskih 
služb. 

Razvijati je treba vse oblike izobraževanja, vendar mora biti za pridobi- 
vanje kvalifikacij in zahtevnost znanja taka kot pri rednem šolanju. 

Raziskovalno delo na področju šolstva 

V preteklosti smo zapostavljali pomen znanstvenega raziskovanja vzgojno- 
izobraževalnega dela. Zaradi tega niti pristojne strokovne institucije niso bile 
sposobne ustrezno sprem j alti in ocenjevati reformnih procesov, še manj pa 
z znanstvenimi izsledki usmerjati nadaljnji razvoj. 
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Praksa terja ustanovitev potrebnih pedagoških institucijski bodo skupaj s 
kadrovsko in materialno okrepljenimi obstoječimi institucijami in prosvetno- 
pedagoško službo raziskovali obširne naloge perspektivnega razvoja šolstva. 

Št. : 30-13/64 
Ljubljana, 14. 5. 1964 

Predsednik: Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. Drago Seliger 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja 
s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij 

Zakon o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospo- 
darskih organizacij (Uradni list LRS, št. 9-91/61) se spremeni in dopolni tako, 
da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON 

o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih 
organizacij 

1. člen 

Sredstva, ki jih vplačujejo gospodarske organizacije v občinske rezervne 
sklade oziroma v rezervni sklad SR Slovenije po 2. členu zakona o ustvaranju 
in uporabi sredstev republiških in občinskih rezervnih skladov za potrebe 
gospodarskih organizacij (Uradni list FLR-J, št. 9/61, 22/62 in SFRJ, št. 47'J63) se 
vodijo na posebnih bančnih računih teh skladov kot skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij. 

Sredstva skupne rezerve na posebnih računih se smejo uporabljati samo za 
potrebe gospodarskih organizacij. 

2. člen 

V mestu, ki je razdeljeno na občine, lahko odloči mestni svet, da se ustvar- 
jajo skupne rezerve gospodarskih organizacij mesta. Sredstva te skupne rezerve 
se vodijo na posebnem bančnem računu skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij mesta. 

Mestni svet določi, koliko sredstev občinskih skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij z območja mesta se steka v skupne rezerve gospodarskih organizacij 
mesta. 

3. člen 

Z občinsko skupno rezervo gospodarskih organizacij razpolaga poseben 
upravni odbor, ki ga imenuje občinska skupščina, s skupno rezervo mesta 
upravni odbor, ki ga imenuje mestni svet na predlog občinskih skupščin z 
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območja mesta, z republiško skupno rezervo gospodarskih organizacij pa upravni 
odbor, ki ga imenuje Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

4. člen 

Skupne rezerve gospodarskih organizacij, zbrane v občinskem rezervnem 
skladu, se lahko uporabljajo: 

1. za izplačila zajamčenih osebnih dohodkov delavcev gospodarskih orga- 
nizacij, če gospodarska organizacija ne more kriti takih izplačil iz ustvarjenega 
čistega dohodka oziroma iz sredstev svojih skladov (196. člen zakona o delovnih 
razmerjih); 

2. za kritje drugih poslovnih izgub in za sanacijo; 
3. za pospeševanje poslovanja gospodarskih organizacij; 
4. za sodelovanje s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij drugih 

družbenih političnih skupnosti pri kritju izgub in sanaciji gospodarskih organi- 
zacij ter pospeševanju njihovega poslovanja. 

Skupne rezerve gospodarskih organizacij mesta se lahko uporabljajo za 
namene iz prejšnjega odstavka tako, da sodelujejo z občinskimi skupnimi re- 
zervami gospodarskih organizacij pri kritju izgub, sanacijah in pospeševanju 
poslovanja gospodarskih organizacij. 

5. člen 

Skupne rezerve gospodarskih organizacij, zbrane v rezervnem skladu SR 
Slovenije, se lahko uporabljajo: 

1. za dajanje posojil občinskim rezervnim skladom za kritje izplačil po 
4. členu tega zakona, če občinski rezervni sklad sam nima dovolj sredstev; 

2. za sodelovanje z občinskimi rezervnimi skladi, gospodarskimi in drugimi 
organizacijami pri pokrivanju izgub oziroma pri sanaciji posameznih gospodar- 
skih organizacij; 

3. za pospeševanje poslovanja gospodarskih organizacij. 

6. člen 

Skladi dajejo gospodarskim organizacijam sredstva za namene iz 4. in 
5. člena tega zakona praviloma proti povračilu. 

Upravni odbor skupnih rezerv gospodarskih organizacij ugotavlja realnost 
in smotrnost sanacijskega predloga na podlagi predloženega sanacijskega ela- 
borata, ki mora obsegati ukrepe za zagotovitev uspeha sanacije. 

Upravni odbor skupnih rezerv gospodarskih organizacij predloži organu, ki 
ga je imenoval, zaključni račun skupnih rezerv gospodarskih organizacij. 

Natančnejši pogoji za dodeljevanje in vračanje sredstev, pogoji, ob katerih 
se lahko dajo gospodarski organizaciji sredstva brez povračila, ter natančnejše 
določbe o sestavi in delu upravnih odborov iz 3. člena tega zakona se določijo 
v pravilih o razpolaganju s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij, ki 
jih predpišejo občinska skupščina, mestni svet oziroma Izvršni svet. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Ze v letu 1963 se je pokazala potreba po ustvarjanju skupnih rezerv go- 
spodarskih organizacij mest, ki so razdeljena na občine. Zato je bil novembra 
1963 dopolnjen zakon o ustvarjanju in uporabi sredstev republiških in občinskih 
rezervnih skladov za potrebe gospodarskih organizacij. Z zveznim zakonom pa 
je podana le možnost za ustvarjanje skupnih rezerv gospodarskih organizacij 
mest, ki so razdeljena na občine. Republikam je prepuščeno, da same določijo 
način ustvarjanja, upravljanja in gospodarjenja s sredstvi skupne rezerve 
gospodarskih organizacij mesta. 

S predlogom zakona je predvideno, da se na območju mesta, ki je razde- 
ljeno na občine, ustvarjajo skupne rezerve gospodarskih organizacij mesta ter 
način upravljanja in gospodarjenja s temi skupnimi rezervami. Razen tega pa 
je predlagana uskladitev zakona z določbami nove ustave. 

Skupne rezerve gospodarskih organizacij se formirajo iz prispevka, ki ga 
plačujejo gospodarske organizacije v višini največ 5'% od dela čistega dohodka, 
ki ostane po odbitku izplačanih osebnih dohodkov in obveznega dela prispevka 
za rezervni sklad podjetja. Po sedanjih predpisih pripada ta prispevek v višini 
3% skupnim rezervam gospodarskih organizacij pri rezervnem skladu SRS, 
2,0/o prispevka pa pripada skupnim rezervam gospodarskih organizacij občine. 

Skupne rezerve gospodarskih organizacij so namenjene za: 
— izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov, če gospodarska organizacija ne 

doseže toliko čistega dohodka, da bi krila ta izplačila; 
— kritje poslovnih zgub po predloženih zaključnih računih gospodarskih 

organizacij in za sanacije gospodarskih organizacij; 
— pospeševanje poslovanja gospodarskih organizacij. 
Sredstva skupnih rezerv gospodarskih organizacij so namenjena tudi za 

pospeševanje poslovanja gospodarskih organizacij. To pa je izredno pomembno 
predvsem za območje mesta Ljubljane, kjer se formira toliko sredstev, da se 
lahko uporabljajo tudi v te namene. Z združitvijo sredstev v skupne rezerve 
gospodarskih organizacij mesta bi se sredstva koncentrirala za območje vsega 
mesta in bi s tem dosegli večjo mobilnost sredstev tudi za naložbe v preven- 
tivne sanacije pri tistih gospodarskih organizacijah, ki jim preti nevarnost, da 
bodo zaradi zastarele opreme zašle v finančne težave. Tako bi skupne rezerve 
gospodarskih organizacij mesta lahko postale tudi pomćmben činitelj v preven- 
tivnih sanacijah in enotnejšem obravnavanju gospodarskih problemov na ob- 
močju mesta. 

Sredstva skupnih rezerv gospodarskih organizacij se vodijo v okviru re- 
zervnega sklada republike in občin, po predlogu zakona pa tudi na posebnem 
računu skupnih rezerv gospodarskih organizacij mesta, in ne predstavljajo 
posebnega sklada družbeno-političnih skupnosti. Zato tudi ustvarjanje skupnih 
rezerv mesta ne pomeni ustanavljanje novih skladov v mestih, ki so razdeljena 
na občine, pač pa pomeni le združitev sredstev skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij občin zaradi njihove učinkovitosti in večje mobilnosti. 

Ustvarjanje skupnih rezerv gospodarskih organizacij mesta je posebej po- 
membno zaradi neenake ekonomske moči gospodarskih organizacij, ki poslujejo 
na območju posameznih občin. Tako se na območju nekaterih občin formirajo 
znatna sredstva skupnih rezerv gospodarskih organizacij, pa v teh občinah ni 
tako velikih potreb po teh sredstvih, na območju drugih občin pa se formira 
malo sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij, potrebe po teh sredstvih 
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pa so zelo velike, ker na območju teh občin poslujejo take gospodarske organi- 
zacije, ki zaradi objektivnih okoliščin niso zadosti akumulativne. Tako je stanje 
zlasti pri kmetijskih gospodarskih organizacijah, ki imajo sedež običajno 
v obrobnih občinah. Občina Ljubljana-Vič je imela v letu 1963 le 17,6 milijona 
priliva sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij, zguba kmetijskega 
gospodarstva Barje pa je znašala 103 milijone dinarjev. Občina Ljubljana-Moste- 
Polje je imela v letu 1963 le 38,8 milijona priliva sredstev skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij, nekrita zguba podjetja Emone Zalog iz leta 1960 pa 
je znašala 146,4 milijona dinarjev.. Nasprotno pa je imela občina Ljubljana- 
Center 173,4 milijona dinarjev priliva sredstev skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij, pa na območju te občine ni bilo pomembnejšega podjetja, ki bi 
poslovalo z zgubo in bi ga bilo treba sanirati. 

Posledica takega stanja je na eni strani močan pritisk na sredstva repu- 
bliške skupne rezerve, na drugi strani pa neizkoriščena sredstva skupnih rezerv 
na območju mesta, ali pa se ta sredstva uporabljajo v druge namene. 

Podobno je stanje tudi na območju mesta Maribor, čeprav razlike v formi- 
ranju teh sredstev pri občinah na območju tega mesta niso tako izrazite in so 
dohodki skupnih rezerv bolj usklajeni. 2e v letu 1963 pa je bilo večina sredstev 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij z območja mesta Maribor uporabljeno 
za kritje zgube Agrokombinata Maribor po zaključnem računu za leto 1962. 

Skupne rezerve mesta bi predstavljale tudi močnejšo osnovo za najemanje 
bančnih kreditov v primeru, da jim lastna sredstva ne bi zadostovala za kritje 
vseh potreb. S tem bi se tudi poenostavilo poslovanje pri najemanju kreditov 
pri bankah in dajanju kreditov gospodarskim organizacijam. Do sedaj se je 
namreč dogajalo, da je dajalo kredit za kritje zgube, na primer Kmetijskega 
gospodarstva Barje, več občin z območja mesta Ljubljane. Podobno stanje je 
bilo tudi na območju mesta Maribor, ko je moral Agrokombinat vlagati prošnje 
za kredite za kritje izgube na vse mestne občine. 

Po predlogu zakona bi bilo prepuščeno mestnemu svetu, da odloča o usta- 
novitvi skupne rezerve gospodarskih organizacij mesta. Predlog zakona torej 
ne predpisuje obvezno združitev občinskih skupnih rezerv na območju mesta, 
pač pa le omogoča, da se na območju mesta ustvarjajo skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij. Mestnemu svetu je tudi prepuščeno, da določi višino 
sredstev, ki se stekajo v skupne rezerve gospodarskih organizacij mesta iz ob- 
činskih sredstev skupnih rezerv gopodarkih organizacij. 

Kakor z občinsko in republiško skupno rezervo gospodarskih organizacij 
naj bi tudi s skupno rezervo gospodarskih organizacij mesta upravljal in z njo 
razpolagal poseben upravni odbor. Po predlogu zakona naj bi člane upravnega 
odbora imenoval mestni svet na predlog občinskih skupščin z območja1 mesta. 
Sestav upravnega odbora naj bi se določil s pravili sklada, ki jih po 6. členu 
zakona predpiše mestni svet. 

Skupne rezerve gospodarskih organizacij bi se uporabljale v enake namene, 
kakor se uporabljajo skupne rezerve gospodarskih organizacij pri občinskih 
rezervnih skladih. Z združitvijo sredstev skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij občin pri skupnih rezervah gospodarskih organizacij mesta se torej 
v ničemer ne spreminja njihov osnovni namen, ki je določen že z zveznim 
zakonom. Sredstva skupne rezerve gospodarskih organizacij mesta bi se upo- 
rabljala samo v sodelovanju z občinskimi rezervnimi skladi. 

Po predlagani dopolnitvi 4. člena (nova 4. točka) naj bi bilo skupnim rezer- 
vam gospodarskih organizacij občin in mest omogočeno, da sodelujejo s skup- 
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nimi rezervami gospodarskih organizacij drugih družbeno-pohtičnih skupnosti. 
Tako sodelovanje je potrebno v primerih kritja zgube, sanacije ali pospeševanja 
dejavnosti gospodarskih organizacijski so skupnega pomena za več občin. 

V 6. členu sta dodana zadnja dva odstavka. Drugi odstavek je dodan zato, 
da bo jasno, da se iz sklada ne pokrivajo izgube v vsakem primeru, temveč le 
v zvezi s sanacijo gospodarske organizacije, to pa le, če je verjetno, da bo 
sanacija uspešno izvedena. Zato je potrebno, da se predloži upravnemu odboru 
sanacijski elaborat, ki obsega tudi ukrepe, s katerimi naj se zagotovi uspešnost 
sanacije. Tretji odstavek je dodan zato, ker po pozitivnih predpisih ne obstoji 
obveznost upravnega organa skupnih rezerv, da predloži zaključni račun organu, 
ki ga je imenoval in ki mu je upravni odbor odgovoren. To pa je potrebno, da 
ima ta organ možnost, da na podlagi zaključnega računa obravnava delo uprav- 
nega odbora skupnih rezerv, čeprav zaključnega računa ne potrebuje. 

Ker so spremembe ah terminološke uskladitve v vsakem členu, se predlaga 
zakon v prečiščenem besedilu. Zaradi preglednosti, kaj se spreminja v sedanjem 
zakonu, so pa v besedilu spremembe in dopolnitve podčrtane. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za družbeni plan in finance 

in 
GOSPODARSKI ZBOR 

Odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o. spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja 
in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta na skupni seji 
dne 8. maja 1964 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospo- 
darskih organizacij, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.* 

V načelni obravnavi o predloženem zakonu so člani obeh odborov najprej 
razpravljali o vprašanju, ali je res potrebna sprememba zakona, da se omogoči 
združevanje sredstev skupnih rezerv v mestnih občinah; saj so že dosedaj 
veljavni predpisi omogočali sodelovanje -raznih virov sredstev pri pokrivanju 
izgub gospodarskih organizacij oziroma pri njihovi sanaciji. Prav predloženi 
zakon pa jasneje ureja vprašanje sodelovanja posameznih skladov sredstev 
skupnih rezerv, zlasti še za občine na območju mesta, s čimer je njegova predlo- 
žitev utemeljena. V razpravi je bilo poleg tega poudarjeno, da ta predlog zakona 

* Dodatno gradivo: »Informacija o politiki in o odnosu občinskih skladov skupnih 
rezerv do izgub v gospodarstvu na območju SR Slovenije« — Odbor za družbeno 
nadzorstvo skupščine SR Slovenije (42-3/64). 
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obravnava mesto v bistvu kot enoten organizem, ki ga skuša tudi enotno 
urejati, kar je bilo ocenjeno kot pozitivno. 

Obširno sta odbora razpravljala o vprašanju, ali je umestno dajati sredstva 
teh skladov kot dotacije gospodarskim organizacijam za pokrivanje izgub in 
sanacije in ali ne bi bilo bolj primerno, da se dajejo ta sredstva v obliki kre- 
ditov. Zvezni zakon dopušča obe možnosti, v razpravi pa je bilo zavzeto stališče, 
da je treba težiti k temu, da se dajejo sredstva iz teh skladov praviloma v obliki 
kreditov in res le izjemoma kot dotacije. 

Odbora sta tudi smatrala, da je v zakonu predvidena obvezna predložitev 
sanacijskega načrta ustrezen način pristopanja h gospodarjenju in razpolaganju 
s temi sredstvi. Pri tem bi bilo treba sklade skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij usmeriti v večji meri v preventivno dejavnost zlasti z dajanjem pravo- 
časnih sanacijskih kreditov. 

Razprava je poleg tega opozorila na potrebo po tesnejšem sodelovanju med 
skladi skupnih rezerv gospodarskih organizacij in poslovnimi bankami, s čimer 
bi naj odpadla dvotirnost v kreditiranju sanacij; poslovne banke naj bi s svojim 
strokovnim kadrom, izkušnjami, analizami in splošnim pregledom nad poslo- 
vanjem gospodarskih organizacij pripomogle k smotrnejšemu vlaganju teh 
sredstev. 

Odbora sta predlog zakona v načelu sprejela, v podrobni obravnavi pa sta 
sprejela nealsdnje dopolnitve in spremembe: 

4. člen: Na koncu drugega odstavka 4. točke se zamenja pika z vejico in 
doda besedilo: »ki so skupnega pomena za območje mesta.« 

Dostavek je potreben, da se omeji uporaba združenih sredstev le na tiste 
sanacije, ki so v interesu mesta kot celote. 

6. člen: Na koncu prvega odstavka se črta besede »praviloma proti povra- 
čilu« in vnese besedilo »brez povračila le izjemoma«. 

Besedilo je spremenjeno zato, da se poudari usmeritev na dajanje teh 
sredstev v obliki kreditov. 

V drugi vr'sti drugega odstavka se vnese besedica »samo«, tako da se bese- 
dilo glasi »... ugotavlja realnost in smotrnost sanacijskega predloga samo na 
podlagi...« 

Z dopolnitvijo besedila je poudarjena nujnost predložitve sanacijskega 
elaborata. 

Vse navedene dopolnitve in spreminjevalne predloge je predstavnik Izvrš- 
nega sveta sprejel. 

Za poročevalca je odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora 
določil poslanca Ludvika Goloba; odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora pa poslanko Elko Grilc. 

Odbora predlagata Republiškemu zboru in Gospodarskemu zboru, da pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja in 
razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij sprejmeta. 

Št.: 30-16/64 
Ljubljana, 13. 5. 1964 

Predsednik 
odbora za proučevanje zakonskih in 

drugih predlogov Gospodarskega zbora 

Milan Špolar 1. r. 

Predsednik 
odbora za družbeni plan 

in finance Republiškega zbora 

Miran Košmelj 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja 
in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 29. 4. 1964 obravnavala 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja 
in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij. 

V splošni razpravi o predlogu zakona je bilo ugotovljeno, da se z njim 
predvsem ureja področje, ki ga spremenjeni zvezni zakon o ustvarjanju in upo- 
rabi sredstev republiških in občinskih rezervnih skladov za potrebe gospo- 
darskih organizacij (Ur. 1. SFRJ št. 47/63) dodatno prepušča v neposredno 
ureditev republikam. Kljub temu so bila postavljena nekatera vprašanja glede 
skladnosti posameznih rešitev v zakonskem predlogu z določbami zveznega 
zakona, pa tudi njihove skladnosti v razmerju do vloge mestnega sveta, kakor 
je bila v skladu z ustavo opredeljena v zakonu o mestih, razdeljenih na občine, 
ki ga je Skupščina SR Slovenije pred kratkim sprejela (Ur. 1. SRS, št. 11/64). 

Predvsem je bilo postavljeno vprašanje, ali je v skladu z zveznim zakonom 
določba 2. člena zakonskega predloga, ki neposredno ne določa, da se v mestih 
formira sklad skupnih rezerv gospodarskih organizacij mesta, ampak prepušča 
to odločitev mestnemu svetu. Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, da je 
ta ugovor utemeljen, ker zvezni zakon ne obvezuje republike, da to vprašanje 
neposredno same rešijo. Predlagana zakonska ureditev je tudi bolj elastična, 
ker omogoča neposredno zainteresiranemu organu, da svojo odločitev prilagodi 
stvarnim potrebam in pogojem. 

Nadalje je bilo podano stališče, da bi bilo treba odločitev mestnega sveta po 
2. členu zakonskega' predloga vezati na soglasje skupščin občin z območja 
mesta, češ da bi bile sicer občine lahko prizadete v njih samoupravnih pravicah. 
Predlog ni bil sprejet, ker se je smatralo, da gre v danem primeru za zadevo, 
ki je skupnega pomena za mesto. O zadevah, ki so skupnega pomena za mesto 
in so kot takšne določene z zakonom in s statutom mesta, pa odloča mestni 
svet, ki ga sestavljajo odborniki občin z območja mesta, povsem samostojno. 

Nadalje je bil izražen pomislek zoper določbo 6. člena zakonskega predloga, 
češ da republiški zakon ne bi mogel nalagati obveznosti, da se upravnemu 
odboru sklada skupnih rezerv predloži sanacijski elaborat. Omenjeni pomislek 
je bil zavrnjen z ugotovitvijo, da je z zveznim zakonom o ustvarjanju in upo- 
rabi sredstev republiških in občinskih rezervnih skladov gospodarskih organi- 
zacij (Ur. 1. FLRJ št. 9/61) prepuščeno republiškemu zakonu, da »uredi način 
gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij« 
(4. člen). 

Prav tako ni bil sprejet predlog, da bi upravni odbor sklada organu, ki je 
upravni odbor imenoval, poleg zaključnega računa predlagal tudi finančni načrt 
skupnih rezerv. Sprejeto je bilo stališče, da je možnost vnaprejšnjega plani- 
ranja uporabe sredstev tega sklada, glede na njegovo funkcijo, praktično zelo 
omejena. 

K posameznim določbam zakonskega predloga niso bili sprejeti nikakršni 
spreminjevalni predlogi. 
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Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, da je predlog zakona v skladu 
z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine 
SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 30-16/64 
Ljubljana, 29. 4. 1964 Predsednik: 

dr. J 6 s i p G 1 o b e v n i k 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k amandmajem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami 
gospodarskih organizacij 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 14. 5. 1964 obravnavala 
amandmaje, ki sta jih sprejela odbor za družbeni plan in finance Republiškega 
zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospo- 
darjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij. 

