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KEPUBlfŠHt ZB6R 

11. seja 

(5. junija 1964) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora in 

Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

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

Za današnjo sejo so svojo odsotnost opravičili naslednji poslanci: Ivica 
Burnik, Majda Gaspari, Milko Grkič, Jože Greben, inž. Viktor Klanjšček, 
inž. Lucijan Krivec, Jože Lončarič, Franc Popit in Mirko Zlatnar. Predlagam, 
da navedenim poslancem odsotnost odobrimo. (Poslanci se strinjajo.) S tem 
ugotavljam, da je 11. seja Republiškega zbora sklepčna in predlagam za da- 
našnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 10. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1964; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o iz- 

vršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1963; 
4. obravnava in sklepanje o finančnem načrtu sklada SR Slovenije za 

šolstvo za leto 1963; 
5. obravnava in sklepanje o zaključnem računu sklada SR Slovenije za 

šolstvo za leto 1963; 
6. obravnava in sklepanje o potrditvi zaključnega računa družbenega inve- 

sticijskega sklada SR Slovenije za leto 1963; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o pedagoški akademiji v 

Ljubljani. 
Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja in prehajamo takoj na 1. točko dnev- 
nega reda. 
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Zapisnik 10. seje Republiškega zbora ste prejeli pismeno. Ima kdo kakšne 
pripombe k zapisniku. (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je 
zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah o proračunu SR 
Slovenije za leto 19(>4. 

V smislu 159. člena SR Slovenije in 71. člena začasnega poslovnika našega 
zbora predlagam, da poslušamo obrazložitev k predlogu tega zakona skupaj 
z Organizacijsko-političnim zborom. Se strinjate s predlogom, da bi bila ob- 
razložitev k tej točki dnevnega reda skupna? (Poslanci se strinjajo.) 

Če se strinjate, prekinjam sejo, da počakamo na prihod poslancev Organi- 
zacijsko-političnega zbora, nakar bomo sejo nadaljevali. 

(Seja Republškega zbora je bila prekinjena ob 9.10. Skupna seja z Orga- 
nizacijsko-političnim zborom se je pričela ob 9.11.) 

Predsedujoči Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam skupno sejo Republiškega in Organizacijsko-političnega zbora. Oba zbora 
sta namreč v smislu 159. člena ustave SR Slovenije in ustreznih določil svojih 
poslovnikov sklenila, da bo obrazložitev k predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1964 dal predstavnik 
predlagatelja, tj. Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, na skupni seji 
obeh zborov. 

S predsednikom Republiškega zbora sva se dogovorila, da bom to sejo 
vodil jaz. 

Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Za svojega predstav- 
nika je določil podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Bena 
Zupančiča. Prosim ga, da poda še ustno obrazložitev zakona. 

Beno Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je pri- 
pravil predlog zakona o spremembi proračuna in vam ga predlaga v času, ki ga 
označujeta dve skupini dejstev. Po eni plati izrazito poudarjene potrebe 
glede osebnih dohodkov delavcev z najnižjimi osebnimi prejemki, nekaterih za- 
poslenih borcev, miličnikov, osnovnošolskih učiteljev, potrebe študentov, dalje 
funkcionalne in investicijske potrebe predvsem izobraževalnih, raziskovalnih ter 
kulturnih dejavnosti; po drugi plati pa kakovostni premiki v splošni družbeni 
politiki, s povečanim poudarkom na življenjski ravni delovnih ljudi, na osebni 
in splošni potrošnji. Gotovo ni naključje, da ti dve dejstvi v našem družbenem 
življenju soupadata tako po času kot po vsebini, saj sta vzrok oziroma posle- 
dica in spodbujata naša prizadevanja za novo kakovost naše materialne in 
socialne graditve. 