K amandmaju k 4. členu: Zakonodajno-pravna komisija nima pripomb. 
K amandmaju k 1. odstavku 6. člena: Po sprejetem amandmaju se prvi 

odstavek tega člena glasi: »Skladi dajejo gospodarskim organizacijam sredstva 
za namene iz 4. in 5. člena tega zakona brez povračila le izjemoma.« Zakono- 
dajno-pravna komisija meni, da je tako besedilo vsaj nejasno oziroma se lahko 
tolmači tudi tako, kot da se sredstva dajejo iz sklada le izjemoma, in še to 
brez povračila. Namen amandmaja pa ni bil omejiti dajanja sredstev, marveč 
še bolj kot je bilo v prvotnem tekstu poudariti, da se sredstva dajejo proti 
povračilu in le izjemoma brez povračila. Zato zakonodajno-pravna komisija 
predlaga naslednji amandma: 

1. odstavek 6. člena se glasi: »Skladi dajejo gospodarskim organizacijam 
sredstva za namene iz 4. in 5. člena tega zakona proti povračilu, le izjemoma 
pa brez povračila.« 

K 2. odstavku 6. člena: Po mnenju zakonodajno-pravne komisije je v na- 
sprotju z ustava amandma, po katerem se v drugi vrsti drugega odstavka vnese 
besedica »samo«. S tem se namreč otežkoča, predvsem pa zožuje pravica samo- 
upravljanja sklada in sili sklad k temu, da ne upošteva razen sanacijskega ela- 
borata prav nikakega drugega kriterija, niti svoje lastne presoje ne, ko ugo- 
tavlja realnost in smotrnost sanacijskega predloga. 

Zato zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se besedica, »samo« v drugi 
vrsti drugega odstavka 6. člena črta in da ostane nespremenjeno prvotno bese- 
dilo tega odstavka. 

Predstavnik Izvršnega sveta je oba amandmaja sprejel in sta postala tako 
sestavni del zakonskega predloga. 
St.: 30-16/64 
Ljubljana, dne 14. 5. 1964 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 
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PREDLOG ZAKONA 

o taksah na proizvajalne priprave in predmete v državljanski lastnini 

1. člen 

Takse za proizvajalne priprave in predmete v državljanski lastnini (v na- 
daljnjem besedilu: predmeti) znašajo letno: 

Proizvodni okoliš 
1. in 2. 3. 4. 

din 

1. za traktorje od vsake KS  
2. za traktorske prikolice od vsake tone nosil- 

nosti   
3. za traktorske priključne naprave, razen tistih, 

ki so v tem členu posebej navedene .... 
4. za buldožerje od KS  
5. za kombajne od KS  
6. za bagre od KS  
7. za mlatilnice na strojni pogon s kapaciteto: 

nad 300 do 500 kg na uro  
nad 500 do 1500 kg na uro  
nad 1500 kg na uro  

8. za traktorske kultivatorje  
9. za traktorske trosilnike umetnih gnojil . . . 

10. za težke pluge  
11. za mline na strojni — motorni pogon s ka- 

paciteto : 
a) nad 0,5 do 1 tone v 24 urah  
b) od vsake nadaljnje tone v 24 urah . . . 

12. za vsako samorodno trto v vinogradih . . . 
13. za potočne in rečne mline: 

a) za mline ob vodotokih z nestalno množino 
vode, ki obratujejo periodično, od vsakega 
para kamnov ............ 

b) za mline, ki redno obratujejo, od vsakega 
para kamnov  

Za sušilnice, žganjarske kotle, konje, vole in bivole se taksa ne plačuje. 

2. člen 

Za predmete iz 1., 4., 5. in 6. točke 1. člena plačujejo lastniki še dopolnilno 
takso v višini štirikratnega zneska redne takse, če opravljajo z njimi storitve 
za druge. 

3. člen 

Takse se odmerjajo po proizvodnih okoliših, ki so določeni za odmero 
občinskih doklad na dohodek od kmetijstva. 

4. člen 

Taksni zavezanec je zasebni lastnik oziroma posestnik predmeta. 
Takse iz 1. člena se plačujejo v gotovini. 

3 000 

9 000 

3 000 
7 000 
7 000 
7 000 

36 000 
48 000 
60 000 

3 000 
3 000 

10 000 

10 000 
10 000 

5 

3 000 

6 000 

1 500 

4 500 

1 500 
7 000 
7 000 
7 000 

18 000 
24 000 
30 000 

1 500 
1 500 

10 000 

7 000 
10 000 

5 

1 500 

3 000 

500 

1 500 

500 
7 000 
7 000 
7 000 

6 000 
8 000 

10 000 
500 
500 

10 000 

5 000 
10 000 

5 

500 

1 000 
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5. člen 

Takse pobira za dohodke pristojni upravni organ tiste občine, v kateri ima 
taksni zavezanec svoje stalno prebivališče. 

6. člen 

Taksni zavezanci morajo vsako leto do konca januarja prijaviti občinskemu 
upravnemu organu za dohodke predmete, ki so podvrženi taksam po tem za- 
konu. Za predmete, navedene v 2. členu, je treba v prijavi navesti, ali so se 
opravljale v preteklem letu z njimi storitve za druge. 

Taksni zavzanec mora dati občinskemu upravnemu organu za dohodke na 
njegovo zahtevo tudi druge podatke v zvezi z odmero taks. 

Taksni zavezanec ni dolžan plačati takse, če neha uporabljati predmet in 
to priglasi občinskemu upravnemu organu za dohodke do konca januarja. 

7. člen 

Do konca februarja vsakega leta mora občinski upravni organ za dohodke 
izdati taksnemu zavezancu plačilni nalog za plačilo odmerjene redne takse za 
tekoče leto in dopolnilne takse za preteklo leto. 

8. člen 

Ce pridobi taksni zavezanec predmete iz 1. člena po preteku januarja, jih 
mora prijaviti v petnajstih dneh od dneva, ko jih je pridobil. 

Za predmete iz prejšnjega odstavka izda občinski upravni organ za dohodke 
plačilni nalog v desetih dneh od dneva, ko je taksni zavezanec prijavil, da je 
pridobil predmet, oziroma od dneva, ko je upravni organ za to zvedel. 

9. člen 

Zoper plačilni nalog se taksni zavezanec lahko pritoži v petnajstih dneh od 
vročitve plačilnega naloga na okrajni upravni organ, ki je pristojen za dohodke. 

Pritožba se vloži pri občinskem upravnem organu, ki je izdal plačilni nalog. 
Pritožba ne zadrži izterjave taks. 

10. člen 

Taksni zavezanec mora plačati takso v petnajstih dneh po prejemu pla- 
čilnega naloga. 

S plačilnim nalogom se lahko določi daljši rok plačila ali plačilo takse 
v obrokih. 

11. člen 

Kdor pridobi predmet iz 1. člena med letom, plača takso za dotično leto, če 
oziroma kolikor taksa še ni plačana. 

12. člen 

Taksnemu zavezancu, ki ne da občinskemu upravnemu organu za dohodke 
podatkov ali mu da nepravilne podatke o predmetih iz 1. člena, predpiše ta 
organ poleg redne takse še enkratni znesek redne takse kot zvišano takso. 
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13. člen 

Ce taksni zavezanec ne plača takse v določenem roku, se taksa prisilno 
izterja po uredbi o prisilni izterjavi davkov in drugi proračunskih dohodkov 
(Uradni list FLRJ, št. 33-283/53 in št. 25-316/57). Glede zastaranja se uporabljajo 
predpisi o upravnih taksah, glede poroštva, obresti in vsega drugega, kar se 
nanaša na odmero, pobiranje in plačevanje taks pa ni določeno s tem zakonom, 
se uporabljajo ustrezne določbe uredbe o dohodnini. 

14. člen 

Taksne prijave za leto 1964 so taksni zavezanci dolžni vložiti v tridesetih 
dneh po uveljavitvi tega zakona, občinski upravni organi za dohodke pa morajo 
izdati plačilne naloge v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

15. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati odlok o taksah za potočne 
in rečne mline ter za hibridno trto (Uradni list LRS, št. 14-57/56). 

16. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1964. 

OBRAZLOŽITEV 

Novelirani zakon o upravnih taksah (Ur. 1. FLRJ št. 53/62) uvaja nove takse 
na številne proizvajalne priprave in predmete v državljanski lastnini. Zakon 
taksativno našteva predmete, na katere se morajo uvesti takse, posamezne 
republike pa pooblašča, da same določijo višino taks in sicer enake takse za 
vso republiko ali pa različne takse za posamezne okoliše. 

Podobne takse so bile predpisane za cestna motorna in vprežna vozila od 
leta 1956 do vključno 1961 za delovno živino, za priprave za proizvodnjo (žga- 
nj arski kotli, mlatilnice in mlini) in za hibridno trto pa od leta 1959 do vključno 
1962. Te takse so bile uvedene zato, da se izenačijo obveznosti do družbe med 
zasebnimi kmetijskimi proizvajalci in kmetijskimi organizacijami; poleg tega 
naj bi se s temi taksami zajel del dohodka, ki ga je imel lastnik teh predmetov. 
Isti namen ima tudi uvedba predlaganih taks. 

Z zakonom o cestnih podjetjih so bile takse na cestna motorna in vprežna 
vozila s 1. 1. 1962 odpravljene, uvedene pa so bile kot dohodek celotnih skladov 
posebne pristojbine. V te sklade se stekajo predvsem pristojbine od zasebnih 
vprežnih vozil, od zasebnih traktorjev in prikolic pa le takrat, če so registrirani 
za promet na javnih cestah. Po dobljenih podatkih pa je od 130 zasebnih trak- 
torjev registriranih le okrog 25 traktorjev za promet na javnih cestah. 

V Sloveniji imamo predele od nižinskih do hribovitih alpskih predelov, 
ki pogojujejo različno uporabo proizvajalnih priprav. V nižinskih in srednje- 
nižinskih predelih je uporabnost poljedelskih strojev mnogo večja, kot pa 
v hribovskih predelih, kjer se nekatere vrste sploh ne morejo uporabljati ali 
vsaj ne s tako zmogljivostjo kot v nižinah. 



304 Priloge 

V skladu z znižanjem davčnih obveznosti kmetov v višinskih predelih je 
umestna tudi diferenciacija taks. Z nižjimi taksami in z oprostitvijo za določene 
predmete ustvarjamo za tamkajšnje prebivalce znosnejše pogoje. 

Razlogi, ki utemeljujejo diferenciacijo taks, so torej prav isti, kakor razlogi, 
ki narekujejo diferenciacijo občinskih doklad na dohodek od kmetijstva, zato 
je treba oba problema reševati povezano. Potrebno je torej, da se poslužimo 
pri predpisovanju taks istega sistema proizvodnih okolišev kot pri občinskih do- 
kladah za proizvodni okoliš glede na možnost strojne obdelave in vnovčenja 
pridelkov. Vendar so po predlogu zakona predvidene enake takse za prvi in 
drugi proizvodni okoliš, ker so pogoji koriščenja proizvajalnih predmetov, za 
katere se predpisujejo takse, v obeh okoliših enake. 

Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah lahko 
republike oprostijo taksne zavezance v posameznih okoliših plačevanja taks le 
za vodne mline, sušilnice, žganjarske kotle, konje in vole. V skladu s tem se 
po predlogu zakona ne predpisujejo takse za konje, vole, bivole, žganjarske 
kotle in sušilnice, ker narekujejo odpravo teh taks ekonomski razlogi (pospe- 
ševanje živinoreje, sadjarstva, preprečevanje propadanja manjvrednega sadja 
itd.). Oprostitev taks za navedene predmete so predlagale tudi občine. 

Primerjava med prejšnjo in novo obremenitvijo je razvidna iz priloge št. 1. 
S predlagano diferenciacijo taks po okoliših naj bi se v višinskih predelih pod- 
prla uporaba določenih manjših strojev, kar bi vplivalo na zvišanje produktiv- 
nosti gorskih kmetij. Nasprotno se pa za večje stroje (npr. buldožerje, kom- 
bajne, bagre) predlaga enotna taksa za okoliše, ker ni ekonomskih razlogov 
za diferenciranje. 

Taksa za hibridne trte je imela namen, da se njihovo število zmanjša. Ta 
namen je bil v določeni meri dosežen. Število teh trt se je od leta 1956 zmanj- 
šalo od 16,9 milijona na 9,5 milijona v letu 1962. 

Novelirani zakon o upravnih taksah predvideva obvezno uvedbo taks na 
žage. Te takse se nameravajo predpisati s posebnim zakonom. 

Primerjava taks za predmete v državljanski lastnini, ki so jih predpisale 
druge republike (za Bosno in Hercegovino ni podatkov), je razvidna iz priloge 2. 

Republike smejo predpisati tudi dopolnilno takso za tiste proizvajalne 
priprave, s katerimi opravljajo lastniki storitve ža druge. Posamezni naši okraji 
in občine so mnenja, da ni podana potreba po uvedbi dopolnilnih taks. Sodimo 
pa, da so za traktorje, buldožerje, kombajne ter za bagre dopolnilne takse 
potrebne, če opravljajo njihovi lastniki storitve za druge, ker je treba izenačiti 
obveznosti družbenega sektorja z dajatvami v zasebnem sektorju. Višina do- 
polnilne takse je predlagana zato v štirikratnem znesku redne takse. Za primer 
prilagamo ustrezno kalkulacijo za traktor Ferguson (priloga 3). 

Glede plačevanja taks je treba omeniti, da se plačujejo v letnem znesku 
za naprej, s tem, da je prepuščeno občinskemu upravnemu organu za doklade, 
da dovoli plačilo takse v obrokih. Če lastnik predmet iz kakršnega koli vzroka 
neha uporabljati in to priglasi do konca januarja upravnemu organu občine, 
pristojnemu za dohodke, ni dolžan plačati takse. Dopolnilne takse se pa pla- 
čujejo za nazaj, ker v naprej ni mogoče vedeti, ali bo davčni zavezanec upo- 
rabljal stroje tudi za storitve drugim. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za družbeni plan in finance 

in 
GOSPODARSKI ZBOR 

Odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o taksah na proizvajalne priprave in predmete 
v državljanski lastnini 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta obravnavala 
predlog zakona o taksah na proizvajalne priprave in predmete v državljanski 
lastnini, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, in sicer odbor 
za družbeni plan in finance na seji dne 13. aprila 1964, odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora pa na seji dne 19. mar- 
ca 1964; oba odbora sta nato o predlogu zakona razpravljala še na skupni seji 
dne 8. maia 1964. 

V načelni obravnavi sta odbora najprej razpravljala o vprašanju, ali je 
predloženi zakon potrebno sprejeti in ali ne bi kazalo počakati s sprejemom; 
v tem zakonskem predlogu gre dejansko za davek in ne za takse, razen tega 
pa bo po novem proračunskem sistemu predvidoma prišlo predpisovanje te 
vrste taks v pristojnost republike oziroma občin. Po izjavi predstavnika Izvrš- 
nega sveta pa je nujno, da republika sprejme ta predlog zakona glede na zvezni 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah, ki velja že od 
1. januarja 1963 in predpisuje, od katerih predmetov in proizvajalnih priprav 
se taksa plačuje, republike pa obvezuje, da določijo višino taks. 

Odbora sta nato razpravljala o vsebini zakona; primerjala sta jo z ugoto- 
vitvami v stališčih o problematiki kmetijstva, ki sta jih sprejela Republiški 
zbor in Gospodarski zbor, in po katerih je treba z ustrezno ekonomsko politiko 
zagotoviti takšne pogoje gospodarjenja v kmetijstvu, da bo mogoče do največje 
možne mere izkoristiti vsa za obdelavo sposobna zemljišča. Osnovni nosilci tega 
procesa morajo biti družbene kmetijske organizacije, zasebna kmetijska gospo- 
darstva pa je treba kar najbolj vključiti v prizadevanju za večjo proizvodnjo 
tržnih viškov. 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, ali je družbeni sektor kmetijstva 
dovolj opremljen z mehanizacijo in zadostno pripravljen za res učinkovito ko- 
operacijo. Glede tega je bilo dano pojasnilo, da je družbeni sektor sposoben 
kriti predvidene potrebe zasebnih kmetijskih proizvajalcev po opravljanju del, 
za katere je mehanizacija potrebna, zlasti s traktorji. 

V razpravi je bila poudarjena potreba, naj Republiški sekretariat za kme- 
tijstvo in gozdarstvo spremlja učinke, ki bodo doseženi z uveljavitvijo novih 
taks in jih analizira, kar bo omogočilo realnejše razprave pri uvajanju bodo- 
čega davčnega sistema. 

Odbora sta v osnovi soglašala z diferenciacijo predlaganih taks po proiz- 
vodnih okoliših. Način predpisovanja taks, ki je veljal do uveljavitve zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah, te diferenciacije ni 
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poznal, s čimer so bili enako obremenjeni kmetje v ravninskih kot tudi v hri- 
bovitih predelih. 

V skladu z razpravo v načelu sta odbora v podrobni razpravi od člena do 
člena sprejela dopolnitve in spremembe k predlogu zakona ž namenom, da se 
izkoristijo pooblastila zveznega zakona in da se z ustrezno višino taks ne zavira 
uvajanje lahke in srednje mehanizacije pri zasebnih kmetijskih proizvajalcih 
zlasti v tistih predelih, kjer ni pogojev za uspešen razvoj družbenega sektorja. 

Odbora sta sprejela naslednje spremembe in dopolnitve: 
1. člen: Besedilo se spremeni in glasi: 
»Takse za proizvajalne priprave in predmete v državljanski lastnini (v na- 

daljnjem besedilu: predmeti) znašajo letno: 

Proizvodni okoliš 
1. in 2. 3. 4. 

din 

1. za dvoosne traktorje od vsake KS  
2. za traktorske prikolice nad 1 tono nosilnosti 

od vsake tone nosilnosti  
3. za kultivatorje, trosilnike umetnih gnojil in 

druge priključne naprave dvoosnih traktorjev 
4. za buldožerje od KS  
5. za kombajne od KS .    
6. za bagre od KS  
7. za težke pluge  
8. za mlatilnice na strojni pogon s kapaciteto: 

nad 400 do 500 kg na uro  
nad 500 do 1500 kg na uro    
nad 1500 kg na uro   

9. za mline na strojni — motorni pogon s ka- 
paciteto : 
a) nad 0,5 do 1 tone v 24 urah  
b) od vsake nadaljnje tone v 24 urah . . . 

10. za vsako samorodno trto v vinogradih . . . 

Za vodne mline, sušilnice, žganjarske kotle, konje, vole in bivole se taksa 
ne plačuje.« 

Spremembe v tem členu so potrebne zaradi uskladitve predloga zakona 
z razpravo v odborih in zaradi jasnosti in preglednosti. Zato je 

— v dosedanji 1. točki, ki je predpisovala takso na vse traktorje, omejilo 
plačevanje takse le na dvoosne traktorje. Za enoosne traktorje naj bi se taksa 
ne plačevala, ker so namenjeni predvsem za obdelavo v hribovitih predelih; 

-— glede na spremembo 1. točke je primerno izvzeti od plačevanja takse 
tudi majhne traktorske prikolice, ki so zajete v 2. točki in priključne naprave 
enoosnih traktorjev, ki so zajete v dosedanji 3., 8. in 9. točki. Zaradi preglednosti 
in boljše sistemizacije je dosedanje besedilo teh treh točk združeno v enotni 
novi 3. točki; 

— dosedanja 10. točka, ki zajema težke pluge, se uvrsti za točke, ki pred- 
pisujejo takso za drugo tovrstno težko mehanizacijo in postane 7. točka; 

— dosedanja 7. točka postane 8. točka s tem, da se spodnja meja obdav- 
čenja mlatilnic na strojni pogon zviša od 300 na 400 kg in obdavčenje zniža v 
3. in 4. proizvodnem okolišu od 18 000 na 9000 oziroma od 6000 na 3000 din. Na 

24 000 1 500 500 

9 000 4 500 1 500 

3 000 
7 000 
7 000 
7 000 

10 000 

1 500 
7 000 
7 000 
7 000 

10 000 

500 
7 000 
7 000 
7 000 

10 000 

36 000 
48 000 
60 000 

9 000 
24 000 
30 000 

3 000 
8 000 

10 000 

10 000 
10 000 

5 

7 000 
10 000 

5 

5 000 
10 000 
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ta način bodo manjše mlatilnice na strojni pogon v višinskih predelih neobdav- 
čene oziroma minimalno obdavčene; 

— dosedanja 11. in 12. točka postaneta v novem besedilu tega člena 9. in 
10. točka; 

— besedilo dosedanje 13. točke se v celoti črta; s tem odpade obdavčenje 
potočnih in rečnih mlinov, ki so namenjeni večinoma le za potrebe posameznih 
kmečkih gospodarstev; 

— drugi odstavek tega člena je bilo potrebno dopolniti, ker se je črtala 
dosedanja 13. točka; zato se v besedilo vstavita besedi »vodne mline«. 

10. člen: v prvem odstavku se zamenja beseda »petnajstih« z besedo »tri- 
desetih«. 

Odbora sta bila mnenja, da je rok petnajstih dni za plačilo takse prekratek 
in da ga je treba zato podaljšati. 

15. člen postane 16. člen. Na njegovo mesto pride novi 15. člen, ki se glasi: 
»Za leto 1964 plača taksni zavezanec takso za predmete iz 1. člena tega 

zakona za celo leto. 
Dopolnilna taksa za predmete iz 2. člena tega zakona se plača za leto 1964 

le, če se s temi predmeti opravljajo storitve za druge po uveljavitvi tega 
zakona.« 

Novi zakon bo začel veljati med letom, lastniki proizvajalnih priprav pa so 
te priprave lahko že v tem letu uporabljali za storitve drugim. Po predlogu 
zakona bi morali plačati lastniki dopolnilno takso. Ker pa je dopolnilna taksa 
uvedena na novo in to v sorazmerno visokem znesku, je prav, da se omogoči 
proizvajalcu prosta odločitev o tem, ali bo še nadalje opravljal usluge drugim 
potem, ko bo zakon začel veljati in bo z besedilom zakona seznanjen. 

16. člen postane 17. člen, črta se pa besedilo »uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1964«. 

Besedilo je bilo črtati zaradi novega 15. člena, ki podrobneje ureja uporabo 
zakona. 

Pri formuliranju amandmajev sta odbora upoštevala v celoti pripombe 
odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora. Predstavnik Izvršnega 
sveta je predlagane spremembe in dopolnitve sprejel. 

Odbora sta tudi sprejela spremembe in dopolnitve k 2., 4., 5., 6., 11. in 
13. členu, ki jih je sprejela zakonodajnopravna komisija na seji 13. marca 1964. 

Glede na to, da je predloženi zakon treba izdati in tako začasno do uvelja- 
vitve novega proračunskega sistema urediti snov, ki jo obravnava, predlagata 
odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora ter odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora svojima zboroma, da pred- 
log zakona o taksah na proizvajalne priprave in predmete v državljanski last- 
nini sprejmeta z navedenimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora je za poročevalca 
določil poslanca Franca Virka, odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Gospodarskega zbora pa poslanca inž. Cirila Zmaharja. 

St.: 423-1/64 
Ljubljana, 13. 5. 1964 

Predsednik odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov 

Gospodarskega zbora: 
Milan S p o 1 a r 1. r. 

Predsednik odbora za družbeni 
plan in finance Republiškega 

zbora: 
Miran K o š m e 1 j 1. r. 

20» 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o taksah na proizvajalne priprave in predmete 
v državljanski lastnini 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 13. 3. 1964 obravnavala 
predlog zakona o taksah na proizvajalne priprave in predmete v državljanski 
lastnini. 

V načelni razpravi je Komisija ugotovila, da predlog zakona ne predpisuje 
taks za vse proizvajalne priprave in predmete, za katere uvaja takse zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (Ur. 1. FLRJ št. 53/52), 
kot npr. za navadne trosilnike, robkalnike, žage na strojni pogon itd. Komisija 
meni, da republika samostojno presoja, v kakšni meri bo v enem svojem zakonu 
izčrpala materijo, predvideno z zveznim zakonom, zaradi česar je določba 
1. člena predloga v skladu z zveznim zakonom. 

Po predlogu zakona je višina takse določena različno za posamezne kate- 
gorije okolišev, kar zvezni zakon dopušča. Za osnovo so vzeti proizvodni oko- 
liši, ki so jih občinske skupščine določile za odmero občinskih doklad od kme- 
tijstva. V Komisiji je bilo postavljeno vprašanje, ali ni s tem del zakonske 
materije prepuščen občinam, ki bi lahko meje posameznih okolišev tudi spre- 
menile, s čimer bi se na določenem območju avtomatično spremenila višina 
takse. Sprejeto je bilo stališče, da ima po zveznem zakonu republika pravico 
do takšne ureditve, kot jo obsega zakonski predlog. Zvezni zakon namreč samo 
uvaja takse na določene proizvajalne naprave in predmete v državljanski last- 
nini, ostalo ureditev pa prepušča republiškemu zakonu. 

V razpravi je bil podan pomislek zoper izraz »državljanska lastnina«, ki ga 
uporablja zakon v naslovu, in v 1. členu, češ da bi bilo treba to razmerje ozna- 
čiti kot »lastnino občanov«. Komisija je bila mnenja, da v predlogu zakona 
uporabljeni izraz mora ostati, ker je naziv takse določil zvezni zakon, ki je 
takso uvedel; republiški zakon samo določi višino takse in uveljavi ostale 
določbe. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga je Komisija sprejela naslednje 
amandmaje in redakcijske spremembe: 

1. V 2. členu: se besedilo drugega dela stavka spremeni tako, da se glasi: 
»če se opravljajo z njimi storitve za druge.«. 

Sprememba je potrebna, ker bi bili po prvotnem besedilu predloga zakona 
zavezani plačilu dopolnilne takse samo tisti lastniki predmetov iz 1., 4., 5. in 
6. točke 1. člena, ki sami osebno s temi predmeti opravljajo storitve za druge, 
ne pa tudi tisti lastniki, ki dajejo zgoraj naštete predmete na drugačen način 
v uporabo drugim. Ker so mišljeni tudi slednji primeri, je bila potrebna do- 
polnitev besedila predloga v tem smislu. 

2. Sedanji drugi odstavek 4. člena postane prvi odstavek 5. člena. Prvi 
odstavek 4. člena določa taksnega zavezanca, drugi odstavek tega člena pa 
določa način plačevanja taks in je zato po svoji vsebini povezan z materijo 
5. člena, ki obravnava pobiranje takse. 
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3. V 2. vrsti prvega odstavka 6. člena izvrši terminološka sprememba, da 
se beseda »podvrženi« nadomesti z besedo »zavezani«. 

4. V 11. členu: se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Kdor pridobi pred- 
met iz 1. člena med letom, plača takso za to leto, kolikor je ni plačal prejšnji 
zavezanec.« 

Sprememba je redakcijske narave in je bila potrebna zaradi večje jasnosti. 
5. Sedanji drugi stavek 13. člena postane drugi odstavek istega člena. 
6. V 5. vrsti 13. člena se za besedo »taksah« namesto vejice stavi podpičje. 
Spremembi pod 5. in 6. sta potrebni zaradi večje preglednosti 13. člena. 
Predstavnik Izvršnega sveta je sprejel vse navedene amandmaje, ki so tako 

postali sestavni del zakonskega predloga. 
Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog zakona o taksah na pro- 

izvajalne priprave in predmete v državljanski lastnini v skladu z ustavnim in 
pravnim sistemom in predlaga, da ga oba pristojna zbora Skupščine SR Slove- 
nije sprejmeta. 

Št.: 423-1/64 
Ljubljana, 13. 3. 1964 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne 

1. člen 

Udeleženci narodnoosvobodilne vojne, ki so se vključili v narodnoosvobo- 
dilni boj pred 9. septembrom 1943, in udeleženci španske državljanske vojne 
imajo pravico do dodatka po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: dodatek), če 
so v stalnem delovnem razmerju in delajo poln redni delovni čas ali delovni 
čas, ki se po 25. členu zakona o pokojninskem zavarovanju šteje za poln de- 
lovni čas, in če izpolnjujejo druge, v členu 265-a zakona o pokojninskem zava- 
rovanju določene pogoje. 

2. člen 

Z dodatkom se zaradi izravnavanja realne vrednosti posebnega dodatka 
iz člena 265-a zakona o pokojninskem zavarovanju glede na življenjske pogoje 
zagotavlja udeležencem narodnoosvobodilne oziroma španske državljanske 
vojne, navedenim v 1. členu, osebni dohodek v višini republiškega povprečja 
osebnih dohodkov zaposlenih, povečanega za 25 '%>. 

Dodatek je enak razliki ali določenemu odstotku razlike med osebnim do- 
hodkom iz delovnega razmerja, povečanim za posebni dodatek iz člena 265-a 
zakona o pokojninskem zavarovanju ter med republiškim povprečjem osebnih 
dohodkov zaposlenih, povečanim za 25 !°/o>. Za udeležence, ki glede na višino 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja ne prejemajo posebnega dodatka po 
členu 265 a zakona o pokojninskem zavarovanju, je dodatek po tem zakonu 
enak razliki med osebnim dohodkom iz delovnega razmerja in med republiškim 
povprečjem osebnih dohodkov zaposlenih, povečanim za 25 ®/o. 

Dodatek pripada: 
— udeležencem narodnoosvobodilne vojne od leta 1941 in udeležencem 

španske državljanske vojne — v višini 100 % razlike; 
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— udeležencem narodnoosvobodilne vojne od leta 1942 do konca vojne — 
v višini 90 ,0/o razlike; 

— udeležencem narodnoosvobodilne vojne od leta 1943 do konca vojne, ki 
so se vključili v narodnoosvobodilni boj pred 9. septembrom 1943, v višini 60 °/o 
razlike. 

3. člen 

Dodatek se plačuje v breme republiških proračunskih sredstev SR Slovenije. 

4. člen 

O dodatku odloča komunalni zavod za socialno zavarovanje na zahtevo 
udeleženca po postopku, ki je predpisan za priznanje posebnega dodatka iz člena 
265 a zakona o pokojninskem zavarovanju. 

Zavarovancem, ki se jim že izplačuje posebni dodatek iz člena 265 a zakona 
o pokojninskem zavarovanju, in zavarovancem, ki že imajo odločbo o priznanju 
tega dodatka, pa se jim zaradi višine osebnega dohodka ta dodatek ne izplačuje, 
se izplačuje dodatek po tem zakonu brez ponovne zahteve in brez posebne 
odločbe. 

5. člen 

Službo izplačevanja dodatka opravljajo komunalni zavodi za socialno za- 
varovanje na podlagi pogodbe, ki jo skleneta Republiški zavod za socialno zava- 
rovanje SR Slovenije in Republiški sekretariat za proračun in občo upravo. 

6. člen 

Dodatek izplačuje upravičencem izplačevalec osebnega dohodka mesečno 
obenem z osebnim dohodkom, izplačane zneske dodatka pa izplačevalcu povrne 
komunalni zavod za socialno zavarovanje. 

7. člen 

Pravica do dodatka preneha v primerih, ki so določeni v členu 265 a zakona 
o pokojninskem zavarovanju. 

8. člen 

Dodatek se izplačuje k oskrbnini in začasnemu nadomestilu do zaposlitve 
po zakonu o invalidskem zavarovanju kakor tudi k nadomestilu plače po zakonu 
o zdravstvenem zavarovanju, in sicer v višini, ki ustreza razmerju med osebnim 
dohodkom in oskrbnino oziroma nadomestilom. 

9. člen 

Izplačevalec osebnega dohodka mora komunalnemu zavodu za socialno 
zavarovanje o vseh spremembah, ki vplivajo na obstoj ali višino dodatka, poro- 
čati sproti, najpozneje pa v osmih di}eh po nastali spremembi. 

10. člen 

Dodatek po tem zakonu se izplačuje z veljavnostjo od 1. maja 1964. 
Ce vloži upravičenec, ki mu še ni bila izdana odločba o posebnem dodatku 

po členu 265 a zakona o pokojninskem zavarovanju, zahtevek za priznanje do- 
datka po tem zakonu šele po preteku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona, 
mu pripada ta dodatek od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. 
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11. člen 

Izvršni svet izda za izvajanje tega zakona potrebne izvršilne predpise. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SRS. 

Obrazložitev 

Z drugo novelo k zakonu o pokojninskem zavarovanju (Ur. 1. FLRJ, št. 27/59) 
je bil za borce, ki so šli v narodnoosvobodilni boj pred 9. 9. 1943, in za španske 
borce uveden posebni dodatek k osebnemu dohodku tistih borcev, ki so v stal- 
nem delovnem razmerju in delajo polni delovni čas (člen 265 a ZPZ). Posebni 
dodatek je pripadal borcem NOV iz leta 1941 in španskim borcem v višini 100 %> 
razlike med njihovim rednim osebnim dohodkom na delovnem mestu in med 
temeljno plačo X. plačilnega razreda po zakonu o javnih uslužbencih; borcem 
iz leta 1942 je pripadal posebni dodatek v višini 90 °/o omenjene razlike, borcem 
iz leta 1943 pa v višini 60 °/o omenjene razlike. 

Višina posebnega dodatka se je pozneje večkrat uskladila z naraščanjem 
osebnih dohodkov in življenjskih stroškov, nazadnje leta 1962 z odlokom o 
uvedbi posebnega dodatka na pokojnine (Ur. 1. FLRJ, št. 53-746/62). 

Po sedanji ureditvi se priznava posebni dodatek iz člena 265 a ZPZ v višini 
razlike med povprečnim osebnim dohodkom oziroma plačo borca in zneskom 
26 400 din. 

Posebni dodatek se všteva v osnovo za oskrbnino in začasno nadomestilo 
po zakonu o invalidskem zavarovanju, kakor tudi v osnovo za nadomestilo 
osebnega dohodka po zakonu o zdravstvenem zavarovanju. Ne všteva pa se ta 
posebni dodatek v povprečni mesečni znesek osebnega dohodka, na podlagi ka- 
terega se zavarovanec razvrsti v zavarovalni razred po zakonu o pokojninskem 
zavarovanju. Razlog, da se ta posebni dodatek ne všteva v povprečni mesečni 
znesek osebnega dohodka za razvrstitev v zavarovalni razred, je v tem, da je za 
borce z nižjimi osebnimi dohodki določen VI. zavarovalni razred, v katerega se 
razvrstijo, kadar bi po osebnem dohodku bili razvrščeni v kakšen nižji razred. 
Ta razvrstitev pa približno ustreza osebnemu dohodku 26 400 din. 

Posebni dodatek borcem po določbi 265. a člena zakona o pokojninskem 
zavarovanju se izplačuje v breme sredstev sklada pokojninskega zavarovanja. 

Posebni dodatek za borce in njegova višina se lahko predpisuje le z zveznim 
predpisom, če naj bi šel v breme Sredstev socialnega zavarovanja. Tak predlog 
se v zvezi že pripravlja. 

Temeljna dolžnost za ureditev materialnega položaja borcev je pri organi- 
zacijah, ki zaposlujejo borce. Delovne organizacije bi morale skrbeti za to, 
da bi se ti borci usposobili za taka delovna mesta in da bi jih zaposlile na takih 
delovnih mestih, na katerih bi v skladu z načeli delitve dohodka po delu lahko 
dosegli osebni dohodek v višini republiškega povprečja osebnih dohodkov za- 
poslenih, zvišanega za 25 °/o. 

Za čas, dokler ne bo z zveznim predpisom urejeno vprašanje borčevskega 
dodatka in dokler ne bodo delovne organizacije uskladile svojih odnosov do 
zaposlenih borcev, je pa potrebno, da se z republiškim zakonom vprašanja ma- 
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terialnega stanja zaposlenih borcev uredi v obliki dodatka v smislu zakonskega 
predloga. 

Po podatkih komunalnih zavodov za socialno zavarovanje je bilo 31. 12. 1962. 
leta v Sloveniji skupno 3241 koristnikov borčevskega dodatka. To število pa se 
je v letu 1963 stalno zmanjšalo, tako da jih je bilo 31. 12. 1963. leta samo še 
1792. Glede na dodatek po predlogu zakona se bo število upravičencev ustrezno 
povečalo. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za delo in socialno zavarovanje 

POROČILO 

k predlogu zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne 

Odbor za delo in socialno zavarovanje je kot pristojni odbor obravnaval na 
svoji seji dne 15. 5. 1964 predlog zakona o dodatku zaposlenim udeležencem 
narodnoosvobodilne vojne, in sicer skupaj z odborom za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora. 

Odbor je v načelni obravnavi predlog zakona sprejel. Pri tem je posebej 
opozoril, da morajo za ureditev materialnega položaja borcev skrbeti v prvi vrsti 
organizacije, ki jih zaposlujejo1, s tem, da jih usposabljajo oziroma razporejajo 
na taka delovna mesta, na katerih bi v skladu z načeli delitve dohodka po 
delu lahko dosegli osebni dohodek v višini republiškega povprečja osebnih 
dohodkov zaposlenih, zvišanega za .25'%>. 

V podrobni obravnavi pa je odbor sprejel naslednje dopolnitve: 
1. da se na koncu besedila prvega odstavka 2. člena namesto pike stavi 

vejica in doda besedilo: »kar se ugotavlja vsako leto za preteklo leto«; 
2. da se 11. člen spremeni tako, da se glasi: »Izvršni svet izda za izvajanje 

določb 2. člena tega zakona in njegovih določb o postopku potrebne izvršilne 
predpise.« 

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 tov. Janeza Japlja. 

5t.: 113-113/64 
Ljubljana, 15. 5. 1964 Predsednik: 

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 zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne 

Odbor Socialno-zdravstv enega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na svoji seji dne 15. maja 1964 obravnaval predlog zakona o 
dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, in sicer skupaj 
z odborom Republiškega zbora za delo in socialno zavarovanje. 

Odbor je v načelni obravnavi predlog zakona sprejel. Pri tem je posebej 
opozoril, da morajo za ureditev materialnega položaja borcev skrbeti v prvi 
vrsti organizacije, ki jih zaposlujejo, s tem, da jih usposabljajo oziroma razpo- 
rejajo na taka delovna mesta, na katerih bi v skladu z načeli delitve dohodka 
po delu lahko dosegli osebni dohodek v višini republiškega povprečja osebnih 
dohodkov zaposlenih, zvišanega za 25 %. 

V podrobni obravnavi pa je odbor sprejel naslednje dopolnitve: 
1. da se na koncu besedila prvega odstavka 2. člena namesto pike stavi 

vejica in doda besedilo: »kar se ugotavlja vsako leto za preteklo leto«; 
2. da se 11. člen spremeni tako, da se glasi: »Izvršni svet izda za izvajanje 

določb 2. člena tega zakona in njegovih določb o postopku potrebne izvršilne 
predpise.« 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je s predlaganima 
spremembama strinjal. 

Odbor predlaga Socialno-zdravstvenemu zboru Skupščine SR Slovenije, da 
sprejme predlog zakona z gornjimi dopolnitvami. 

Odbor je za svojega poročevalca določil tovarišico Minko Kovač. 

Št.: 113-113/64 
Ljubljana, 19. 5. 1964 Predsednik: 

d'r. A d o 1 f ' D r o 1 c 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji leji dne 14. 5. 1964 obravnavala 
predlog zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da je predlagani zakonski način 
rešitve problema, kako zagotoviti borcem v naši republiki potrebna dopolnilna 
sredstva za življenje, najbolj ustrezen. Res je sicer, da po določbi 1. točke 
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161. člena ustave SFRJ sodi varstvo borcev in vojaških vojnih invalidov v pod- 
ročje popolne zvezne zakonodaje, vendar po mnenju komisije zakonski predlog 
s temi določbami ustave ne prihaja v nasprotje. Zvezna zakonodaja na tem 
področju naj bi namreč urejala predvsem status borcev in invalidov ter s tem 
v zvezi določala splošen režim njihovega varstva v jugoslovanskem merilu. V 
zakonskem predlogu pa gre za dodatno urejanje že obstoječega osnovnega 
režima z namenom, da se iz republiških sredstev zagotovijo zaposlenim borcem 
v SR Sloveniji primerni višji dohodki glede na nesorazmerja, ki tu nastajajo 
zaradi drugačnih prilik v naši republiki. Povprečni dohodek zaposlenih ljudi 
in življenjski stroški so v Sloveniji znatno nad jugoslovanskim povprečjem, 
na katerem temelji enotna zvezna ureditev posebnega dodatka za zaposlene 
borce. S predlagano zakonsko ureditvijo se obstoječa zvezna ureditev vsebinsko 
ne spreminja, temveč se samo izravnavajo nesorazmerja v naših specifičnih 
republiških pogojih, kar pa gre v celoti na račun republiških proračunskih 
sredstev in ne angažira sredstev iz skladov socialnega zavarovanja. Upoštevaje 
vse navedeno, je komisija mnenja, da zoper skladnost zakonskega predloga 
z ustavo in z obstoječim pravnim sistemom ne more biti utemeljenih ugovorov. 

Glede obsega materije, ki je predmet urejanja v zakonskem predlogu, je po 
mnenju komisije na mestu, da se ta zakon omeji na urejanje položaja zaposlenih 
udeležencev narodnoosvobodilne vojne in se ne spušča v reševanje problematike 
upokojenih borcev. Predlagana ureditev bi tako v celoti temeljila na rešitvah, 
ki so obsežene v določbah o posebnem dodatku po členu 265 a zakona o pokoj- 
ninskem zavarovanju, po katerem se zaenkrat poseben dodatek za borce ne 
všteva v pokojninsko osnovo. Vprašanje upokojenih borcev oziroma posebnega 
dodatka zanje naj bi se ustrezno reševalo v okviru sprememb pokojninskega 
sistema, kar naj bi se čimprej uredilo v zveznem merilu. 

Pri podrobnem obravnavanju besedila zakonskega predloga je komisija 
predlagala spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu: Na koncu prvega odstavka se namesto pike vstavi vejica in 
doda besedilo: »kar se ugotavlja vsakega pol leta za preteklo polletje«. 

Po besedilu zakonskega predloga višina dodatka in s tem dimenzija pravice, 
ki se s tem zakonom daje, ni objektivizirana. Višina dodatka je odvisna od repu- 
bliškega povprečja osebnih dohodkov, ki pa se spreminja, je torej odvisna od 
časa, ko se ugotavlja povprečje osebnih dohodkov, in tudi od razdobja, za katero 
se to povprečje ugotavlja. Ta čas oziroma to časovno obdobje pa v predlogu 
zakona ni določeno. Ker izvršilni predpis ne more določiti pravice oziroma 
njenega obsega, je treba že v zakonu fiksirati omenjeni termin in časovno ob- 
dobje, s čimer postane v zakonu zagotovljena pravica do dodatka dovolj objek- 
tivizirana. 

K 11. členu: Ta člen se spremeni tako, da se glasi: »Izvršni svet izda za 
izvajanje določb 2. člena tega zakona in njegovih določb o postopku potrebne 
izvršilne predpise.« 

Pavšalno pooblastilo za izdajanje izvršilnih predpisov ni več v skladu z 
našim ustavnim sistemom (4. alinea 186. člena ustave SFRJ). Obseg izvršilnega 
predpisa naj določi zakon. K zakonskemu predlogu bo treba dati izvršilne pred- 
pise glede določbe 2. člena in eventualno glede določb o postopku, zato je prav, 
da se omeji obseg izvršilnega predpisa le na ta vprašanja. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal pravico, da se kasneje izjavi o 
predlaganih amandmajih. 
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Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predloženi zakonski predlog s 
predlaganimi amandmaji v skladu z ustavo in s pravnim sistemom, in predlaga, 
da ga pristojna zbora sprejmeta. 

Št.: 113-113/64 
Ljubljana, 14. 5. 1964 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k amandmajema k predogu zakona o dodatku zaposlenim udeležencem 
narodnoosvobodilne vojne 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 20. maja 1964 obravnavala 
amandmaja, ki ju je odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora 
sprejel k predlogu zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvo- 
bodilne vojne. 

Komisija je ugotovila, da je sprejeta sprememba besedila 11. člena zakon- 
skega predloga identična s predlogom, ki ga je dala komisija na seji dne 14. maja 
1964, s čimer je tudi njen amandma sprejet. 

Amandma k 2. členu zakonskega predloga, sprejet v odboru za delo in 
socialno zavarovanje Republiškega zbora, povzema bistvo in vsebino predloga 
komisije s to razliko, da uveljavlja tudi po mnenju komisije ustreznejše obdobje, 
za katero se ugotavlja republiško povprečje osebnih dohodkov zaposlenih. 

Glede na to zakonodajno-pravna komisija umika svoj amandma k 2. členu 
zakonskega predloga. 