Razpravljanja v družbeno-političnih organizacijah, v različnih institucijah, 
v javnosti in ne navsezadnje opozorila v tej Skupščini kažejo, da gre za 
pomemben korak naprej, za možnosti bistvenega napredovanja vse naše družbe, 
za zavestna prizadevanja, da premaga v sebi enostranosti, neskladja oziroma 
protislovja. Gre za to, da damo v skladu z ustavo in z družbenim planom 
dejansko izrazitejši poudarek delovnemu človeku, tako njegovemu delu in pro- 
duktivnosti, njegovi delovni organizaciji, nič manj pa njegovim možnostim, 
da bi se močneje uveljavil z vsemi svojimi sposobnostmi, življenjskimi potrebami 
in hotenji kot subjekt družbenega napredka. 
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To hotenje je osnovno, kar je povzročilo med drugim tudi pričujoči zakon- 
ski osnutek, in sicer kot eno izmed dejanj, ki naj čimprej in v okvirih že 
sedanjih možnosti pomagajo uresničevati načela, o katerih govorimo, in ki naj 
po svoji plati dopolnijo vsa ostala prizadevanja, predvsem prizadevanja, da se 
čimprej unese investicijska stihija, investicije neekonomske, nesmotrne ali 
celo nelegalne narave, da se vzpostavi spodbudnejše razmerje med tako ime- 
novanimi gospodarskimi in negospodarskimi investicijami, saj le-te na vsej 
fronti čedalje bolj zaostajajo in da se konec koncev vsestransko pripravimo na 
izpopolnjevanje gospodarskega sistema, na drugačno proračunsko delitev za 
leto 1965 oziroma na smotrnejšo delitev narodnega dohodka. Dobro se zaveda- 
joč, da so osnovni premiki v družbeni politiki možni samo, če se uveljavijo 
v miselnosti naših delovnih ljudi, v sleherni delovni organizaciji in v sleherni 
komuni, je Izvršni svet smatral, da je republika poklicana tudi po svojih 
materialnih možnostih pripomoči k temu, da se čimprej odpravijo neskladja, 
ki so se nam nabirala dalj časa, in da da med drugim tudi zgled vsem tistim, 
ki bi se še morebiti obotavljali. 

Dovolite mi, da vsaj na kratko opišem poglavitne značilnosti osnutka,, ki 
je pred vami. oziroma smotre, ki smo jih hoteli doseči: 

Prvič, na prvi pogled se zdi, da je nova delitev sredstev neznatna, 
saj gre konec koncev za omejena proračunska sredstva. Zato je treba 
poudariti, da je sprememba v proračunu samo del dejanskih sprememb ali 
preusmeritev, ker «e v republiški proračun za skoroda enako vsoto zadolži do 
prihodnjega leta, hkrati pa se bodo uveljavile tudi nekatere nove notranje, 
razpodelitve sredstev v skladih, predvsem v skladu za negospodarske inve- 
sticije. 

Ce vzamemo v poštev ta dej.stva;, je celotna nova delitev po koJičini 
mnogo pomembnejša od tiste, ki je obsežena v samem tekstu zakonskega 
osnutka, saj gre dejansko, če upoštevamo samo letošnje in prihodnje leto, za več 
kot dvakratno vsoto, oziroma, če upoštevamo investicijske faze objektov, ki so 
predvideni za bistveno preusmeritev. Iz tega je razvidno, da ne gre izključno za 
zadovoljevanje nekaterih trenutnih potreb, ampak tudi ali celo predvsem za 
obveznosti, ki si jih zavestno nalagamo že za leto 1965 oziroma za prihodnja 
leta. To pomeni: uveljaviti hočemo vsebinsko preusmeritev, ki bo segla s svojimi 
materialnimi in nematerialnimi posledicami globoko v strukturo delitve razpo- 
ložljivih družbenih sredstev v prihodnjem obdobju, in sicer v korist standarda 
delovnih ljudi in tistih področij družbene dejavnosti, ki so v očitnem zaostajanju. 

Drugič, za bistveno štejemo uveljavljanje potreb izobraževalnih, raziskoval- 
nih in kulturnih dejavnosti, naj gre za potrebe funkcionalne ali investicijske 
narave. To pa terjajo predvsem naslednja dejstva: 

Šolsko reformo smo na vseh stopnjah spremljali s preskromnimi material- 
nimi sredstvi. Hitro naraščanje sredstev v te namene zadnjih nekaj let ni moglo 
bistveno odpraviti hudega zamudništva. Premalo smo torej skrbeli za graditev, 
predvsem pa za modernizacijo izobraževalnih institucij vseh vrst in stopenj ter 
njihovega dela. Zaradi vsega tega smo uveljavljali načela samoupravljanja, 
samostojnosti institucij in delitve po delu mnogokrat samo formalno, ker se ni 
s porajajočimi se bistveno novimi odnosi hkrati bistveno spremenilo materialno 
razmerje družba ■— institucija. To velja tudi za večino kulturnih dejavnosti ali 
institucij. 

Precej smo zaostali v raziskovalnih institucijah s področja družbenih ozi- 
roma humanističnih ved, ker so nekatere med njimi materialno slabotne, hkrati 
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pa je še šibak tudi potencialni interesent za njihove dejavnosti; zatorej je nujno, 
da odločneje nastopi kot neposredni interesent republika sama. 