Št.: 113-113/64 
Ljubljana, 20. 5. 1964 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o Komisiji SR Slovenije za telesno kulturo 

1. člen 

Komisija SR Slovenije za telesno kulturo (v nadaljnjem besedilu: komisija), 
ki je bila ustanovljena z odlokom o ustanovitvi Komisije LR Slovenije za 
telesno kulturo (Uradni list LRS, št. 50-168/55), nadaljuje z delom kot samostojen 
republiški upravni organ za opravljanje zadev iz republiške pristojnosti na pod- 
ročju telesne kulture. 

2. člen 
Komisija: 
— spremlja in proučuje razvoj telesne kulture v SR Sloveniji; 
— izdeluje in spremlja plane perspektivnega razvoja telesne kulture; 
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— na podlagi programov telesno-kulturnih organizacij pripravlja in ute- 
meljuje predloge za dodelitev republiških sredstev za njihovo delo ter daje 
vnaprej predloge in mnenja v zvezi z organiziranjem in financiranjem večjih 
mednarodnih in domačih telesno-kulturnih prireditev, ki terjajo posebna 
finančna sredstva; 

— sodeluje s pristojnimi organi in organizacijami pri načrtovanju potreb po 
strokovnih kadrih na področju telesne kulture ter pri strokovnem izobraževanju 
in usposabljanju teh kadrov; 

— pripravlja osnutke predpisov s področja telesne kulture in predlaga 
pristojnim republiškim organom ukrepe za napredek telesne kulture; 

— daje drugim organom mnenja in pripombe k osnutkom predpisov, s kate- 
rimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna tudi za telesno kulturo; 

opravlja druge zadeve iz republiške pristojnosti na področju telesne 
kulture, kolikor posamezne od teh zadev niso dane v pristojnost drugih repu- 
bliških organov. 

Komisija se pri svojem delu povezuje z republiškimi upravnimi organi za 
šolstvo in zdravstvo ter z drugimi republiškimi upravnimi organi in organi- 
zacijami, ki delajo na področju telesne kulture. 

Pri izvrševanju svojih nalog komisija sodeluje z organi občin in okrajev 
ter z organizacijami, ki delajo na področju telesne kulture. 

3. člen 

Komisijo sestavljajo predsednik in deset članov, ki jih imenuje za štiri leta 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izmed predstavnikov republiških organov 
in organizacij, ki jih ti predlagajo, ter izmed javnih delavcev, ki delajo na 
področju telesne kulture. 

Vsako drugo leto imenuje Izvršni svet polovico članov na novo. 
Organe in organizacije, ki imajo svoje predstavnike v komisiji, določi 

Izvršni svet o vsakem novem imenovanju. 

4. člen 

Komisija opravlja zadeve iz svojega delovnega področja na sejah. 
Komisija sklepa veljavno, če je na seji navzočih večina njenih članov, sklepe 

pa sprejema z večino glasov navzočih članov. 

5. člen 

Predsednik komisije sklicuje seje komisije in jih vodi. 
Predsednik komisije podpisuje sklepe in druge akte, ki jih sprejme komisija 

na seji. 

6. člen 
Državni organi, delovne in druge organizacije morajo dajati komisiji na 

njeno zahtevo podatke, ki se tičejo vprašanj s področja telesne kulture in ki so 
komisiji potrebni za opravljanje njenih nalog. 

7. člen 

Za opravljanje zadev iz svojega delovnega področja ima komisija svojo 
administrativno in strokovno službo. 
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Administrativno in strokovno službo komisije vodi tajnik komisije, ki ga 
imenuje Izvršni svet. 

Tajnik komisije skrbi za to, da se izvršujejo sklepi komisije, pomaga pred- 
sedniku komisije pri pripravljanju sej, izdaja odločbe v upravnem postopku, 
imenuje in razrešuje uslužbence komisije, je disciplinski predstojnik uslužbencev 
komisije in je odredbodajalec za izvrševanje predračuna ter opravlja druge 
zadeve, ki mu jih poveri komisija. 

8. člen 

Komisija ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v okviru republiškega 
proračuna. 

9. člen 

Natančnejše določbe o svojem poslovanju si predpiše komisija s poslov- 
nikom. 

10. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odlok o ustanovitvi 
Komisije LR Slovenije za telesno kulturo (Uradni list LRS, št. 50-168/55). 

11. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijsko-politična 

vprašanja 

POROČILO 

k predlogu zakona o Komisiji SR Slovenije za telesno kulturo 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je na skupni seji z zakono- 
dajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije dne 14. maja 1964 obravnaval 
predlog zakona o komisiji SR Slovenije za telesno kulturo, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Predmet razprave je bil zakonski predlog obenem z amandmaji, ki jih je 
predlagal odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije, kolikor je te amandmaje predstavnik 
Izvršnega sveta že sprejel. Odbor je pri obravnavi upošteval tudi mnenje začas- 
nega odbora za telesno kulturo Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije k zakonskemu predlogu. 

V načelni razpravi je bila poudarjena splošna želja po večji družbeni skrbi 
ter intervenciji na področju telesne kulture, ki postaja glede na vpliv sodobnega 
načina in tempa življenja čedalje bolj aktualna potreba naših delovnih ljudi, 
zlasti pa mladine. Zaradi tega je za to področje potreben osrednji republiški 
organ, ki naj pri svojem delu povezuje republiške organe in organizacije, ki 
delujejo na področju telesne kulture, prav tako pa sodeluje z organi in orga- 
nizacijami v okrajih in občinah. 
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Postavljeno je bilo načelno vprašanje, ali je predlagana ustanovitev komisije 
z značajem samostojnega republiškega upravnega organa v skladu z našim 
ustavnim sistemom, katerega osnova je družbeno samoupravljanje. Sprememba 
dosedanje Komisije SR Slovenije za telesno kulturo, ki je bila v bistvu strokovni 
organ Izvršnega sveta, v samostojen republiški upravni organ, lahko predstavlja 
nevarnost večje etatizacije tega družbenega področja; nastaja možnost samo- 
stojnih upravnih vertikalnih odnosov iz centra preko upravnih organov okrajev 
do organov občin, s tem pa sploh močnejše intervencije državne uprave na tem 
področju družbene aktivnosti, ki svojega družbenega značaja ne more zgubiti 
niti spremeniti. Izraženo je bilo mnenje, da bi s tega gledišča novi ustavni ure- 
ditvi bolj ustrezalo, če bi se ustanovila komisija Izvršnega sveta s potrebnim 
strokovnim aparatom, zlasti še, če naj ta skrbi za usklajevanje dela republiških 
organov na področju telesne kulture. S tem bi hkrati prišla do veljave splošna 
želja, da bi se povečala predvsem družbeno-politična, ne pa upravna intervencija 
družbe na področju telesne kulture, katere vlogi in pomenu bi se tudi na ta način 
dal potreben poudarek. Vendar je večina članov odbora menila, da predlog 
zakona ne prihaja v nasprotje z duhom nove ustavne ureditve ter da je glede na 
obrazložitev Izvršnega sveta utemeljena ustanovitev Komisije SR Slovenije za 
telesno kulturo kot samostojnega republiškega upravnega organa. 

K posameznim določbam zakonskega predloga so bili dani naslednji 
amandmaji: 

k 2. členu: Prvi odstavek se črta, sedanji drugi odstavek, ki postane prvi, 
pa se začne z besedilom: »Komisija:«. Za tem novim prvim odstavkom se vstavi 
nov drugi odstavek z naslednjim besedilom: »Komisija se pri svojem delu 
povezuje z republiškimi upravnimi organi za šolstvo in zdravstvo ter drugimi 
republiškimi upravnimi organi in organizacijami, ki delajo na področju telesne 
kulture.« « 

Besedilo tretjega odstavka se dopolni, tako da se glasi: »Pri izvrševanju 
svojih nalog komisija sodeluje z organi občin in okrajev ter z organizacijami, 
ki delajo na področju telesne kulture«. 

Določba prvega odstavka 2. člena zakonskega predloga o usklajevanju dela 
namreč ni v skladu z načelom, da je vsak republiški upravni organ na svojem 
področju samostojen ter odgovoren za svoje delo Skupščini in Izvršnemu svetu, 
po čigar splošnih smernicah deluje. Usklajevanje dela republiških upravnih 
organov je v pristojnosti Izvršnega sveta (186. člen Ustave SRS), ki lahko v ta 
namen ustanovi svoje odbore in druga telesa (188. člen) ter njegovega pred- 
sednika (191. Člen). 

Dopolnitev tretjega odstavka pa je potrebna zato, ker prihaja v poštev tudi 
sodelovanje z organi in organizacijami na ravni okraja, ne le občin. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal. 
Novo besedilo drugega člena predloga zakona, ki upošteva vse sprejete spre^ 

membe, se tako glasi: 
»Komisija: 
— spremlja in proučuje razvoj telesne kulture v SR Sloveniji; 
— izdeluje in spremlja plane perspektivnega razvoja telesne kulture; 
— na podlagi programov telesno-kulturnih organizacij pripravlja in uteme- 

ljuj0 predloge za dodelitev republiških sredstev za njihovo delo ter daje vnaprej 
predloge in mnenja v zvezi z organiziranjem in financiranjem večjih medna- 
rodnih in domačih telesno-kulturnih prireditev, ki terjajo posebna finančna 
sredstva; 
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— sodeluje s pristojnimi organi in organizacijami pri načrtovanju potreb po 
strokovnih kadrih na področju telesne kulture ter pri strokovnem izobraževanju 
in usposabljanju teh kadrov; 

—i pripravlja osnutke predpisov s področja telesne kulture in predlaga 
pristojnim republiškim organom ukrepe za napredek telesne kulture; 

— daje drugim organom mnenja in pripombe k osnutkom predpisov, s 
katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna tudi za telesno kulturo; 

— opravlja druge zadeve iz republiške pristojnosti na področju telesne 
kulture, kolikor posamezne od teh zadev niso dane v pristojnost drugih repu- 
bliških organov. 

Komisija se pri svojem delu povezuje z republiškimi upravnimi organi za 
šolstvo in zdravstvo ter z drugimi republiškimi upravnimi organi in organiza- 
cijami, ki delajo na področju telesne kulture. 

Pri izvrševanju svojih nalog komisija sodeluje z organi občin in okrajev ter 
z organizacijami, ki delajo na področju telesne kulture,« 

k 3. členu: Odbor je imel enake spreminjevalne predloge, kot jih je že 
podal odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacij sko-poli- 
tičnega zbora, in sicer: 

a) V prvem odstavku naj se črta beseda »najmanj«; 
b) doda naj se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Vsako drugo leto imenuje 

Izvršni svet polovico članov na novo«. 
c) Besedilo tretjega odstavka naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Organe in organizacije, ki imajo svoje predstavnike v komisiji, določi 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob vsakem novem imenovanju.« 
S temi predlogi se število člano^ komisije fiksira v zakonu, hkrati pa se 

uveljavi načelo rotacije, ki tudi sicer velja za vodstvo republiške uprave. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal. 
Novo besedilo 3. člena se tako glasi: 
»Komisijo sestavljajo predsednik in 10 članov, ki jih imenuje za štiri leta 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izmed predstavnikov republiških organov 
in organizacij, ki jih ti predlagajo ter izmed javnih delavcev, ki delajo na 
področju telesne kulture. 

Vsako drugo leto imenuje Izvršni svet polovico članov na novo. 
Organe in organizacije, ki imajo svoje predstavnike v komisiji, določi Izvršni 

svet ob vsakem novem imenovanju.« 
V odboru je bilo postavljeno vprašanje, ali je v skladu z novo ustavno 

ureditvijo, po kateri starešine samostojnih republiških upravnih organov ime- 
nuje Skupščina, da po predlogu zakona člane komisije za telesno kulturo ime- 
nuje Izvršni svet. Odbor je ob tem menil, da ustava te možnosti sicer ne izklju- 
čuje (196. člen), vendar bo končno rešitev tega vprašanja moral dati zakon, 
ki bo urejal področje oziroma organizacijo republiške uprave. 

k 6. členu: Predlagano je bilo, da se v prvi vrsti črta beseda »zavodi«, ker 
ti po novi ustavi tudi spadajo med »delovne organizacije«. 

Predlog amandmaja je predstavnik Izvršnega sveta sprejel. 
k 7. členu: Odbor je imel enake spreminjevalne predloge kot odbor za 

proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora, 
in sicer: 

a) v 2. odstavku se doda besedilo: »ki ga imenuje Izvršni svet«; 
b) tretji odstavek se črta; 
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c) v predzadnji vrsti se za besedo: »in« vstavi novo besedilo: »je odredbo- 
dajalec za izvrševanje predračuna ter«. 

Predstavnik Izvršnega sveta je predlagane spremembe sprejel. 
k 8. členu: V zvezi s spremembo v 3. odstavku 7. člena se drugi od- 

stavek črta. 
Predstavnik Izvršnega sveta je predlagano spremembo sprejel. 
Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 

da predlog zakona o komisiji SR Slovenije za telesno kulturo z navedenimi 
spremembami in dopolnitvami sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Zorana Pirca. 
Št.: 021-38/64 
Ljubljana, 15. 5. 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 Komisiji SR Slovenije za telesno kulturo 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije je na 18. seji, ki je bila dne 12. 5. 1964, 
obravnaval in sklepal o predlogu zakona o Komisiji SR Slovenije za telesno 
kulturo. 

Odbor je predlog zakona o Komisiji SR Slovenije za telesno kulturo v na- 
čelu sprejel. V razpravi je odbor sicer izrazil pomisleke ali bo predlagani upravni 
organ mogel odstraniti težave, ki se danes pojavljajo na področju telesne kul- 
ture. Problem telesne kulture v naši republiki je namreč zelo pereč, saj podatki 
kažejo, da ima manjše ali večje okvare kar 30—40!% učencev osnovnih šol in da 
je le približno 7 °/o vsega prebivalstva v SR Sloveniji vključeno v osnovnih 
telesno-kulturnih organizacijah. Ze doslej je delovala Komisija SR Slovenije 
za telesno kulturo, katere delovanje pa se ni moglo ustrezno razviti, ker niso bile 
jasno opredeljene njene pristojnosti in notranje organizacije. V danih prilikah, 
ko gre za široko področje dela, je najprimerneje, da se ustanovi samostojni 
republiški upravni organ, kajti družbena intervencija na tem področju postaja 
vse pomembnejša. Naloge komisije, kot jih predvideva zakonski predlog, bodo 
predvsem v koordinaciji dela vseh prizadetih na področju telesne kulture. V naši 
republiki se že dalj časa opaža pomanjkanje osrednjega organa, ki bi vodil 
strokovno delo s področja telesne kulture, kakršnega imajo že vse druge repu- 
blike. Po mnenju odbora je ustrezna tudi forma komisije, ker je na ta način 
v njej omogočeno sodelovanje vseh prizadetih činiteljev. 

V razpravi o podrobnostih pa so bile sprejete naslednje spremembe v bese- - 
dilu zakonskega predloga: 

V 2. členu se tretja alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: 
»— na podlagi programov telesno-kulturnih organizacij pripravlja in ute- 

meljuje predloge za dodelitev republiških sredstev za njihovo delo ter daje 
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v naprej predloge in mnenje v zvezi z organiziranjem in financiranjem večjih 
mednarodnih in domačih telesno-kulturnih prireditev, ki terjajo posebna 
finančna sredstva.« 

V 3. členu se v prvem odstavku črta beseda »najmanj« in se za prvim od- 
stavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Vsako drugo leto imenuje Izvršni svet polovico članov na novo.« 
Sedanji drugi odstavek tega člena postane tretji, ki spremenjen glasi: 
»Organe in organizacije, ki imajo svoje predstavnike v komisiji, določi 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob vsakem novem imenovanju.« 
V 5. členu se črta tretji odstavek v celoti. 
V 7. členu se na koncu drugega odstavka nadomesti pika z vejico in doda 

besede »ki ga imenuje Izvršni svet.« 
Tretji odstavek se črta v celoti. 
Četrti odstavek se v predzadnji vrstici dopolni tako, da se za besedico 

«in« vstavijo še besede »je odredbodajalec za izvrševanje predračuna ter. . .«, 
medtem ko ostane ostalo besedilo nespremenjeno. 

V 8. členu se drugi odstavek črta. 
Predstavnik predlagatelja zakonskega predlogi si je pridržal pravico do 

izjave o predlaganih spremembah k tretjemu in sedmemu členu, medtem ko 
je ostale spremembe sprejel in so le-te postale sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga Organizacij sko-političnemu zboru, da predlog zakona s 
predlaganimi spremembami v celoti sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Mirka Cepiča. 

Št.: 021-38/64 
Ljubljana, 13. 5. 1964 Predsednik: 

Vlado Cerne 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o Komisiji SR Slovenije za telesno kulturo 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na skupni seji z 
odborom za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije dne 14. maja 1964 obravnavala predlog zakona o Komisiji SR Slo- 
venije za telesno kulturo.- Predmet razprave je bil predlog zakona, obenem z 
amandmaji, ki jih je predlagal odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije, kolikor je te 
amandmaje, predstavnik Izvršnega sveta že sprejel in so tako postali sestavni 
del zakonskega predloga. 

V načelni obravnavi je bilo postavljeno predvsem vprašanje, ali se pred- 
lagana rešitev problematike, ki se vse ostreje postavlja pred družbo na področju 
fizkulture, sklada z našim ustavnim sistemom, ki temelji na načelih družbenega 
samoupravljanja. Preosnovanje dosedanje Komisije SR Slovenije za telesno 
kulturo kot v bistvu strokovnega organa Izvršnega sveta v samostojen repu- 
bliški upravni organ za telesno kulturo lahko predstavlja nevarnost večje etati- 

21 
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zacije tega družbenega področja; nastaja možnost samostojnih upravnih verti- 
kalnih odnosov iz centra preko upravnih organov okrajev do organov občin, 
s tem pa sploh močnejše intervencije državne uprave v tej panogi družbene 
aktivnosti, ki tega svojega značaja ne more spremeniti oziroma zgubiti. V komi- 
siji je bilo izraženo mnenje, da bi novi ustavni ureditvi bolj ustrezalo, če bi se 
v skladu s predlagano nalogo takšnega republiškega organa, da skrbi za uskla- 
jevanje dela republiških organov na področju fizkulture, ustanovila komisija 
Izvršnega sveta s potrebnim strokovnim aparatom. S tem bi hkrati prišla do 
veljave splošna želja, da bi se povečala predvsem družbeno-politična, ne pa 
upravna intervencija družbe na področju fizkulture, ter na ta način dal potreben 
poudarek vlogi in pomenu fizkulture, ki vse bolj postaja splošna potreba delov- 
nega človeka, zlasti mladine. Večina članov zakonodajno-pravne komisije je 
bila mnenja, da predlog zakona ne prihaja v nasprotje z duhom nove ustavne 
ureditve, ter da je glede na obrazložitev Izvršnega sveta utemeljena ustanovitev 
Komisije SR Slovenije za telesno kulturo kot samostojnega republiškega uprav- 
nega organa. 

K posameznim določbam zakonskega predloga so bili dani naslednji amand- 
maji: 

2. člen: Določba prvega odstavka ni v skladu z načelom, da je vsak repu- 
bliški upravni organ na svojem področju samostojen ter odgovoren za svoje delo 
Skupščini in Izvršnemu svetu, po čigar splošnih smernicah deluje. Usklajevanje 
dela republiških upravnih organov je v pristojnosti Izvršnega sveta (186. člen 
ustave SRS), ki lahko v ta namen ustanovi svoje odbore in druga telesa (188. 
člen), ter njegovega predsednika (191. člen). Zato je bil dan predlog, da se 
določba 1. odstavka črta, sedanji drugi odstavek, ki postane prvi, pa se začne 
z besedilom: »Komisija:«. Za tem novim prvim odstavkom se vstavi nov drugi 
odstavek z naslednjim besedilom: »Komisija se pri svojem delu povezuje z re- 
publiškimi upravnimi organi za šolstvo in zdravstvo ter z drugimi republiškimi 
upravnimi organi in organizacijami, ki delajo na področju telesne kulture.« 

Besedilo tretjega odstavka se dopolni tako, da se glasi: »Pri izvrševanju 
svojih nalog komisija sodeluje z organi občin in okrajev ter z organizacijami, 
ki delajo na področju telesne kulture.« 

Predstavnik Izvršnega sveta se je š predlaganimi spremembami strinjal. 
Novo besedilo 2. člena predloga zakona, ki upošteva vse sprejete spre- 

membe, se glasi: 
»Komisija: 
— spremlja in proučuje razvoj telesne kulture v SR Sloveniji; 
— izdeluje in spremlja plane perspektivnega razvoja telesne kulture; 
— na podlagi programov telesnokulturnih organizacij pripravlja in uteme- 

ljuje predloge za dodelitev republiških sredstev za njihovo delo ter daje vnaprej 
predloge in mnenje v zvezi z organiziranjem in financiranjem večjih medna- 
rodnih in domačih telesno-kulturnih prireditev, ki terjajo posebna finančna 
sredstva; 

— sodeluje s pristojnimi organi in organizacijami pri načrtovanju potreb 
po strokovnih kadrih na področju telesne kulture ter pri strokovnem izobraže- 
vanju in usposabljanju teh kadrov; 

— pripravlja osnutke predpisov s področja telesne kulture in predlaga 
pristojnim republiškim organom ukrepe za napredek telesne kulture; 

— daje drugim organom mnenje in pripombe k osnutkom predpisov, s ka- 
terimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna tudi za telesno kulturo; 
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— opravlja druge zadeve iz republiške pristojnosti na področju telesne kul- 
ture, kolikor posamezne od teh zadev niso dane v pristojnost drugih republiških 
organov. 

Komisija se pri svojem delu povezuje z republiškimi upravnimi organi za 
šolstvo in zdravstvo ter z drugimi republiškimi upravnimi organi in organiza- 
cijami, ki delajo na področju telesne kulture. 

Pri izvrševanju svojih nalog komisija sodeluje z organi občin in okrajev 
ter z organizacijami, ki delajo na področju telesne kulture.« 

3. člen: Zakonodajno-pravna komisija je imela enake spreminjevalne pred- 
loge, kot jih je že podal odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Organizacijsko-političnega zbora, in sicer: 

a) v prvem odstavku naj se črta beseda »najmanj«; 
b) doda naj se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Vsako drugo leto imenuje 

Izvršni svet polovico članov na novo.« 
c) Besedilo tretjega odstavka naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Organe in organizacije, ki imajo svoje predstavnike v komisiji, določi 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob vsakem novem imenovanju.« 
S temi predlogi se število članov komisije fiksira v zakonu, hkrati pa bi se 

uveljavilo ustavno načelo rotacije, ki tudi sicer velja za vodstvo republiške 
uprave. 

Predlagano novo besedilo 3. člena se glasi: 
»Komisijo sestavljajo predsednik in deset članov, ki jih imenuje za štiri 

leta Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izmed predstavnikov republiških 
organov in organizacij, ki jih ti predlagajo, ter izmed javnih delavcev, ki delajo 
na področju telesne kulture. 

Vsako drugo leto imenuje Izvršni svet polovico članov na novo. 
Organe in organizacije, ki imajo,svoje predstavnike v komisiji, določi Izvršni 

svet ob vsakem novem imenovanju.« 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal. 
V zakonodajno-pravni komisiji je bilo postavljeno vprašanje, ali je v skladu 

z novo ustavno ureditvijo — po kateri starešine samostojnih republiških uprav- 
nih organov imenuje Skupščina — da po predlogu zakona člane komisije za 
telesno kulturo imenuje Izvršni svet. Zakonodajno-pravna komisija je bila 
mnenja, da ustava te možnosti sicer ne izključuje (196. člen); vendar bo končno 
rešitev tega vprašanja moral dati zakon, ki bo urejal področje oziroma organi- 
zacijo republiške uprave. 

6. člen: Predlagano je bilo, da se v prvi vrsti črta beseda »zavodi«, ker ti 
po novi ustavi spadajo med »delovne organizacije«. 

Predlog amandmaja je predstavnik Izvršnega sveta sprejel. 
7. člen: Zakonodajno-pravna komisija je imela enake spreminjevalne pred- 

log^ kot odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko- 
političnega zbora, in sicer: 

a) v 2. odstavku se doda besedilo: »ki ga imenuje Izvršni svet«; 
b) tretji odstavek se črta; 
c) v predzadnji vrsti se za besedo: »in« vstavi novo besedilo: »je odredbo- 

dajalec za izvrševanje predračuna ter«. 
Predstavnik Izvršnega sveta je predlagane spremembe sprejel. 
8. člen: V zvezi s spremembo v tretjem odstavku 7. člena se drugi od- 

stavek črta. 
Predstavnik Izvršnega sveta je predlagano spremembo sprejel. 

21* 
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Zakonodajno-pravna komisija meni, da je zakonski predlog s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter 
predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

St.: 021-38/64 
Ljubljana, 14. 5. 1964 Predsednik: 

dr. J o s i p G 1 o b e v n i k 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 

Začasni odbor za proučevanje samoupra- 
ve, delitve dohodka, organizacije in 

delovanja upravnih organov 

POROČILO 

o. sistemu samoupravljanja in delitvi dohodka* 

Začasni odbor za proučevanje samouprave, delitve dohodka, organizacije in 
delovanja upravnih organov je imel nalogo proučiti vprašanja formiranja do- 
hodka državnih organov, notranje delitve, dela svetov delovnih kolektivov, 
programiranja dela, neposrednega sodelovanja kolektivov pri ocenjevanju in 
vprašanje vpliva sistema samoupravljanja na delo državnih organov. V ta namen 
so člani odbora obiskali občinske skupščine Kočevje, Grosuplje, Ribnico, Celje,. 
Maribor-Tezno in Mursko Soboto ter okrajni skupščini v Celju in Mariboru, 
poleg tega pa še okrožno sodišče v Murski Soboti. Na podlagi ugotovitev, do 
katerih so prišli člani odbora ob razgovorih v omenjenih organih in na osnovi 
poročila o sistemu samoupravljanja in o formiranju ter delitvi dohodka v 
državnih organih, ki ga je izdelal republiški sekretariat za proračun in občo 
upravo ter ob sodelovanju Republiškega odbora sindikata delavcev družbenih 
dejavnosti Jugoslavije, so se izoblikovala nekatera mnenja, ki so razvidna iz 
poročila. 

Do začetka februarja leta 1964 so že skoraj vsi državni organi v SR Slove- 
niji prešli na sistem samoupravljanja in na uvajanje novega sistema formiranja 
in delitve dohodka. S tem se je tudi v državnih organih začelo uresničevati 
ustavno načelo o izenačevanju družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi 
v državnih organih s takim položajem delovnih ljudi v gospodarstvu in v druž- 
benih službah. 

Državni organi, ki so uvedli nov sistem, so izvolili svoje samoupravne 
organe, sprejeli pravilnike o notranji organizaciji, delovnih razmerjih in delitvi 
dohodka, uredili novo sistemizacijo in ocenili delovna mesta, postavili merila za 
ugotavljanje delovne uspešnosti, sprejeli finančne načrte, začeli programirati in 
evidentirati svoje delo itd. 

Dosedanje izkušnje izvajanje novega sistema v državnih organih so zelo 
dragocene in jih moramo intenzivno izkoristiti za nadaljnjo graditev sistema. 

* Temeljno gradivo: »-Poročilo o sistemu samoupravljanja in o formiranju ter de- 
litvi dohodka v državnih organih.« — Republiški sekretariat za proračun in občo 
upravo (11-6/64). 
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Čeprav je šele v začetni fazi svojega delovanja, novi sistem že kaže nekatere 
očitne prednosti in dobre rezultate. 

Samoupravljanje in aktivna udeležba v delitvi dohodka bistveno spreminjata 
miselnost delavcev v državnih organih; ustvarjajo se povsem novi medsebojni 
odnosi in kaže se drugačen odnos do dela; izboljšuje se odnos nasproti občanom 
in delovnim ter drugim organizacijam. Delavci v državnih organih so vedno 
bolj materialno zainteresirani za boljše poslovanje. Postopno se uresničuje 
izenačevanje osebnih dohodkov v državnih organih z osebnimi dohodki ustreznih 
delavcev v drugih delovnih organizacijah, kar zaustavlja dosedanji proces 
fluktuacije v državnih organih in omogoča pridobivanje potrebnih strokovnih 
delavcev. 

Urejanje sistemizacije; analiziranje in vrednotenje delovnih mćst je povzro- 
čilo pozitivne premike tudi v organizaciij dela, odkrilo različne notranje rezerve 
in omogočilo bolj enakomerno in ustrezno zaposlitev. Vrednotenje delovnih mest 
in ocenjevanje delovnih uspehov pozitivno vpliva na ekspeditivnost, intenzivnost 
in kvaliteto dela, na enakomernejšo obremenitev posameznih uslužbencev, prav 
tako pa tudi na težnjo po strokovnem usposabljanju in stimuliranju uslužbencev 
ter na okrepljeno osebno odgovornost. 

Ti in še drugi dosežki so ohrabrujoči, opravičujejo dosedanja prizadevanja 
in predstavljajo primerno osnovo za nadaljnje delo. Prve, začetniške težave in 
ovire so bile tako uspešno obvladane, čeprav ne povsod z enakim uspehom. 
Kljub omenjenim dosežkom in pozitivnim vplivom pa v uvajanju in izvajanju 
novega sistema opažamo še nekatere pomembne pomanjkljivosti in probleme, 
ki zahtevajo nadaljnja poglobljena proučevanja in ki jih bo potrebno postopoma 
rešiti. 

Predvsem se opaža pri formiranju dohodka državnih organov še vedno 
precejšen vpliv starih proračunskih načel, po katerih služi za podlago pri dolo- 
čanju sredstev potrošnja v preteklem letu, povečana za primeren odstotek. Tako 
ugotavljamo, da se v vseh pregledanih občinskih in okrajnih skupščinah dode- 
ljujejo sredstva za financiranje uprave, bodisi v določenem odstotku proračun- 
skih dohodkov, bodisi v globalu, prav isto pa velja tudi za druge državne organe, 
npr. sodišča. Napori, da bi se dohodek državnih organov formiral na podlagi 
programa dela, v glavnem še niso rodili uspehov, ker še vedno prevladujejo 
mnenja, da bi to povzročalo težave, češ da še ni potrebnih izkušenj, da še ni 
ugotovljena vrednost dela posameznih opravil, niti državnega organa kot celote. 
Razumljivo je, da tako pojmovanje zavira razvoj in uveljavljanje novega sistema 
formiranja dohodkov, kateremu mora biti temeljno načelo za dodelitev sredstev 
obseg vloženega dela. Dosedanji način formiranja sredstev državnih organov pa 
dejansko postavlja v slabši položaj tiste državne organe, ki bolje gospodarijo 
in trošijo sredstva racionalizacije, nasproti tistim državnim organom, ki izkazu- 
jejo prav zaradi nesmotrne uporabe sredstev večje potrebe. 

Prav zaradi tega mora biti program dela tista kategorija, na katero je treba 
opreti dohodke. Dejstvo je sicer, da nastopajo v zvezi s tem še nekatere težave, 
kajti često je treba neko delo opraviti prej, kot je bilo programirano ali pa 
izven programa, vendar pa je mogoče take težave z izpopolnjenim in globlje 
proučenim sistemom programiranja odstraniti. Program dela mora biti ena od 
glavnih osnov skupščinam držbeno-političnih skupnosti za določanje dohodka 
državnim organom. 

Z vprašanjem formiranja dohodka državnih organov je tesno povezana pro- 
blematika notranje delitve dohodkov. Čeprav so že vsi državni organi uvedli 



326 Priloge 

novi sistem notranje delitve dohodkov, ki naj bi zagotavljal nagrajevanje po 
opravljenem delu, pa moremo ugotoviti, da so še vedno zelo močne težnje, ki 
hočejo obdržati elemente starega načina nagrajevanja tudi v novem sistemu. 
Skladno s tako miselnostjo gre tudi praksa čestokrat v smer fiksiranja delovnega 
mesta kot absolutne kategorije, kar vodi dejansko v sistem tarifnih postavk. 
Uveljavljanje takih teženj je treba preprečiti in zagotoviti, da bo osebni dohodek 
v resnici ustrezal opravljenemu delu. V načelu bi moral biti ves osebni dohodek 
gibljiv in bi bilo treba odpraviti vsakršne avtomatizme, ki so neodvisni od 
obsega opravljenega dela. 

Osnove in merila za ocenjevanje delovnih uspehov, določena s pravilniki 
državnih organov, so še vedno zelo pomanjkljiva. Hiba, ki se pojavlja pri oce- 
njevanju, je dostikrat dejstvo, da se ocenjuje delovno mesto ali celo uslužbencev, 
ne pa opravljeno delo. Še vedno so pogosti pojavi subjektivnega ocenjevanja, 
ki ne temelji na objektivni oceni izvršenih nalog, to pa predvsem zaradi tega, 
ker niso izdelana ustrezna objektivna merila za ocenjevanje uspešnosti dela, 
ali pa se ta merila dosledno ne uporabljajo. 

Poleg tega pa so še vedno trdožive težnje po uravnilovki v notranji delitvi 
dohodkov. To se odraža bodisi v majhni diferenciaciji nagrajevanja po delovni 
uspešnosti, bodisi v nekritični širini nagrajevanja, kar ima za posledico, da 
temeljno načelo delitve dohodkov po delu izgubi svoj osnovni smisel, s tem pa 
tak način nagrajevanja tudi ne spodbuja posameznikov k večji storilnosti in 
kvaliteti dela. 

Istočasno z uvajanjem novega sistema so se pri vseh državnih organih, kjer 
so za to bili pogoji; formirali sveti delovnih kolektivov. Čeprav so sveti hitro 
zaživeli, pa je mogoče ugotoviti pri njihovem delu nekatere slabosti in pomanj- 
kljivosti.'Dostikrat se pojavljajo trenja med člani sveta, ki zastopajo posamezne 
organizacijske enote, ker hromi učinkovito delo sveta, ki bi moralo biti usmer- 
jeno v izboljšanje kakovosti dela, pravočasno opravljanje opravil, smotrnost in 
učinkovitost poslovanja itd. Prav v napore za dosego teh poglavitnih ciljev pa 
se sveti premalo vključujejo. 

Kar zadeva razmejitev nalog med delovno skupnostjo in samoupravnim or- 
ganom, je opaziti, da ta razmejitev še ni povsem jasno določena. Mnenje pa je, 
da bi moralo biti razmerje med delovno skupnostjo in samoupravnim organom 
v načelu enako kot v delovnih organizacijah. Razen tega pa je praksa pokazala, 
da tudi ni najboljša stroga razmejitev pravic in dolžnosti med samoupravnim 
organom in starešino, kajti v mnogih zadevah morata oba skupno in enako- 
pravno odločati. 

Dosedanje izkušnje so pokazale, da se je sistem samoupravljanja in delitve 
dohodka podelu uspešno uveljavil tudi v organih pravosodja, čeprav so bili 
sprva izraženi resni pomisleki, ali je tak sistem združljiv s sodniško funkcijo, 
glede na dejstvo, da je sodnik voljen in pri svojem delu neodvisen. Prav novi 
sistem pa je povzročil proučevanje notranje organizacije sodišč, ki se je v mar- 
sičem izboljšala. 

Ne glede na nekatere pomanjkljivosti in nerešena vprašanja, ki se pojav- 
ljajo pri uvajanju novega sistema, pa je nesporno, da ima novi sistem očitne 
prednosti, ki jih bo treba v bodoče še bolj razviti in okrepiti. 

Št.: 11-6/64 
Ljubljana, 15, maja 1964 Predsednik: 

Joško Saksida 1. r. 
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PREDLOG STALIŠČ 

o politiki na področju rehabilitacije invalidnih oseb v SR Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 7. alinee 135. člena ustave Sociali- 
stične republike Slovenije na seji Socialno-zdravstvenega zbora in Gospodar- 
skega zbora dne 28. maja 1964 obravnavala stanje in probleme rehabilitacije 
invalidnih oseb v SR Sloveniji ter je glede politike na področju rehabilitacije 
invalidnih oseb sprejela naslednja 

stališča 

— Rehabilitaciji in zaposlovanju invalidnih oseb je še naprej posvečati 
posebno pozornost. Razvitost našega gospodarstva je na taki stopnji, da rehabi- 
litacija invalidov kot organizirana družbena aktivnost ne more biti obravna- 
vana samo kot humana dejavnost, temveč prerašča vsak dan bolj v ekonomsko 
nujnost. Zaposlitev invalidnih oseb v normalnih delovnih pogojih je osnovno 
načelo v procesu njihovega vključevanja v življenje kot enakopravnih proizva- 
jalcev in upravljalcey. Nerešeni problemi invalidnih oseb in neprimerna politika 
upokojevanja pomeni dodatno obremenjevanje nacionalnega dohodka in zmanj- 
šanje družbenih dohodkov zaradi naraščanja skupine neproduktivnega prebi- 
valstva. 

— Najučinkoviteje je treba preprečevati nastajanje vzrokov invalidnosti in 
posvečati maksimalno skrb načrtni preventivi dejavnosti. Delo, ki ga na tem 
področju opravljajo obstoječi odgovorni organi in organizacije ter institucije, 
je treba vsebinsko dopolniti in skladno povezati s sistemom rehabilitacije inva- 
lidnih oseb. 

— Delovne organizacije so najvažnejše področje za izvajanje poklicne in 
socialne rehabilitacije, zato je potrebno delo drugih strokovnih služb učinkovito 
povezati z njimi, kadrovsko-socialne službe pa tako v organizacijskem kakor 
v strokovnem pogledu usposobiti tudi za uspešno delo pri obravnavanju inva- 
lidnih oseb v delovnih organizacijah. Proučiti je primerno obliko stimuliranja 
delovnih organizacij, ki zaposlujejo večje število invalidnih oseb. 

— Ni mogoče razvrščati med »ostale invalidne osebe« kogarkoli v delovni 
organizaciji, ker je za ugotavljanje preostale delazmožnosti pristojna le inva- 
lidska komisija. Kadrovsko-socialne službe, predvsem pa zdravstvena služba 
morajo po predpisanem postopku omogočati prizadetim delavcem pridobitev 
vseh pravic, ki jim pripadajo zaradi invalidnosti. Invalidske komisije morajo 
doseči večjo enotnost in objektivnost kriterijev ter večjo strokovnost pri ocenje- 
vanju preostale delazmožnosti. 

— Invalidske komisije in vse druge službe, ki se ukvarjajo s poklicno reha- 
bilitacijo, se morajo bolj kot doslej posluževati metod poklicne rehabilitacije in 
tesneje sodelovati z ustanovami za rehabilitacijo invalidov in delovnimi orga- 
nizacijami. V izvajanju pripravljalnega postopka je treba najti učinkovite oblike 
sodelovanja med invalidskimi komisijami in centri za poklicno rehabilitacijo, 
ki naj v bodoče prevzamejo strokovni del pripravljalnega postopka za delo 
invalidskih komisij v zvezi z ocenjevanjem preostale delazmožnosti. 

— Izboljšati je treba kadrovski sestav strokovnih služb na področju reha- 
bilitacije. Potrebne so prožnejše oblike koordiniranega strokovnega izobraže- 
vanja kadrov, ki že delajo na tem področju, sistematično dopolnjevanje in 
usklajevanje učnih programov ustreznih strokovnih šol in intenzivnejša politika 
štipendiranja strokovnih kadrov doma in v tujini. 
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— Pristojni republiški činitelji morajo omogočiti materialne in kadrovske 
pogoje, ki jih zahteva proizvodnja sodobnih ortopedskih pripomočkov in orto- 
tičnih naprav. Strokovne institucije naj si prizadevajo, da se doseže v jugoslo- 
vanskem merilu standardizacija in tipizacija ortopedskih pripomočkov, kar bo 
omogočilo delitev proizvodnje med proizvajalci, uvedbo sodobnejše tehnologije 
in izdelavo sodobnejših ortopedskih pripomočkov v krajših izdelovalnih rokih. 

— Študijsko-analitični dejavnosti je treba ustvariti organizacijske in mate- 
rialne pogoje za koordinirano programiranje raziskav na področju rehabilitacije. 

— Uskladitev pozitivnih predpisov s področja rehabilitacije invalidnih oseb 
z ustavo SFRJ in SR Slovenije daje med drugim okvir in možnosti za sprejetje 
ustreznega republiškega predpisa. S tem bi bilo treba regulirati organizacijo 
službe poklicne rehabilitacije in zaposlovanja vseh invalidnih oseb ter določiti 
enake principe in enotne kriterije za strokovno ugotavljanje preostale dela- 
zmožnosti za vse invalidne osebe. Jasno je tudi opredeliti obveznosti službe za 
zaposlovanje delavcev pri kontinuirani skrbi za zaposlitev vseh invalidnih oseb. 

— Po enotnih kriterijih in izdelani terminologiji je treba uvesti sistema- 
tično statistično obravnavanje in spremljanje problemov invalidnosti. To je po- 
membno zlasti za preventivno delo pri preprečevanju nastajanja vseh vrst inva- 
lidnosti, za nadaljnje programiranje kapacitet in vrst posameznih rehabilita- 
cijskih ustanov ter za izobraževanje ustreznih strokovnih kadrov. Na ta način bo 
tudi mogoče stalno spremljati pozitiven družbenoekonomski učinek izvajane 
rehabilitacije. 

— Vsebinsko, strokovno in organizacijsko je treba profilirati institucije za 
rehabilitacijo. Pospešiti je treba izgradnjo centrov za poklicno rehabilitacijo kot 
strokovnih operativnih institucij. Istočasno je tudi ustvariti pri bolniških od- 
delkih bazo za začetno rehabilitacijo bolnikov. 

Proučiti in določiti je mesto zavodom za zaposlovanje invalidov pod poseb- 
nimi pogoji. Izkoristiti je tudi vse možnosti različnih oblik dela na domu. 

—• Stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih oseb v Sloveniji naj tudi 
v bodoče kot republiški družbeni koordinativni organ spodbuja k izvajanju 
sodobne rehabilitacije v SR Sloveniji. V tem smislu naj svojo vlogo odigrajo 
tudi okrajne konference in družbeni organi pri občinskih skupščinah. 

skupščina 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Začasni odbor za proučevanje 

rehabilitacije invalidov 

POROČILO 

o obravnavi problematike invalidnih oseb v SR Sloveniji* 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji 4. seji dne 14. 
februarja 1964 sprejel sklep, da se ustanovi začasni odbor za proučevanje reha- 
bilitacije invalidov. Odbor je imel tri seje, na katerih so bili navzoči tudi po- 
slanci Gospodarskega zbora: inž. Bogo Tomše, inž. Danilo Dolgan, Zora Šoba in 

* Temeljno gradivo: Informiranje Zavoda SR Slovenije za-rehabilitacijo invalidov, 
Ljubljana — »Stanje in problemi rehabilitacije invalidnih oseb v SR Sloveniji«. 
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Ivanka Sulgaj. V razpravah pa so sodelovali predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, republiških sekretariatov za delo, zdravstvo, socialno var- 
stvo, Stalne konference za rehabilitacijo invalidov v Sloveniji, Zavoda SRS za 
socialno zavarovanje, Zavoda SRS za zaposlovanje delavcev, Komunalnega za- 
voda za socialno zavarovanje Maribor in Zavoda za invalidno mladino Kamnik. 

Odbor je ob obravnavi problematike invalidnih oseb v SR Sloveniji ugo- 
tovil, da ta problematika po sprejetju resolucije o rehabilitaciji invalidnih oseb 
v Sloveniji ni bila obdelana. Poudaril je, da je potrebno iz vseh aspektov pri- 
kazati razvoj, stanje in probleme rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji, kar 
do sedaj ni bilo. Problemi so bih do sedaj le načeti, ne pa analizirani in siste- 
matično reševani. Glede na to, da je bila obravnava problematike rehabilitacije 
invalidnih oseb v SR Sloveniji predvidena za sejo zbora v mesecu maju, sama 
problematika pa je zahtevala širšo študijsko-analitično obdelavo, je odbor iz- 
delal program za vsebino informacije o stanju in problemih rehabilitacije inva- 
lidnih oseb v Sloveniji, izdelavo te informacije pa poveril Zavodu SRS za reha- 
bilitacijo invalidnih oseb v Ljubljani. Pri izdelavi informacije pa so vsi člani 
začasnega odbora, kot tudi skupina poslancev Gospodarskega zbora aktivno 
sodelovali na osnovi konkretnih zadolžitev. 

Odbor^je obravnaval predloženo informacijo na svoji zadnji seji dne 12. 
maia 1964. 

V razpravi so se predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, re- 
publiških sekretariatov za delo, zdravstvo in socialno varstvo v principu stri- 
njali z vsebino informacije. Imeli pa so nekatere pripombe, zlasti da vprašanje 
civilnih invalidov ni jasno in točno obdelano (ni razvidno, kdo je zajet v to 
skupino invalidov in kakšne pravice imajo, oziroma kakšne možnosti imajo, da 
bi jim določene pravice zagotovili) in da vprašanje evidence in statistike ni 
dovolj jasno postavljeno. Evidenca naj bo še nadalje resorna, vendar je potrebno 
izdelati predloge za enotne pokazatelje. Statistika mora biti enotna in vodena 
po enem republiškem organu. 