Tretjič, posebno pozornost zasluži v osnutku poteza, ki je resnično izjemne 
narave, predvidena pomoč republike občinskim skladom pri izgradnji osnovnega 
šolstva. Ta poteza je več kot utemeljena s perečimi potrebami osnovnega šolstva 
in je del širše akcije, ki naj pomaga prebroditi najhujše težave v graditvi, 
opremljanju, nagrajevanju in podobno. Del te akcije je bila tudi intervencija 
Izvršnega sveta pri občinah in komunalnih bankah, da se zagotovi nadaljnja 
graditev šestero osnovnih šol, ki so v graditvi nemočne obtičale. Kot že rečeno 
gre za izjemen, nujen ukrep, za mobilizacijska sredstva, kar pa nas seveda 
obvezuje, da se do nove proračunske razprave načelno odločimo glede udeležbe 
republike pri graditvi in modernizaciji osnovnega šolstva, oziroma glede načina, 
kako bi ga bolj učinkovito pospeševali, da bi moglo dohajati rastoče potrebe 
in reformne zahteve tako po količini prostorov in opreme, kot po kakovosti 
učiteljev in pouka. 

Četrtič, iz obrazložitve k osnutku ste lahko razbrali, kako skušamo z neka- 
terimi ukrepi, ki jih bo posredno povzročila sprememba proračuna, drugače 
porazdeliti sredstva v skladih in spremeniti razmerje med gospodarskimi in 
negospodarskimi investicijami v korist negospodarskih, znotraj negospodarskih 
pa v korist osnovnega, višjega in visokega šolstva, raziskovalnega dela in kultur- 
nih dejavnosti. To je seveda zavestna, hotena poteza, zakaj nikakor ne gre za to, 
da bi preganjali sleherne investicije ali kjerkoli, temveč za smotrnost in večjo 
skladnost, hkrati pa gre za nekatere izredno nujne potrebe, ali celo za stare 
kulturne dolgove, ki smo jih predolgo odlagali iz leta v leto. In končno gre pri 
tem za pospešeno graditev študentskih domov, pri čemer nam bodo priskočile 
na pomoč tudi nekatere komune. 

Petič, značilnost, ki je ravno tako kot prejšnje v skladu s prizadevanji za 
višjo življenjsko raven in nič manj s celotno družbenoekonomsko akcijo, da se 
popravijo dohodki delavcev z osebnimi prejemki do 25 000 dinarjev, je uveljav- 
ljena v tem osnutku in v obrazložitvi s sredstvi namenjenimi zaposlenim borcem, 
ki so sodelovali v NOB pred 9. septembrom 1943 in katerim gre že po sedanjih 
predpisih poseben dodatek; s sredstvi za uslužbence ljudske milice, katerih osebni 
dohodki so zaostali za republiškim povprečjem osebnih dohodkov zaposlenih; 
s sredstvi za zvišanje štipendij študentom, ki jih prejemajo iz republiških virov 
oziroma za pomoč pri kreditiranju študija; in končno gre še za dodatne regrese za 
mleko ter za sredstva, namenjena intervencijam na trgu. 

Vse skupaj pomeni, da skušamo popraviti stanje osebnih prejemkov tam, 
kjer je najbolj pereče, oziroma tam, kjer v danih mejah moremo. Prvo nam 
narekuje tako moralni dolg do borcev, kot drugačne življenjske razmere v 
Sloveniji, ki jih označujejo višji življenjski stroški kot v drugih republikah, 
drugo težka služba ljudske milice, tretje zaostajanje števila štipendij kot 
štipendijskih vsot za študente, četrto težave v delovnih kolektivih proizvajalcev 
mleka, ki niso dolžni sami nositi razlike med prodajno in dejansko ceno. 

Šestič, da bi mogli zadovoljiti izkazane potrebe*, bo potrebno sredstva ne 
samo dati, ampak tudi nekomu vzeti. Predlagamo, da začnemo kar pri republiški 
upravi, kar jo bo gotovo> prizadelo pri njenih funkcionalnih izdatkih, in sicer 
za 5 %>, potem pri cestnem skladu iz sredstev za rekonstrukcije in za letališče 
v Brniku, pri republiškem deležu v graditvi Trga revolucije v Ljubljani,, hkrati 
pa bi odložili predvideno razširitev kluba poslancev. Izvršni svet se je zavedal, 
da ti posegi ne bodo kaj prida prijetni, saj bedo tudi ti prizadeli določene 
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potrebe, vendarle se je zanje odločil, ker ti posegi predvsem niso bistveni ali 
celo uničujoči in ker bi sicer sploh ne bilo mogoče kaj spremeniti, kaj šele 
da bi s svojim zgledom spodbudili k podobnim dejanjem okraje, občine in 
delovne organizacije. 