Predstavnik Zavoda SRS za socialno zavarovanje je menil, da pridobitev 
pravice otrok zavarovancev do poklicne rehabilitacije ni vezati na pogoje, ki so 
predpisani za dosego pravice do otroškega dodatka, temveč da je treba pogoje, 
na katere naj se veže pridobitev pravice do poklicne rehabilitacije, proučiti, 
glede na to, da je vprašanje institucije otroškega dodatka v proučevanju. 

Odbor je predloženo informacijo sprejel in se strinjal z njeno vsebino ter z 
gornjimi pripombami. Na osnovi poprejšnjih razprav in razprave o informaciji 
je odbor izdelal predlog stališč in predlaga Socialno-zdravstvenemu in Gospo- 
darskemu zboru, da ta stališča sprejmeta. 

Odbor je za poročevalca na seji zbora določil tovariša Andreja Strnišo. 

Št.: 192-4/64 
Ljubljana, 19. maja 1964 Predsednik: 

Miro Vesel 1. r. 
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PREDLOG STALIŠČ 

o zdravstvenem varstvu žena in otrok v SR Sloveniji 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije je na 
svoji seji dne 28. maja 1964 razpravljal o zdravstvenem varstvu žena in otrok 
in na podlagi 7. alinee 135., člena ustave SR Slovenije sprejel naslednja 

stališča: 

Občinske skupščine naj kompleksno obravnavajo in rešujejo varstvo žena in 
otrok v interesu njihovega zdravja in razvoja otrok kot bodočih proizvajalcev 
in upravljalcev. Hitrejše urejanje vseh oblik varstva žena in otrok bo omogočilo 
.ženi proizvajalki uveljaviti njeno delovno sposobnost in povečevati produktiv- 
nost njenega dela, kar bo vplivalo tudi na hitrejši gospodarski razvoj občine in 
rast osebnega ter družbenega standarda občanov. 

Delovne organizacije in njihovi samoupravni organi naj se zavzamejo za 
uspešno zdravstveno varstvo žena in na predlog zdravstvene službe skrbijo za 
pravilno razporejanje žena, zlasti nosečnic na.ustrezna delovna mesta. Izvajajo 
naj tudi druge potrebne ukrepe za preprečitev škodljivih posledic na nosečnost. 

Občinske skupščine in komunalne skupnosti socialnega zavarovanja naj 
omogočijo, da bodo dečji dom in materinski domovi do polne mere razvili svojo 
medicinsko dejavnost v zaščiti zdravstveno in socialno ogroženih nosečnic, do- 
jenčkov in malih otrok. Treba je proučiti možnost razširitve dejavnosti mate- 
rinskih domov tudi na poporodno varstvo mater z dojenčki. 

Dispanzerji za žene in otroke naj postanejo v večji meri nosilci celotnega 
preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva žena in otrok na svojem 
območju in naj predvsem skrbe: 

da zajamejo pod strokovni nadzor čim večje število žena, posebno v rod- 
nem obdobju; 

— da zajamejo pod strokovni nadzor čimvečje število nosečnic v zgodnji 
nosečnosti in dvignejo raven njihove strokovne obravnave skozi vso nosečnost; 

— da nudijo čimboljše zdravstveno varstvo dojenčku in v večji meri ma- 
lemu in predšolskemu otroku ter opravljajo zdravstveni nadzor nad vzgojno 
varstvenimi ustanovami svojega območja; 

— da uporabljajo poleg kliničnih, diagnostičnih in terapevtskih metod tudi 
epidemiološko metodo za spoznavanje obolenj, žena in otrok kot element zdrav- 
ljenja; 

— da utrjujejo in razvijajo patronažno dejavnost kot najbolj uspešno obliko 
dispanzerskega dela; 

— da tesno sodelujejo z obratnimi ambulantami, da bi se izboljšala zdrav- 
stvena zaščita žene na delovnem mestu. 

Posvetovalnice za nosečnice in otroke je čimbolj približati koristnikom in 
ustvariti pogoje za njihovo normalno delo. 

Glede na strokovno in družbeno utemeljeno vse večjo koncentracijo po- 
rodov v bolnišnicah je treba hitreje razširjati kapacitete teh zdravstvenih usta- 
nov, da bi dosegli poleg visoko kvalitetne porodne pomoči tudi daljšo ležalno 
dobo za otročnice in ustvarili pogoje za simbiozo med materjo in dojenčkom. 

Strokovna dognanja narekujejo nujnost štiritedenskega predporodnega do- 
pusta, za kolikor naj bi se najmanj podaljšal porodniški dopust in kar naj se 
upošteva v bodoči zakonski ureditvi. 
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Splav kot resen družbeni problem obvezuje zdravstveno službo, da se inten- 
zivneje vključi v njegovo prevencijo. Vzroki splava, ki resno ogroža zdravje 
žene, so pretežno socialne narave (zlasti neurejeno otroško varstvo in pomanj- 
kanje stanovanj). Zato je nujno, da odgovorni organi občinskih skupščin sprem- 
ljajo in analizirajo to problematiko in predlagajo rešitve za odstranjevanje nje- 
govih vzrokov. 

Za uspešno kontracepcijsko službo je treba zagotoviti zadostna kvalitetna 
kontracepcijska sredstva, z uvozom kakor tudi z domačo proizvodnjo. 

Občine naj odločneje pristopijo k urejanju varstva dojenčkov in malih 
otrok v okviru ožjih stanovanjskih naselij z izločanjem in prirejanjem posa- 
meznih stanovanjskih enot v večjih zgradbah za varstvo dojenčkov in manjših 
otrok, kar je hitro in ceneje ustvarljivo, za matere in otroke pa najbolj pri- 
kladno. 

Pri izvajanju stanovanjske politike naj občine in delovne organizacije upo- 
števajo poleg poslovnega tudi socialni moment, da bi mladi zakonci in matere 
samohranilke hitreje rešili svoje stanovanjske probleme.. 

Enovitost preventive in kurative, ki je pogoj za uspešno delo dispanzerskih 
ustanov, zahteva enoten vir financiranja programov zdravstvenega varstva. S 
tem bi bilo doseženo tudi stimulativne j še nagrajevanje zdravstvenih delavcev in 
zagotovljena večja stalnost kadrov. Enotnost financiranja naj bi zagotovili 
ustrezni predpisi. 

Zdravstveni domovi naj z ustrezno kadrovsko politiko zagotovijo stalnost 
kadra za delo na področju zdravstvenega varstva žena in otrok in mu omogočijo 
redno strokovno izpopolnjevanje; razen tega je omogočiti zdravnikom zdrav- 
stvenih postaj, ki delajo tudi v področnih posvetovalnicah, stalen strokovni kon- 
takt z matičnim dispanzerjem; babice naj se v večji meri vključujejo v patro- 
nažno delo z nosečnicami in otročnicami pod strokovnim vodstvom in nadzorom 
zdravnika ali medicinske sestre. 

Republiški" sekretariat za zdravstvo naj pospeši priprave za osnutek zakona 
o preventivnem zdravstvenem varstvu s posebnim poudarkom zdravstvenemu 
varstvu žena in otrok; ob sodelovanju z Republiškim zdravstvenim centrom naj 
pripravi strokovna navodila za izvajanje zdravstvenega varstva žena in otrok. 

Slovensko zdravniško društvo, predvsem pa njegova ginekološko-porodniska 
in pediatrična sekcija, naj kot pomemben strokovni forum za vprašanja zdrav- 
stvenega varstva žene in otroka s svojimi predlogi in pobudami aktivno deluje 
za strokovni napredek te dejavnosti, tesneje povezuje delo ustrezajočih sekcij 
in pri tem sodeluje z Republiškim zdravstvenim centrom. V ta prizadevanja naj 
se vključijo tudi druga medicinska strokovna društva. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Začasni odbor za proučevanje 

zdravstvenega varstva žena in otrok 

POROČILO 
o problematiki zdravstvenega varstva žena in otrok* 

V skladu z izvajanjem programa dela Socialno-zdravstvenega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije je bil na seji dne 14. februarja 1964 ustanovljen začasni odbor 
za proučevanje zdravstvenega varstva žena in otrok, da zbere in prouči gradivo 
za obravnavanje te problematike na seji zbora. 

Delu odbora je služilo kot osnova poročilo Republiškega sekretariata za 
zdravstvo o zdravstvenem varstvu žena in otrok, odbor sam pa je s poslanci 
zbora izvedel anketo pri 19 zdravstvenih domovih, ki izvajajo osnovno zdrav- 
stveno varstvo žena in otrok, da bi dobil čim popolnejšo sliko o stanju tega 
varstva s področij, kjer je po dosedanjih informacijah problematika najbolj 
pereča. Na podlagi zbranih anket je bila s pomočjo Republiškega zavoda za 
zdravstveno varstvo izdelana analiza!, ki jo je odbor obenem s poročilom Repu- 
bliškega sekretariata za zdravstvo obravnaval na svoji seji dne 15. maja 1964. 
Da bi bila razprava čim širša in čim bolj vsestranska, so bili na sejo poleg pred- 
stavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije povabljeni tudi predstavniki 
Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja, Konference za družbeno 
aktivnost žena, Zavoda za zdravstveno varstvo SRS in gmekološko-porodniške 
sekcije Slovenskega zdravniškega društva. 

Odbor je sprejel ugotovitve, mnenja in predloge iz poročila in analize, ki 
obravnavata predvsem vlogo in dolžnosti zdravstvene službe na tem področju, 
v razpravi pa je bil dan poudarek dolžnosti družbeno-političnih skupnosti in 
delovnih organizacij, da skladno s prizadevanji zdravstvene službe pripomorejo 
k učinkovitejšemu razvoju zdravstvenega pa tudi socialnega varstva žena in 
otrok. Razprava je zajela predvsem zdravstveno varstvo matere in dojenčka, 
ker je v programu Socialno-zdravstvenega zbora predvidena posebna obravnava 
varstva otrok. 

Za večjo učinkovitost zdravstvenega varstva žena in otrok je v strokovnem 
pogledu najpomembneje razširiti kvantitetno in kvalitetno dejavnost dispan- 
zerjev in posvetovalnic, za kar bo potrebno zagotoviti primerne prostore in 
opremo, zadostncj število in stalnost kadra. Za dosego teh pozitivnih premikov 
bi bilo nujno zagotoviti enoten vir financiranja kurativnega in preventivnega 
dela, ker je prav enovitost teh dveh komponent pogoj za uspešnost dispanzerske 
dejavnosti. 

Sporedno s širjenjem dispanzerske dejavnosti, ki obravnava nosečnico pred 
porodom oziroma mater in otroka po porodu, bo nujno razširjati posteljne kapa- 
citete ginekološko-porodniških oddelkov bolnišnic, da bi dosegli medicinskim 
normativom ustrezno ležalno dobo otročnic in tudi drugih bolnic. 

Temeljno gradivo: »Poročilo o zdravstvenem varstvu žena in otrok« — Repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo. 

Dodatno gradivo: Analiza ankete začasnega odbora za proučevanje zdravstvenega 
varstva žena in otrok (510-2/64). 



Priloge 333 

V razpravi je bila poudarjena pomembna vloga materinskih domov za var- 
stvo nosečnic neposredno pred porodom in je težiti za tem, da ti domovi svojo 
dejavnost še krepijo, ne pa, da bi se ukinjali, kot se ponekod kaže tendenca. 
Nasprotno bi bilo koristno, da bi ti domovi razširili dejavnost tudi na porodno 
varstvo, zlasti za socialno ogrožene matere. 

Za zaposlene nosečnice je po medicinskih dognanjih nujno, da v času noseč- 
nosti opravljajo le primerna dela, vsekakor pa da nastopijo porodni dopust vsaj 
štiri tedne pred porodom. Ta dva zdravstvena principa se danes le redko izva- 
jata, ker žene vztrajajo na rednih delovnih mestih zaradi nezmanjšanih osebnih 
dohodkov, porodniški dopust pa nastopajo šele ob porodu, da lahko ostajajo čim 
dlje pri dojenčku. To stanje nujno narekuje dosledno izvajanje predpisov, ki 
urejajo osebni dohodek žena med nosečnostjo, z bodočo zakonsko ureditvijo pa 
doseči podaljšanje porodniškega dopusta, za čas štirih tednov pred porodom. 

Uspešnost zdravstvenega varstva žena in otrok pa je pogojena tudi s soci- 
alnimi momenti, predvsem s stanovanjskim vprašanjem in vprašanjem otroških 
varstvenih ustanov. Pri izvajanju stanovanjske politike naj bi/občine in delovne 
organizacije upoštevale poleg poslovnega tudi socialni moment, da bi predvsem 
mladi zakonci in matere samohranilke hitreje rešili svoje stanovanjske pro- 
bleme. Za urejanje otroškega varstva bi poleg posebnih ustanov prišlo v poštev 
izločanje in prirejanje posameznih stanovanjskih enot v večjih zgradbah za 
varstvo dojenčkov in manjših otrok, kar je hitro in sorazmerno poceni, ustvar- 
ljivo, za mater in otroka pa najbolj prikladno. 

V smislu poročila, analize in razprave je odbor pripravil stališča, ki jih daje 
zboru v razpravo in predlaga, da jih sprejme. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Stanislavo Butkovič. 

Št.: 510-2/64 
Ljubljana, 18. maja 1964 Predsednik: 

dr. Z o r k o Ščuka 1. r. 

I 
SKUPŠČINA 

SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
GOSPODARSKI ZBOR 

Začasni odbor za gradbeništvo 

POROČILO 

o problemih in pogojih za razvoj gradbeništva v SR Sloveniji 

I. 

Začasni odbor Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za gradbeništvo 
je na več sestankih in končno na seji dne 29. aprila 1964 obravnaval gradiva 
»Osnove za sedemletni načrt gradbeništva«, »Uslovi i pravci razvoja gradje- 
vinarstva — (Teze u vezi sa izradom sedmogodišnjeg plana)«, »Nekateri pro- 
blemi delitve osebnih dohodkov po delu v gradbeništvu«, »Materialne in druž- 
bene osnove delavskega samoupravljanja v gradbeništvu« in analize sveta za 
gradbeništvo pri Zvezni gospodarski zbornici ter »Obvestila«, ki jih izdaja biro 
gradbeništva Slovenije. Na sejah so poleg članov začasnega odbora sodelovali 
predstavniki sveta za gradbeništvo pri Gospodarski zbornici SR Slovenije, Grad- 
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benega centra in biroja za gradbeništvo SRS. Na podlagi obravnavanega gradiva 
in razgovorov s predstavniki Gospodarske zbornice SRS in nekaterih ustanov 
s področja gradbeništva je sestavljeno to poročilo o problemih gradbeništva in 
pogojih za njegov razvoj. 

II. 

Značilnosti ekstenzivnega načina dela v gradbeništvu. 
Gradbeni del investicijske potrošnje realizira gradbeništvo SR Slovenije z 

mehanoopr emlj enost j o, ki je danes že najnižja v SFR Jugoslaviji. Pri tem pa je 
tehnična opremljenost dela v jugoslovanskem gradbeništvu komaj dobra tretjina 
povprečne opremljenosti dela v gospodarstvu. 

Povečanje kapacitet je tudi v letu 1963 imelo ekstenzivni karakter. Proiz- 
vodnja se je povečevala predvsem z novim zaposlovanjem. Tudi ves dosedanji 
razvoj gradbeništva je bil ekstenziven, brez znatnejših investicijskih vlaganj v 
razvoj sredstev za delo. 

Ker pa so rezerve za zaposlovanje v gradbeništvu SR Slovenije izčrpane, 
in ni daleč čas, ko tudi iz drugih republik ne bo več dotoka nove delovne sile, 
je nemogoče pričakovati, da bi gradbeništvo še v naslednjih letih lahko pove- 
čevalo svojo proizvodnjo, naslanjajoč se na ekstenzivni način povečevanja 
kapacitet. 

Proizvodnja strojne in ostale opreme v Jugoslaviji ne more niti danes zado- 
voljiti vseh potreb gradbeništva, še manj pa nujne intenzivnejše opreipe v pri- 
hodnje. Še posebej pa se postavlja problem vse večje specializacije opreme in 
njene kvalitete. 

Proizvodnja gradbenih materialov ne zadošča potrebam, proizvodnja pol- 
proizvodov in proizvodov za vgrajevanje pa je premajhna, včasih slabše kva- 
litete in pomanjkljiva v asortimSiitu. Ne samo kvaliteto gradbeništva zaradi 
velike deficitarnosti nima zadovoljivega vpliva. 

Proizvodnja ima zlasti v visoki gradnji družbenega standarda pretežno 
obrtniški karakter. 

Razvoj tehnologije in organizacije ni dovolj intenziven in enak pri vseh 
vrstah gradenj. 

Industrijske metode dela, posebej pa še prefabrikacija in montaža se 
uporabljajo v omejenem obsegu, ker niso pravočasno pripravljeni potrebni 
programi in projekti in ker ni velikih naročil. 

Mnogo gradbenih objektov se obravnava individualno in v takih izvedbah, 
ki niso nujne ali pa sploh niso pogojene s funkcionalnostjo objekta. To podra- 
žuje gradnjo, obenem pa tudi slabi iniciativo za organizacijo cenejše množične 
serijske proizvodnje v gradbeništvu. 

Z gradnjo se pričenja, čeprav niso izdelani programi, projekti in celo če 
še niso zagotovljena sredstva. Taki pogoji pa neprenehoma slabijo uspešnost 
gospodarjenja v gradbeništvu in s tem tudi podlago za organizacijo sodobnejše 
proizvodnje. 

Cene v našem gradbeništvu, če jih primerjamo s cenami v drugih tehnično 
bolj razvitih državah, so približno enake cenam v Italiji, Avstriji, Švici, Franciji 
in Zahodni Nemčiji. Če pa primerjamo cene gradbenih objektov s cenami pro- 
izvodov strojne, elektro in tekstilne industrije v SFRJ in odnose cen teh artiklov 
v tehnično razvitejših državah, potem so gradbeni objekti cenejši v SFR Jugo- 
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slaviji. (Tudi mednarodne licitacije pri gradnji jadranske magistrale- so to 
pokazale. Inozemska podjetja so nudila višje cene kot jugoslovanska.) 

V "kvaliteti dela ni bistvenih razlik, so pa bistvene razlike v pogojih dela. 
Mnogo močnejša mehanizacija, pri nižjih nabavnih cenah in večji osebni dohodki 
imajo v tehnično razvitejših državah svoj vpliv na hitrost gradnje in hitrejšo 
aktivizacijo investicijskih vlaganj: npr. zahodno-nemški delavec dela z 8-krat 
močnejšo energoopremljenostjo, katere nabavna cena je občutno nižja, da okoli 
5-krat večjo vrednost dela, izgradi 3-krat večjo površino in dobi 4,25-krat večji 
osebni dohodek. 

Dela dni 
na leto 

Vrednost 
proizvodnje 

1 delavca 

Gradbena 
površina 

na delavca 
v visoki 
gradnji 

Zahodna Nemčija  210 12 200 $ 306 m2 

SFRJ  260 2 760 $ 106 m2 

Energoopremljenost na'1 delavca za zemeljska in ostala osnovna gradbena 
dela pri visoki gradnji: 

ZSSR 47,6 KS 
Zahodna Nemčija 56,17 KS 
in SFRJ 7,15 KS 

Upravičeno lahko torej trdimo, da gradbeništvo pri nas ni niti približno 
dovolj opremljeno. Zato tudi prevladuje v visoki gradnji obrtniški način dela. 

Za razvoj gradbeništva in industrije gradbenega materiala se je malo vla- 
galo in še to so dala največ podjetja sama, ob koriščenju inozemskih kreditov 
(v nekaj primerih) in neznatni udeležbi OIF. 

Ker predstavljajo gradbena dela okoli 50 °/o investicijske potrošnje, večja 
ali manjša učinkovitost gradbeništva znatno vpliva na ceno investicijske iz- 
gradnje in s tem na uspešnost gospodarskega razvoja. 

Pomanjkljivosti v sistemu 

Vendar objektivni pogoji niso edini razlog za manjšo ali večjo učinkovitost 
gradbeništva. Poleg teh so tudi slabosti subjektivnih faktorjev ovira za hitrejši 
in boljši razvoj gradbeništva. 

Te slabosti so : 
Še precejšen administrativni vpliv na značaj, obseg in strukturo investicij 

in s tem tudi gradbenih del; 
— plani, programi ali predvidevanja gibanj posameznih ekonomskih pro- 

porcev so bolj redko povezani z veljavnim gospodarskim sistemom in zato tudi 
ekonomski instrumentarij dobiva vse bolj fiskalni karakter; 

— neadekvatnost teh predvidevanj (planiranje ali bolje programiranje) 
investicijske potrošnje se odraža v izvršitvah, tako v rokih, kot tudi v obsegu 
in strukturi gradbenih del; 

-— zaradi obstoječega instrumentarija delitve in administrativnega vpliva 
na vseh mestih, kjer se odloča o investicijski potrošnji, je v bankah mnogo manj 
še neangažiranih sredstev ter je vpliv ponudbe in povpraševanja na izbiro 
objekta investicijske potrošnje oslabljen. 
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To so razlogi, da investicijska potrošnja dostikrat ni bila v skladu s kapa- 
citetami ter so ostale možnosti za boljše gospodarjenje neizkoriščene. 

V takih pogojih gradbeništvu ni "vedno mogoče racionalno organizirati svojo 
proizvodnjo. 

Pogoji za organizirano proizvodnjo so pravočasno programiranje gradnje, 
jasni in proučeni investicijski programi, študijska priprava za projektiranje, 
variantno, toda dosledno natančno izdelana tehnična dokumentacija in redno 
financiranje gradnje. Dosedanji način dela pa večinoma ni tak. Se dandanes se z 
gradnjo začenja, ne da bi bili izpolnjeni ti pogoji Manjkajo koristne ekonomske, 
funkcionalne, tehnološke in druge analize. Hkrati se gradi tako, da podatke iz 
projektov, ki še niso izdelani, telefonično javljajo na gradbišča. Pomanjkljiv 
predračun stroškov gradnje praviloma povzroča pomanjkanje sredstev sploh. 
Od gradbeništva pa se zahteva čimbolj načrtna in racionalna gradnja. 

Na razvoj gradbeništva vpliva tudi prepočasen napredek v tehnično regu- 
lativnih ukrepih. Od njihove pravilnosti je prav tako odvisna družbena delitev 
dela in ekonomsko utemeljena znanstvena organizacija dela (spoštovanje modu- 
larne koordinacije, standardizacija in tipizacija proizvodnje, brez katerih ni 
mogoča serijska proizvodnja polizdelkov in gotovih izdelkov za vzgrajevanje, 
postopki tehnične kontrole itd.). 

Pomanjkanje enotnih uzanc, normativov, parametrov in primerjalnih metod, 
s katerimi se lahko objektivneje ocenjujejo rezultati v proizvodnji in racio- 
nalnost investicijskih naložb, delno vpliva na odnose na trgu investicijske 
potrošnje in s tem na boljše ali slabše rezultate gradnje. 

Zato je nujno v nadaljnji izgradnji gospodarskega sistema upoštevati spe- 
cifičnosti gradbeništva (mnoge vrste objektov lahko gradimo samo na podlagi 
konkretnega naročila in ne kot tekočo proizvodnjo za trg) in omogočiti pogoje 
gospodarjenja, ki bodo stimulirali najracionalnejše koriščenje kapacitet, upo- 
rabo sodobne tehnike, tehnologije in znanstvenih metod dela. Stimulativen 
sistem delitve nedvomno edini lahko usmeri gradbeništvo k reševanju pro- 
blemov neposrede proizvodnje. Dosedanji način prav gotovo ni stimuliral 
v tej smeri. Gradbena podjetja so sicer bila oproščena zveznega prispevka 
(15 %>), toda čim so dobro gospodarila, so plačala več posebnega prispevka in 
tako so ostala brez sredstev za učinkovitejše investiranje za razvoj svoje 
mehanizacije in opreme, družbenega standarda delavstva itd. Gradbeništvo 
ustvarja v primeri z ostalim gospodarstvom znatno manjša sredstva za sklade in 
skupno potrošnjo. 

Koristno bi bilo z ustreznimi instrumenti ekonomske politike omogočiti 
gradbeništvu izdatnejšo razširjeno reprodukcijo v taki meri, da bi vsaj doseglo 
povprečno opremljenost gospodarstva, to je od 0,7 do 0,8. Gradbeništvo v 
Sloveniji je danes v vsej Jugoslaviji najslabše opremljeno. (Odnos nabavne 
vrednosti opreme in gradbenih del izvršenih v enem letu.) 

Da bi dosegli potrebno opremljenost, bi bilo treba odstopiti gradbeništvu 
pa tudi industriji gradbenega materiala celoten prispevek federacije kakor tudi 
ostale prispevke družbeno-političnih skupnosti (republiške, okrajne in občinske). 
Poleg tega bi bilo koristno pri programiranju nadaljnjega razvoja gospodarstva 
izvajati tako politiko, ki bo omogočila razvoj vseh tistih proizvajalnih sil, ki 
lahko znatno vplivajo na uspešnost in ceno investicijske graditve. To pa 
zahteva, da v financiranju investicij prek bank dejansko odloča kriterij renta- 
bilnosti in učinkovitosti vlaganj. Vlaganja v razvoj gradbeništva dajo ne samo 
boljše rezultate gospodarjenja v gradbeništvu, temveč boljše opremljeno in pra- 
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vilno stimulirano gradbeništvo hitreje in racionalneje gradi in s tem se čas, 
potreben za aktiviranje investicijskih naložb, znatno skrajša. Hitrost aktiviranja 
investicij lahko po nekih analizah da okoli 4-odstotno povečanje družbenega 
proizvoda. 

Nekateri pogoji za racionalizacijo 

Visoka stopnja mehanizacije je pravilno izkoriščena, če je dobro proučen 
tehnološki proces, če je dosežena ustrezna visoka stopnja organizacije dela in če 
so izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji za maksimalno racionalizacijo. Seveda pa to 
niso edini viri za bolj ekonomično poslovanje gradbeništva in za umiritev 
gibanja cen. K bolj umirjenemu gibanju cen mora prispevati tudi bistveno 
cenejša proizvodnja gradbenih strojev in ostale opreme, bogatejša po obsegu 
in asortimentu proizvodov gradbenih materialov in vseh ostalih proizvodov in 
polproizvodov industrije, ki jih vgrajuje gradbeništvo. 

Če hočemo graditi investicije ceneje, moramo izdelati realne plane razvoja 
posameznih gospodarskih regij, ne glede na sedanjo politično upravno razde- 
litev. Cene objektov so v veliki meri odvisne od širše in ožje lokacije in od 
najracionalnejše rešitve energetskih, prometnih, komunalnih in drugih pro- 
blemov. 

Cena gradbenega objekta je v glavnem odvisna od projekta. Ce hočemo 
ceneje graditi, moramo cenene objekte tudi projektirati. Navada, da se pri 
projektiranju »varčuje«, ni koristna, prav tako ne praksa, da se plačuje projekt 
v odstotkih od cene objekta. S takšno prakso ne stimuliramo projektantske 
organizacije k projektiranju cenejših rešitev, temveč narobe. Zato naj bi bile 
v prihodnje cene projektiranja pogojene od čim bolj racionalne izvedbe. 

Glede izbire objektov bi bilo treba od želja pa do končne odločitve izdelati 
variantne rešitve, ki bi omogočile izbiro skromnejših, toda funkcionalno zado- 
voljivih rešitev. To velja predvsem za gradnjo vseh vrst objektov za potrebe 
gospodarstva. Vendar bi tudi izgradnja precejšnjega števila objektov družbenega 
standarda bila cenejša, če bi upoštevali navedena načela. 

Dosedanja praksa tudi še ne omogoča velike serijske proizvodnje in pre- 
fabrikacije v večjem obsegu. Brez te pa ni cenene proizvodnje. Večjih naročil 
za 1000, 2000 stanovanj na leto, še danes ni. 

Področje republike Slovenije predstavlja zaradi ugodnih prometnih zvez 
za industrijski način gradnje samo nekaj gradbenih cen. Racionalni radiusi 
transporta prefabriciranih elementov so 50 km. Dopolnilna manjša izgradnja, 
ki naj bi dodatno izkoristila kapaciteto takih tovarn, pa je lahko tudi 100 km 
od tovarne. 

Indusrijske objekte in skoraj vse ostale gospodarske objekte želimo, projek- 
tiramo in gradimo individualno. Cenejši so vsekakor objekti, grajeni na osnovi 
velikih naročil s prefabriciranimi elementi (tipiziranimi, serijsko proizvede- 
nimi), ali pa konfekcijski montažni objekti iz serijsko izdelanih npr. lahkih 
železnih konstrukcij. Te samo oblečemo s sodobnimi materiali, ki jih deloma 
že izdelujemo v večjih ali manjših količinah. Mnoge tovarne, ne glede na velikost 
in vrsto proizvodnje v tehnično bolj razvitih deželah tako gradijo. Obseg grad- 
benih del pri investicijah v gospodarstvu je za ca. 15 °/o večji zato, ker se pre- 
malo izkoriščajo izkušnje drugih dežel. 

Zakaj se gradbeništvo ne razvija v tej smeri? Ne samo, ker nima dovolj 
sredstev za razvoj (ob dosedanji delitvi in instrumentih), temveč tudi zato, 
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ker ni tovrstnih večjih naročil, ki bi se ponavljala, tako' za objekte družbenega 
standarda kot tudi za objekte v gospodarstvu. 

Osnovni vzrok je, da se vsaka gradnja posebej projektira in to vsaka na 
poseben način. Čeprav od tega nihče nima nobene koristi, temveč samo škodo, 
so se te napake delale nenehno ves čas dosedanje izgradnje. 

Poleg tega vplivajo na slabšo opremljenost in razdrobljenost gradbenih 
kapacitet lokalistične težnje posameznih komun. 

Natečaji za sposobnost gradbenih del so večinoma le formalni ali jih celo ni. 
Namesto, da bi pri oddaji del cenili predvsem izkušenost, opremljenost in ka- 
drovsko zasedbo podjetij, favorizirajo lokalna podjetja ali celo režijske grupe 
investitorjev. 

Administrativni način odločanja o investicijah povzroča, da se ne upošte- 
vajo načela blagovne proizvodnje. Zato je veliko število gradbenih podjetij 
ostalo neopremljenih, s premalo kadra in izkušenj, kar pa nazadnje vse plača 
investicijska potrošnja. 

Administrativno poseganje seveda ni dalo ugodnih rezultatov. Vendar, 
če bi investitorji vedno izbirali najsposobnejša podjetja, bi se gradbeništvo 
hitreje in pravilneje razvijalo. 

Objekte družbenega standarda, ki jih danes gradijo na sicer sodobnejši 
toda vendarle precej obrtniški način, bi mogli izven mestnih centrov graditi 
na osnovi današnjih možnosti industrijske proizvodnje, na montažni način 
serijskih konfekcijsko izdelanih elementov. Tak način gradnje uporabljajo 
v velikem obsegu države z mnogo večjim nacionalnim dohodkom. 

Problem je torej, kako ustvariti pogoje za veliko serijsko izdelavo objektov 
za trg. Pri izgradnji objektov, ki naj se gradijo le po naročilu, je pogoj za dobro 
organizirano gradnjo pravočasno izdelana ekonomska in tehnična dokumen- 
tacija po načelu: dalj razmišljaj in potem hitro napravi. 

Pravočasno programiranje razvoja in izdelava projektov je stalno delo, 
brez katerega ne more biti racionalne izgradnje. Zato bi morale za stalno 
programiranje razvoja preskrbeti sredstva gospodarske in druge organizacije 
— in to že vnaprej — za regionalne plane pa naj bi zagotovile sredstva druž- 
beno-politične skupnosti. 

Prav tako bi bilo treba vnaprej in pravočasno zagotoviti sredstva za pro- 
gramiranje in projektiranje investicijskih objektov, ki se bodo gradili iz zdru- 
ženih sredstev gospodarstva. 

Gradnja na osnovi serijsko se ponavljajočih velikih naročil in pa na osnovi 
pravočasne izdelave dokumentacije bo omogočila gradbeništvu večjo uporabo 
industrijskih metod dela, serijsko množično proizvodnjo, kontinuiteto v pro- 
izvodnji in s tem pogoje za boljše gospodarjenje. 

Za kontinuiteto proizvodnje pa je potrebno tudi redno financiranje inve- 
sticijske izgradnje. Dosedanja praksa, da gradbena podjetja pri sklepanju po- 
godb »kontrolirajo«, ali so na razpolago potrebna finančna sredstva, se je po- 
kazala kot neustrezna, kajti gradenj brez zadostnih sredstev je še vedno dovolj. 
Mnogo manj takih gradenj bi bilo, če bi upoštevali vodilna načela osnovnega 
zakona o investicijski izgradnji, da namreč organi upravljanja resnično odlo- 
čajo o investicijskih naložbah in da je treba organom družbene tehnične regu- 
lative- (gradbeni inšpekciji) omogočiti izvrševanje njihovih nalog v celoti brez 
vsakih vplivov s strani organizacij ali poedincev, ki zato niso poklicani. 
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Premajhna mehano in energoopremljenost pomeni za gradbeništvo še vedno 
pereč problem. Zato v večini podjetij še vedno ekstenzivno gospodarijo. 

Pri tem se še vedno veča zaposlovanje iz drugih republik. Vse to povzroča 
težko situacijo v prizadevanjih za zboljšanje standarda gradbenih delavcev, 
in daje slabe perspektive za povečanje kapacite, ki naj bi zagotovile porast 
proizvodnje v gradbeništvu v naslednjih letih. 

Poleg tega je tudi nemogoče zagotoviti izgradnjo stanovanj in naselij za 
ekstenzivni razvoj. Taka izgradnja bi namreč zahtevala najmanj 60 milijard. 
Zato je nujno potrebno investirati v mehanizacijo in opremo gradbeništva, 
s katero bi prešli na intezivni razvoj in s tem zmanjšali tendenco vedno večjega 
zaposlovanja. 

Sredstva za intenzivnejši razvoj bi poleg prispevkov, ki naj bi jih od- 
stopili federacija, republika, okraji in komune lahko dobili tudi iz avansov, 
ki bi jih gradbenim podjetjem dajali investitorji iz sredstev, potrebnih za inve- 
sticijsko izgradnjo. Te avanse bi gradbeništvo vračalo do konca gradnje. Se- 
veda bi to bilo smotrno le pri velikih naročilih, ki jih praviloma gradijo več let. 

Strokovna struktura delavcev se sicer izboljšuje, toda vse mani mladine 
se odloča za te poklice. Tudi to nam govori, da morajo stroji zamenjati ljudi. 

Prav tako je s kapacitetami zaključnih del v visoki gradnji, ki se še vedno 
opravljajo pretežno na obrtniški način. Tudi za ta dela so pogoji za industrijski 
način proizvodnje isti, kot pri visoki gradnji. Pri tem pri gradnji po sistemu 
prefabrikacije opravijo v tovarni na organiziran način.precej obrtniških del, 
ki jih omogoča množična proizvodnja v tovarni. 

Pri sistemu montaže konfekcijsko proizvedenih konstrukcij in polnil (zi- 
dovi, streha itd.) pa se večji del obrtniških storitev prenese v industrializirano 
proizvodnjo raznih vrst obrti. Za samo mehaniziranje vseh vrst obrtniških del 
in ročnega dela sploh pa je potrebna posebna oprema, mehanizirano, orodje. 
Takega orodja za sedaj premalo izdelujemo v SFRJ. 

Postopno, a vendarle pospešeno opremljanje gradbeništva, ustvarjanje 
pogojev za bolj organizirani način gradnje in razvoj industrijskih kapacitet 
lahko omogoči hitrejši intenzivni razvoj gradbeništva. S tem pa ni rečeno, 
da ni treba še posebej skrbeti za dvig standarda, posebej še stanovanjskih 
razmer v gradbeništvu. Vendar bo dobro opremljeno in na industrijski način 
organizirano gradbeništvo zaposlovalo mnogo manj delovne sile. 

Poseben problem je še pomanjkanje gradbenih materialov in pa raznih 
industrijskih proizvodov in polproizvodov. To prekinja kontinuiteto gradnje; 
s tem se gradbeni stroški nepotrebno povečujejo, zaradi tega pa se v gradbe- 
ništvu dosegajo slabši rezultati gospodarjenja. Povečanje proizvodnje vsega, 
kar se vgrajuje, je predpogoj za zmanjšanje zastojev. 

Kljub temu, da vpliva na gospodarjenje v gradbeništvu veliko objektivnih 
in subjektivnih činiteljev, ni mogoče mimo dejstva, da gradbeništvo mnogokrat 
ostaja na nižjem nivoju tehnologije in organizacije dela tudi zaradi svojih last- 
nih slabosti. Nepravilno nastopanje gradbeništva na trgu se ne obravnava in 
se proti povzročiteljem ne postopa dovolj učinkovito. 

Gradbeništvo samo bi se predvsem moralo potegovati za selekcijo po uspe- 
hih in za dosledno uporabo'natečajev o sposobnosti. Prav tako bi lahko mnogo 
pripomogle pri ustvarjanju pogojev za bolj kontinuirano, bolj organizirano in 
bolj množično proizvodnjo tudi organizacije, ki spadajo v gradbeništvo v širšem 
pomenu (programiranje, projektiranje). 

22» 
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Kot primer navajamo nekatere neskromne investitorske odločitve, pri ka- 
terih so sodelovali in bistveno vplivali nanje predvsem strokovni kadri grad- 
beništva. 

Sodelovanja med podjetji, da bi se bolje gospodarilo s tem, kar se ima, 
skoro ni. Sodelovanja s strokovnimi zavodi, inštituti in strokovnjaki, ki se 
bavijo ali pa bi se lahko bavili z znanstveno raziskovalnimi deli, je prav tako 
premalo. 

Veliko pa je želja za avtarkijo. 
Problem nizkih osebnih dohodkov se je pričel reševati šele v zadnjih dveh 

letih, čeprav je znano, da sedanja stopnja razvoja ne prenese več nizkih oseb- 
nih dohodkov in da hitrejši intenzivnejši napredek lahko ustvarijo samo pro- 
izvajalci, nagrajevani stimulativno po delu. 

III. 

V razpravi o problematiki gradbeništva in upoštevajoč v poročilu navedene 
pomanjkljivosti in probleme na tem področju je bil začasni odbor mnenja, da 
je za nadaljnji razvoj gradbeništva zlasti pomembno: 

1. Z gospodarskim sistemom in instrumenti je treba zagotoviti srednje- 
ročno in tekoče predvidevanje gibanj gradbene dejavnosti ter tako omogočiti, 
da bodo programi realne investicijske potrošnje pravočasno izdelani; s tem bodo 
ustvarjene možnosti, da bodo ob pravem času končane priprave za smotrno 
gradnjo. Me dte spadajo predvsem: 

— izdelava regionalnih planov, 
■—• izdelava investicijskih programov, 
■— predhodne študijske priprave za projektiranje gradenj, 
— izdelava projektov v variantnih izvedbah ter popolna tehnična doku- 

mentacija. 
Za izdelavo take ekonomske in tehnične dokumentacije bi morale gospo- 

darske in vse druge zainteresirane organizacije razpolagati s potrebnimi finanč- 
nimi sredstvi. 

2. Dosledno se mora uveljaviti določbe temeljnega zakona o izgradnji inve- 
sticijskih objektov, tako da bodo o investicijah odločali organi upravljanja na 
vseh nivojih; na ta način bomo preprečili administrativne vplive na inve- 
sticijsko potrošnjo. 

3. Z ustreznimi ukrepi je treba omogočiti podjetjem, da ustvarijo sredstva 
za intenzivnejše naložbe za opremljanje gradbeništva ter za razvoj proizvodnje 
gradbenih materialov. 

Pri odobravanju posojil gradbeništvu je treba upoštevati ne le rentabilnost 
teh naložb v gradbenih podjetjih samih, temveč tudi gospodarske učinke, ki jih 
ima racionalnejša in hitrejša gradnja na aktiviranje investicijskih naložb v 
gospodarstvu in s tem na znatno povečanje družbenega proizvoda. 

4. Povečevati je treba proizvodnjo opreme ali njen uvoz, zlasti še specia- 
lizirane opreme za potrebe gradbeništva. 

5. Ustvari naj se pogoje za velika naročila, predvsem v visoki gradnji in 
tako stalno pospešuje velikoserijsko proizvodnjo. 

6. Stimulirati moramo projektiranje racionalnih rešitev pri gradnji inve- 
sticijskih objektov; cena projektiranja naj bo odvisna od čimbolj ekonomične 
in cenene rešitve. 
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7. Uveljaviti je treba razpis natečajev za sposobnost gradbenih podjetij 
in natečajev sploh ter tako prispevati k hitrejšemu razvoju naprednejših in 
prizadevnejših gradbenih kolektivov. 

8. Na trgu gradbenih del se morata uveljaviti ponudba in povpraševanje 
in s tem ekonomsko gibanje cen kot najbolj učinkovit regulator obsega grad- 
benih del investicijske potrošnje. 

Predsednik: 
inž. Jože Valentinčič 

PREDLOG SKLEPA 

o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča 

Na podlagi 77. in 78. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54) 
je bil na seji Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije 

razrešen 

Marjan Plaskan, sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

• \ ' ' 
OBRAZLOŽITEV 

Marjan Plaskan, sodnik okrožnega sodišča v Mariboru, je dne 
6. 3. 1964 vložil prošnjo, da se razreši sodniške funkcije, ker se namerava zapo- 
sliti v carinski službi. 

Po 78. členu zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54) so podani zako- 
niti pogoji za njegovo razrešitev. 

PREDLOG SKLEPA 

o izvolitvi sodnikov okrožnih gospodarskih sodišč in o razrešitvi sodnika 
okrožnega sodišča 

Na podlagi 31. člena zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list FLRJ, 
št. 31/54) v zvezi z 78. členom zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54) sta 
bila na seji Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije 
dne 22. maia 1964 

I. izvoljena: 

1. za sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju, 
Bojan Grčar, predsednik Občinskega sodišča Videm-Krško, 

2. za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru, 
Vladimir Rijavec, sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru; 

II. razrešen: 

Vladimir Rijavec kot sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. 
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OBRAZLOŽITEV 

I. Pri okrožnih gospodarskih sodiščih v Celju in v Mariboru je prosto 
po eno sodniško mesto. Ti dve mesti naj bi zaradi službene potrebe zasedla 
dva druga sodnika. 

O predlaganih kandidatih dajemo tele podatke: 
1. Bojan Grčar je bil rojen 19. 1. 1918. Na pravni fakulteti je diplo- 

miral decembra 1950. Imenovani je bil od 2. 9. 1944 dalje v NOV ter je nato 
služil kot aktivni oficir v JLA do 30. 12. 1949. Pri sodiščih je zaposlen od 24. 2. 195"1 
dalje. V letu 1952 je opravil sodniški izpit. Decembra 1952 je bil izvoljen za 
sodnika okrajnega sodišča ter je služboval pri sodiščih v Brežicah in v Sevnici. 
Za tem je bil 1. 6. 1957 izvoljen za predsednika okrajnega sodišča Videm-Krško 
in je na tem mestu še zdaj kot predsednik občinskega sodišča. 

2. Vladimir Rijavec je bil-rojen 25. 4. 1924. Na pravni fakulteti je 
diplomiral decembra 1951 ter v marcu 1959 opravil sodniški izpit. Pri sodišču 
je zaposlen nepretrgoma od 5. 1. 1952 dalje. Od 10. 4. 1953 do 31. 5. 1959 je bil 
sodnik okrajnega sodišča, od 1. 6. 1959 dalje pa je sodnik okrožnega sodišča 
v Mariboru. Imenovani prosi za mesto sodnika okrožnega gospodarskega so- 
dišča, ker se želi specializirati v tej pravni panogi. 

Po 27. členu zakona o gospodarskih sodiščih izpolnjujeta oba predlagana 
kandidata vse pogoje za predlagano izvolitev. 

II. Ker kandidira Vladimir Rijavec za sodnika okrožnega gospodarskega 
sodišča v Mariboru, ga je potrebno v smislu 78. člena zakona o sodiščih hkrati 
z izvolitvijo razrešiti dosedanje funkcije sodnika okrožnega sodišča v Mariboru. 

PREDLOG SKLEPA 

o izvolitvi predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru 

Na podlagi 31. in 36. člena zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list FLRJ, 
št. 31/54) je bil na seji Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije dne 22. maja 1964 

izvoljen 

za predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru 
Bogomir Brečko, sodnik Okrožnega gospodarskega sodišča v 

Mariboru. 

OBRAZLOŽITEV 

Pri okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru je zaradi izvolitve pred- 
sednika sodišča za sodnika Vrhovnega sodišča Jugoslavije od 1. 1. 1964 prosto 
njegovo mesto. Te posle opravlja začasno kot vršilec dolžnosti predsednika so- 
dišča Bogomir Brečko, sodnik tega sodišča. 