Tovarišice in tovariši! Ta kratka oznaka predlaganih sprememb in smotrov, 
ki bi jih hoteli doseči, in ki nam jih narekuje družbena situacija, bi ne bila 
popolna, ko bi znova ne poudarili,, da ne gre za osamljen ukrep, ampak za 
enega izmed ukrepov v vsestranskih prizadevanjih, ki nam naj že zdaj sredi leta 
pomagajo uveljavljati politiko odločnejšega zviševanja življenjske ravni, to pa 
pomeni oblikovanja izrazitejših pogojev tako za višjo delovno produktivnost 
kot za višjo izobrazbeno in splošno kulturno raven našega delovnega človeka, 
tako za večjo samostojnost delovnih organizacij, med njimi tistih, ki so izra- 
zito zaostale — v mislih imam delovne organizacije na področju šolstva,, razi- 
skovalnega dela in kulturnih dejavnosti — kakor tudi za močnejše uveljavljanje 
samoupravnosti ob višji materialni osnovi. Taka politika je že zapisana v 
mnogih naših družbenih dokumentih in dogovorih, vendar jo je predvsem 
pretirana investicijska potrošnja dejansko zapostavljala in ob danih gospodar- 
skih in drugih instrumentih potiskala na nižjo raven, ki bi lahko ogrozila 
harmoničen družbeni razvoj. 

Hočem reči, te spremembe je mogoče razumeti samo v zvezi z vsemi 
drugimi ukrepi, ki so v teku ali se pripravljajo. Moralno-politična učinkovitost 
predlaganih proračunskh sprememb trenutno lahko presega materialno, vendar 
bi se morali hitro uravnovesiti, to pa bo mogoče doseči samo takq. da ne bodo 
.samo za zgled, ampak tudi živa pobuda za vrsto podobnih ukrepov v delovnih 
organizacijah, občinah in okrajih, ki edino lahko bistveno spremenijo tek stvari 
in uveljavijo tako politiko v vsej naši družbi. ' 

V tem smislu v imenu Izvršnega sveta predlagam, da predloženi osnutek 
zakona sprejmete. S spremembami, ki so jih predlagali skupščinski odbori, se 
je Izvršni svet strinjal in so postale sestavni del predloženega osnutka. 

Predsedujoči Janez Hočevar: Skupna seja je s tem končana, oba 
zbora pa bosta na ločenih sejah razpravljala in sklepala o tem zakonskem 
predlogu. 

Seja Organizaoijsko-političnega zbora se bo nadaljevala takoj. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 9.20. Seja Republiškega zbora se je 
nadaljevala ob 9.21.) • 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 
Predlog zakona je obravnaval odbor za proračun kot pristojni odbor;, zakon- 

ski predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije. Odbor in zakonodajno-pravna komisija sta dala vsak svoje pismeno 
poročilo. Ali želita poročevalca odbora, oziroma zakonodajno-pravne komisije 
dati še ustno poročilo. (Da.) Prosim. Besedo ima tovariš Tone Fajfar. 

Tone Fajfar: Tovarišice in tovariši poslanci! O predloženem zakonu 
o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije za leto 1964 so skupno razpravljali odbor za proračun in odbor za 
družbeni plan in finance Republiškega zbora ter pododbor za proračunski 
sistem Organizacijsko-političnega zbora. Poleg tega pa ločeno tudi ustrezni 
pododbori oziroma komisije ostalih zborov naše skupščine. 
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Odbori so obravnavali prvotni predlog Izvršnega sveta, ki je bil nekoliko 
drugačen od tega, kot ga imate zdaj pred seboj. Razprava je bila obširna in 
temeljita, zaslišani pa so bili predstavniki republiškega sekretariata za šolstvo, 
za raziskovalno delo in visoko šolstvo, za promet, nadalje predstavniki repu- 
bliškega sklada za ceste ter sklada za negospodarske investicije, posebej pa še 
predstavniki investitorja Trga revolucije. 

Odbori so soglasno ugotovili potrebnost in upravičenost predlaganega reba- 
lansa republiškega proračuna, ki naj bi v skladu z možnostmi popravil nesklad- 
nosti, ki so se pokazale in se začele v letošnjem letu celo zaostrovati. Posebno 
se je to pokazalo pri zaostajanju osebnih dohodkov Ljudske milice, pri skrbi 
za študente, pri investicijah za osnovno šolstvo in nasploh pri čedalje manjši 
udeležbi investicij na področju kulture. 