O predlaganem kandidatu dajemo tele podatke: 
Bogomir Brečko je bil rojen 1. 1. 1907. Na pravni fakulteti je diplo- 

miral decembra 1934 ter nato opravljal pravno prakso kot sodniški in odvet- 
niški pripravnik pri sodišču in pri odvetniku. Služboval je nato kot odvetniški 
koncipient, bil med vojno nekaj časa v ujetništvu, zatem brezposeln in deloma 
v raznih zasilnih zaposlitvah. Po osvoboditvi je bil referent pri Komisiji za ugo- 
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tavljanje vojnih zločinov v Mariboru, za tem tajnik pri Združenju gostinskih 
podjetij v Mariboru, s 1. 8. 1947 je bil imenovan za arbitra okrožne državne 
arbitraže v Mariboru ter 12. 10. 1954 izvoljen za sodnika okrožnega gospodar- 
skega sodišča v Mariboru. 

Po 27. in 36. členu zakona o gospodarskih sodiščih izpolnjuje vse pogoje 
za predlagano izvolitev. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za volitve in imenovanja 

POROČILO 

komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 136. in 140. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije je komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije 
na seji dne 21. maja 1964 razpravljala: 

1. o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
  da se razreši sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Marjana 

Plaskana; 
— da se razreši sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Vladimira 

R i j a v c a ; 
2. o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
— da se izvoli za predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mari- 

boru Bogomira Brečka, dosedanjega sodnika Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Mariboru; 

— da se izvoli za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju 
Bojana Grčarja, dosedanjega predsednika Občinskega sodišča Videm- 
Krško; 

— da se izvoli za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru 
Vladimira Rijavca, dosedanjega sodnika Okrožnega sodišča v Ma- 
riboru. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je te predloge 
obravnavala in predlaga, da Republiški zbor Skupščine SR Slovenije: 

1. razreši: 
— sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Marjana Plaskana in 
— sodnika Okrožnega sodišča 'v Mariboru Vladimira Rijavca; 
2. izvoli: 
— za predsednika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru Bogo- 

mira Brečka, 
— za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju Boj a n a 

Grčarja, 
— za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru Vladimira 

Rijavca. 

Št.: 1110-46/64 
Ljubljana, 21. 5. 1964 

Poročevalec: Predsednik: 
Franc Simonič 1. r. 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 v 

ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA 

dr. Josip Globcvnik, predsednik 
Savo bifrer. podpredsednik 

Anica Rajič inž. Franc Filipčič 
Borut Bohte Marjan Senk 
Bojan Cernjavič 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA SSRS 

Savo Sifrer, predsednik 
Borut Bohte, tajnik 

Ivan Bertoncelj Mara Lukanc 
inž. Bogdan Jesenko Srečko Rihtar 
Franc Leskovec 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO IN IZDELAVO PREDLOGOV ZA USKLADITEV 
OBSTOJEČIH REPUBLIŠKIH ZAKONOV IN DRUGIH REPUBLIŠKIH 

PREDPISOV Z NOVO USTAVO SRS 

Mitja Ribičič, predsednik 
dr. Josip Globevnik, podpredsednik 

Ivo Janžekovič 
Ivan Lužovec 
inž. Silvo Rozman 

Mitja Stupan 
Savo Šifrer 
Milan Znidaršič 

Francka Strmole-Hlastec 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Predsednik: 
Tine Remškar 

Podpredsednik: 
Cveta Zorž 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENI PLAN IN FINANCE 

Miran Košmelj, predsednik 
Ludvik Golob, podpredsednik 

Zmaga Baje Ivan Lužovec 
Franc Klobučar Franc Virk 
inž. Franc Kumše 

ODBOR ZA SPLOSNA GOSPODARSKA VPRAŠANJA 

Mirko Zlatnar, predsednik 
inz. Bogdan Jesenko, podpredsednik 

Štefan Antalič Vida Vaj d 
Rafael Baraga Janez Znidar 
Jožica Teppey 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Tone Fajfar, predsednik 
Miroslava Lavrenčič, podpredsednik 

Angelca Kržan 
Anton Rovtar 

Anton Truden 
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ODBOR ZA INDUSTRIJO IN PROMET 

Stane Dolenc, predsednik 
Tone Preložnik, podpredsednik 

Vera 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. Lucij an Krivec 

ODBOR ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Jože Tramšek, predsednik 
Viktor Zupančič, podpredsednik 

Davorin Ferligoj Slavko Štrukelj 
Ivan Gorenc Dominik Toijiažin 
Ivica Jeršič 

ODBOR ZA ORGANIZACIJSKO-POLITlCNA VPRAŠANJA 

Niko Belopavlovič, predsednik 
Mitja Stupan, podpredsednik 

Mirko Draksler Francka Strmole-Hlastec 
Zoran Pire Janko Zevart 
Ana Rozman 

ODBOR ZA URBANIZEM, STANOVANJSKO IZGRADNJO 
IN KOMUNALNE ZADEVE 

Vlado Majhen, predsednik 
inž. Jože Mušič, podpredsednik 

Alojzija Doltar 
Milko Grgič 

Jože Laznik 
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ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO 

Drago Seliger, predsednik 
Kristina Lovrenčič, podpredsednik 

dr. Milica Bergant inž. Ivo Pignar 
inž. Viktor Klanjšček Mitja Vošnjak 
Jože Klinger 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO 

dr. Jože Benigar, predsednik 
dr. Meta Skarja-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 f 

Adolf Arigler, predsednik 
Jakob Zen, podpredsednik 

Rudi Burgar Tone Preložnik 
Franc Leskovec 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Marja Cerkovnik, predsednik 
Ludvik Jerebic, podpredsednik 

Bruno Giachin 
Marija Plaveč 

Franc Zadravec 
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KOMISIJA ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE 

Julij Beltram, predsednik 
Anica Rajič, podpredsednik 

Ernest Eory Stanko Robnik 
Jelka Firbas 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Savo Sifrer, predsednik 
Franc Leskovec, tajnik 

dr. Milica Bergant inž. Bogdan Jesenko 
Jelka Firbas Franc Lubej 
inž. Miran Guzelj 

GOSPODARSKI ZBOR 

Predsednik: 
Leopold Krese 

Podpredsednik: 
Tatjana Menna 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Milan Spolar, predsednik 
Tomaž Tomažič, podpredsednik 

Milan Bric inž. Franc Tesovnik 
Elka Grilc inž. Ciril Zmahar 
inž. Miloš Kobe 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

inž. Silvo Rozman, predsednik 
Tončka Rebek, podpredsednik 

Ignac Karničnik Ivanka Šulgaj 
Jože Naraks 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Srečko Rihtar, predsednik 
Andrej Lah, tajnik 

Helena Peček inž. Jože Valentinčič 
Riko Rižnar Stane Zupančič 
Ivanka Šulgaj 

PROSVETNO-KULTURNIZBOR 

Predsednik: 
Ivo Tavčar 

Podpredsednik: 
inž. Dora Jelenko 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Boris Mikoš, predsednik 
Truda Žoher-Durjava, podpredsednik 

Branko B&bič Ive Subic 
Ivan Bertoncelj inž. Dane Tovornik 
Magda Malovrh 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Sonja Sardoč, predsednik 
Dane Debič, podpredsednik 

Milena Borovac Bernarda Pere 
Ludvik Gorčan 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Ivan Bertoncelj, predsednik 
Sonja Sardoč, tajnik 

Marjeta Pal Ivan Tušek 
Ela Peroci Avgust Vižintin 
inž. Dane Tovornik 
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SO CI ALNO-ZDRA VST VENI ZBOR 

Predsednik: 

dr. Ruža Segedin 
V 

Podpredsednik: 

Miro Vesel 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

dr. Adolf Drolc, predsednik 
Minka Kovač, podpredsednik 

dr. Saša Cvahte Milica Šali 
dr. Polde Hladnik Janez Vari 
Vinko Kastelic 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Lidunka Kranjc, predsednik 
dr. Mirko Birsa, podpredsednik 

Stane Drobnič Fani Štravs 
Andrej Strniša 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Mara Lukanc, predsednik 
Marjan Šenk, tajnik 

dr. Martin Benedik Vinko Kastelic 
dr. Mirko Birsa Lidunka Kranjc 
dr. Milica Gajšek-Zima 

ORG ANIZACI JSKO-POLITIČNI ZBOR 

Predsednik: 

Janez Hočevar 

Podpredsednik: 

Jože Eržen 
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ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Vlado černe, 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 Grešnik 
Jože Dernovšek 

Joško Saksida 
Mileva Veren 
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POSLANCI 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Antalič Štefan 
Arigler Adolf 
Avbelj Viktor 
Baje Zmaga 
Baraga Rafael 
Belopavlovič Niko 
Beltram Julij 
Benigar dr. Jože 
Bergant dr. Milica 
Bokša-Bac inž. Milena 
Brecelj dr. Marijan 
Brile j dr. Jože 
Budihna inž. Karmelo 
Burgar Rudi 
Butara Mihael 
Cerkovnik Mar j a 
Cačinovič Rudi 
Cavnik Vera 
Dolenc Stane 
Dolgan Rado 
Doltar Alojzija 
Draksler Mirko 
Eory Ernest 
Fajfar Tone 
Fende Jože 
Ferligoj Davorin 
Firbas Jelka 
Furlan Slavko 
Gabrovšek Ludvik 
Gaspari Majda 
Giachin Bruno 
Globevnik dr. Josip 
Golob Ludvik 
Gorenc Ivan 
Greben Jože 
Grgič Milko 
Guzelj dr. Miran 
Hren Valentin 
Janžekovič Ivo 
Japelj Janez 

Jerebic Ludvik 
Jerman Riko 
Jermol Andrej 
Jersic Ivica 
Jesenko inž. Bogdan 
Kadunec Vladimir 
Kavčič inž. Ivica 
Klanjšček inž. Viktor 
Klinger Jože 
Klobučar Franc 
Kocijančič Boris 
Kočar Magda 
Kolarič Jože 
Korbar inž. Slavko 
Košmelj Miran 
Kotnik inž. Viktor 
Kozel Katica 
Krivec inž. Lucij an 
Križman Ludvik 
Križnik inž. Veljko 
Kržan Angelca 
Kumše inž. Franc 
Lavrenčič Miroslava 
Laznik Jože 
Leben Franc 
Leskovec Franc 
Lončarič Jože 
Lovrenčič Kristina 
Lubej Franc 
Lužovec Ivan 
Maček Ivan 
Majnen 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 
Vajd Vida 
Verdev Bogo 
Virk Franc 
Volk Stane 
Vošnjak Mitja 
Vrčkovnik Rudolf 
Wimmer Hinko 
Zadravec Branko 
Zadravec Franc 
Zagore Ignac 
Zlatnar Mirko 
Zupančič Viktor 
Žen Jakob 
Zevart Janko 
Znidar Janez 
Zorž Cveta 
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GOSPODARSKI ZBOR 
\ 

Alt Mimica 
Benedejčič Miro 
Beravs Anton 
Borovinšek Jerica 
Bric Milan 
Ciglar Franc 
Cop Franc 
Dolgan inž. Danilo 
Duše j 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 
Škerlak Franc 
Šnajder Jože 
Šoba Zora 
Spolar Milan 
Šulgaj Ivanka 
Šuštar Janez 
Tesovnik inž. Franc 
Tomažič Tomaž 
Tomše inž. Bogo 
Umnik Ivan 
Uršič Ciril 
Valentinčič inž. Jože 
Vilčnik Danica 
Zaviršek Franc 
Zidar inž. Milovan 
Zupančič Stane 
Zmahar inž. Ciril 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Babič Branko 
Batič Stojan 
Bertoncelj Ivan 
Borovac Milena 
Božič Mija 
Bukovec Vilma 
Cvetko Ciril 
Cernjavič Bojan 
Debeljak Marjan 
Deoič Dane 
Fakin Stojan 
Fusiili 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 Ivafi 
Mikoš Boris 
Mole Ivan 
Oremuž vlado 
Orešnik Ivo 
Pal Marjeta 
Pavšič Vladimir-E 

Pere Bernarda 
Peroci Ela 
Pevec Alojz 
Podgornik Jovita 
Pohar Vojko 
Potrč inž. Stanislav 
Požar Stojan 
Sardoč Sonja 
Sašek Tilka 
Smerdel Alojz 
Stopar Rudi 
Ščavničar Ivo 
Šemrl Zora 
Šinigoj Dušan 
Šneberger Peter 
Štiglic France 
Šturm Jože 
Subic Ive 
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Šušteršič Darinka 
Švajncer Janez 
Tavčar Ivo 
Tiran Jože 
Tkavc inž. Ladislav 
Tovornik inž. Dane 

Troha Vel j ko 
Tušek Ivan 
Valenčič Mija 
Vidmar Gojmir 
Vidovič Francka 
Vižintin Avgust 

Vrhovec Stane 
Zavadlav Danilo 
Zupančič Beno 
Zoher-Durjava Truda 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Aranjoš Andrej 
Benedik dr. Martin 
Birsa dr. Mirko 
Bizjak Herman 
Bradač Franc 
Bratkovič Ludvik 
Butkovič Stanislava 
Cerkovnik Ivan 
Cvahte dr. Saša 
Cepar Silva 
Čop Martina 
Drobnič Stane 
Drolc dr. Adolf 
Gajšek-Zima dr. Milica 
Globočnik Rok 
Gradišar Vida 
Gradišnik Milan 
Grahek mr. ph. Branko 
Gregorc-Kastelic dr. Anica 
Gruden Zdravko 
Hladnik dr. Polde 
Ileršič Vinko 
Jarc Franc 
Javoršek Tihomil 

Ješovnik Raj ko 
Jug Gojko 
Kanalec Ivan 
Kastelic Vinko 
Keršič Mišo 
Klemenčič Maks 
Koritnik Jože 
Kosmač Jože 
Kovač Minka 
Kranj c Lidunka 
Langus Karmen 
Lukanc Mara 
Markelj Antonija 
Miloradovič Marija 
Mlinarič Majda 
Mugerli Stane 
Ocvirk Stane 
Opresnik Milica 
Pavlica Zlatko 
Petrič dr. Marko 
Petrovčič Marjan 
Pire dr. Bojan 
Planine Vlado 
Prelog Dragica 

Pukl Mirko 
Robida Božo 
Semerl Jožica 
Šenčur Polonca 
Simonič Ludvik 
Sterlekar Minka 
Steržaj Miro 
Strniša Andrej 
Suhadolnik Jožica 
Sabjan 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 
Černe Vlado 
Grešnik Vlado 

Dernovšek Jože 
Divjak Stane 
Djurič Tončka 
Eržen Jože 
Ferš Štefan 
Florjančič Tone 
Gregorič Anton 
Gyerek Elizabeta 
Hegler Mirko 
Hočevar inž. Branko 

Hočevar Janez 
Holc Ivan 
Hribar Frančiška 
Jagodič Vinko 
Karnbič Ciril 
Kikec Alojz 
Klanšek Maks 
Kočevar Franc 
Kolmančič Jože 
Korber inž. Branko 
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Kos Jolanda 
Košir Martin 
Kotar Alojz 
Kranjc Nada 
Kržišnik inž. Marko 
Kukovec Milan 
Lanščak Janez 
Legan inž. Jože 
Levstek Vili 
Lojen Joško 
Mahnič Lado 
Maselj Vera 
Masten Danilo 

Mirt Jože 
Mr avl jak Peter 
Plut Kristina 
Ravnik Miha 
Rode inž. Vitja 
Saksida Joško 
Smolič Alojzija 
Sukič Terezija 
Šeme Jože 
Smid Ernest 
Štaman Branko 
Svab Viktor 
Tepina inž. Marjan 

Tomažič Franc 
Tovornik Marjana 
Turk Franjo 
Vahčič Adam 
Vasa Branko 
Veren Mileva 
Vogrinec Danica 
Voleanšek 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 

23» 
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USTAVNO SODIŠČE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Vladimir Krivic 

Člani: 

Milan Apih, Jože Borštnar, dr. Darko Cernej, Milko Goršič, Jože Pavličič, 
dr. Miha Potočnik, Mira Svetina, inž. Pavle Zaucer. 

VRHOVNO SODIŠČE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Lojze Piškur 

Člani: 

dr. Vilko Androjna, Stanislava Brezar, Jože Cerne, Albin Dobrajc, Matej Dol- 
ničar, Alojz Hartman, Stanko Hribar, Karel Kirn, Jože Kobal, Karel Košenina, 
Henrik Kužnik, Karel Mejak, dr. Franjo Omladič, Alojz Peric, Niko Pogačar, 
Marko Simčič, Franc Sok, dr. Jakob Svet, Jože Šegedin, Alojz Šmid, Albin 

Torelli, Martin Žalik. 

VIŠJE GOSPODARSKO SODIŠČE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Jože Pernuš 

Člani: 

dr. Ivan Dotigan, Dušan Jaklič, dr. Ciril Jurca, Stane Kovač, dr. Marjan Mehle, 
Franc Špendal, dr. Anton Vidic. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

R e 

Bergant dr. Milica: 9 
Bor Matej: 28, 65 
Brecelj dr. Marijan: 61 
Cvenk Miran: 67, 70 
Cernjavič Bojan: 45 
D eb i č Dane: 56 
Furlan Slavijo: 72 
Golob Ludvik: 20 
Greben Jože: 69 
Kambič Janez: 62 
Klanjšček inž. Viktor: 37 
Kočar Magda: 17 
Lipužič Boris: 6 
Lovrenčič Kristina: 40 

ubliški zbor 

M i k o š Boris: 33 
M u š i č inž. Jože: 59 
Podgornik Jovita: 22, 66 
Pignar inž. Ivo: 52 
Požar Stojan: 30 
Premrou dr. Branko: 76 
Sel iger Drago: 4, 63 
Simon ič Franc: 79 
Skerget dr. Meta: 57 
Tušeb Mirko: 50 
Valentinčič Jože: 55 
Vošnjak Mitja: 11 
Vrhovec Stanko: 43 

Gospo 

Benedejčič Miro: 106 
Cvenk Miran: 105, 109 
F i 1 i p č i č inž. Franc: 100 
Grilc Elka: 112 
Hafner inž. Pavle: 101 
Komočar Edi: 104 
Krese Leopold: 103 
Lah Andrej: 110 
Lešnik Vladimir: 83, 85 

d a r s k i zbor 

Megušar inž. Maks: 93 
M e 1 i h a r Bogdan: 91 
Novak Rajko: 81 
O k r o ž n i k Teodor: 90 
Rebernik Leopold: 85 
R i ž n a r Riko: 83 
Rupret Franc: 98 
S k u 1 j inž. Saša: 95 
Valentinčič inž. Jože: 86, 104 

Pro s vetno - ku 11 u rni zbor 

B a r b i č Štefan: 149 
Bertoncelj Ivan: 124 
BI ah a Tilka: 146 
Černj.avič Bojan: 117 
Gabrovšek Ludvik: 114, 156 
Gorčan Ludvik: 151 
Lipužič Boris: 121 
Matekovič Blaž: 154 
Podgornik Jovita: 126 
Potrč inž. Stanislav: 128 
Roje Emil: 138 
S a š e k Tilka: 153 

S m e r d e 1 Alojz: 144 
St o par Rudi: 129 
Ščavničar Ivo: 133 
Subic Ive: 145 
Sušteršič Darinka: 134 
Švajncer Janez: 131 
Tavčar Ivo: 136, 157 
Troha Veljko: 119 
Vižintin Avgust: 140 
Vrhovec Stanko: 135 
Zoher Truda: 141 

S o c i al n o - z d r a v s t ve n i zbor 

B e n e d i k dr. Martin : 172 
Bizjak Herman: 194 
Bradač Franc: 220 
B u t k o v ič Stanislava: 218 
Cerkovnik Marja: 202 
C v a h t e dr. Saša: 206 
Čop Martina: 221 

Dolgan inž. Danilo: 169 
Drolc dr. Adolf: 174 
Furlan Slavko: 159 
Globočnik Rok: 190 
Gruden Zdravko: 186 
Hladnik dr. Polde: 184 
Kovač Minka: 162 
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Langus Karmen: 185 
Lukanc Mara: 171 
Mah kot a Rudi: 182 
Miloradovič Marija: 223 
Mlinaric Majda: 222 
Naraks Jože: 193 
Rebernik Leopold: 176 
Saga din Stanka: 211 
Se meri Jožica: 188 
Simonetti dr. Stanka: 224 
Sitar Ivan: 172 

Strniša Andrej: 177 
Ščuka dr. Zorko: 199, 227 
Segedin dr. Ruža: 209 
Šel ih Stane: 197 
Sen k Marjan: 216 
Šoba Zora: 167 
Šuc Fanika: 180 
Trampuž dr. Vladimir: 225 
Vari Janez: 201 
Vesel Miro: 163, 196 
Volk Stane: 214 

Organi zac i j s k o - po 1 i t i čni zbor 

Cepič Mirko: 270 
Č e r n e Lado: 273 
Dernovšek Jože: 242 
Divjak Stane: 248 
Florjančič Tone: 271 
Gregorič Anton: 245 
H e g 1 e r Miro: 240 
Hočevar Janez: 266 
Kambič Ciril: 253, 274 
KolmanČič Jože: 260 
Korber inž. Branko: 262 
Kos Jolanda: 247 

Knez Rihard: 251 
Kranj c Nada: 250 
Lojen Joško: 263 
Mužič Miljutin: 255 
P a v 1 i č dr. Marjan: 237 
P e r n u š Jože: 258 
Premrou dr. Branko: 267 
Rozman dr. Pavle: 230 
Saks i da Joško: 265 
Vogrinec Danica: 235 
Zobec dr. Živko: 244 

\ 



VSEBINA 

Republiški zbor 

10. seja — 22. maja 1964 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev . . . v    3 
2. Določitev dnevnega -reda  3 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 9. seje Republiškega zbora  3 
2. Obravnava in sklepanje o politiki na področju šolstva za obdobje 

1964—1970 (Skupno s Prosvetno-kulturnim zborom)  4 

Govorniki : 

Drago Seliger   4, 63 
Boris Lipužič  ® 
Dr. Milica Bergant    9 

Mitja Vošnjak  11 

Magda Kočar   17 

Ludvik Golob . .     . .    20 

Jovita Podgornik , 22, 66 
Matej Bor   . .    28, 65 
Stojan Požar  30 
Boris Mikoš    33 
Inž. Viktor Klanjšček  37 
Kristina Lovrenčič    40 
Stanko Vrhovec   43 
Bojan Černjavič .    45 
Mirko Tušek   50 
Inž. Ivo Pignar  52 
Jože Valentinčič  55 
Dane Debič  56 
Dr. Meta Skerget '  57 
Inž. Jože Mušič  . i  59 
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