Ob dejstvu, da so se vsa leta do zdaj stalno povečevale investicije v 
gospodarstvu, ki so preraščala zmogljivosti naše republike, kar povzroča v 
zadnjem času velike motnje v razumni delitvi nacionalnega dohodka, so se 
vlaganja v negospodarsko področje stalno sorazmerno manjšala, tako že v naših 
planih, prav posebno pa še zaradi stihijskega širjenja neštetih nepokritih in 
lahkomiselno začetih vlaganj. Prav zaradi tega stanja so premiki, ki jih odpira 
predloženi rebalans, primer resnega napora, da vsaj delno začno odpravljati 
nastala nesorazmerja,, kolikor je pač to mogoče v okviru republiških proračun- 
skih sredstev. 

Odločnejše preusmeritve, ki bi imele učinkovitejši in trajnejši vpliv na 
izboljšanje življenjskega standarda in večjo udeležbo osebnega dohodka v delitvi 
nacionalnega dohodka, pa tudi sorazmerno večja vlaganja v negospodarska pod- 
ročja, bo mogoče doseči z uresničevanjem teženj izraženih v resoluciji zvezne 
skupščine in v smernicah za pripravo VIII. kongresa Zveze komunistov Jugo- 
slavije. Vse to pa bo mogoče ustvariti le z najzavestnejšim in naj doslednejšim 
delovanjem v nakazani smeri tako v federaciji in občinah, kakor tudi v de- 
lovnih organizacijah. Brez takega premika v miselnosti in praksi na vseh 
nivojih bodo ostali brez haska tudi takšni ukrepi, kakršni so zdaj tovariši po- 
slanci pred vami v obliki rebalansa republiškega proračuna. 

Pri obravnavi predloženega zakona so bila v odborih sprejeta nekatera 
stališča, ki jih je treba poleg tega, kar je že v pismenem poročilu, še podrobneje 
obrazložiti. 

Prvič, pri povečanju dohodkov za Ljudsko milico je bilo ugotovljeno, da 
sta oba proračunska odbora že pri obravnavi republiškega proračuna konec 
lanskega leta opozorila na pomanjkljiva in premajhna sredstva za ta namen. 

Drugič, odbori so se strinjali z načinom reševanja posebnega dodatka za 
borce, kakor ga predlaga Izvršni svet, toda to bo pomenilo za proračun prihod- 
njega leta dodatno obremenitev;, ker bo treba kriti tudi premostitveni kredit 
zavoda za socialno zavarovanje. 

Tretjič, po prvotnem predlogu je bil predlagan regres za mleko, in sicer 
6 din pri litru za vsa družbena posestva cd 1. 1. 1964 dalje, kar bi znašalo 
200 milijonov dinarjev. Odbori so zavzeli stališče, da se takšen rok ne sklada 
s stimulativnim namenom tega regresa, ker lahko stimulativno deluje samo v 
bodoče. Za nazaj je možno govoriti samo ob pokrivanju izgub družbenih posestev, 
ki se bavijo z mlečno proizvodnjo. Poleg tega je prišlo do izraza odklonilno 
stališče do retroaktivnih ukrepov, ki so doslej povzročali številne motnje v 
našem gospodarstvu in ki bi se jih bilo treba čimbolj izogibati. Zaradi tega 
smo se soglasno odločili za rok 1. 6. 1964 in temu primerno zmanjšali predlagana. 
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sredstva za regres na 150 milijonov dinarjev. Izvršni svet je na spremembo 
pristal. Ob tej priložnosti so poslanci opozorili na nevzdržno odkupno ceno 
mleka v privatni kooperacijski proizvodnji, kar še posebno destimulativno 
vpliva na stanje govodoreje v Sloveniji. 

Četrtič, v rebelansu so predvidene nekatere nove investicije na področju 
družbenih služb, tako za šolstvo, za Narodno gledališče v Ljubljani, za upravno 
in šolsko stavbo arboretuma Volčji potok in pri Zavodu za invalidno mladino 
v Ponikvah. Odbori so ugotovili, da se s tem odpirajo nove investicije, pri 
katerih bo sicer letos republika sodelovala z manjšimi sredstvi, v prihodnjih 
letih pa bodo te investicije zahtevale zato večja sredstva. Tako je na primer 
pri gledališču predvidena celotna vrednost investicije najmanj v znesku 700 
milijonov dinarjev, pri Volčjem potoku 210 milijonov. S to odločitvijo se vežejo 
za prihodnja leta ne le sredstva republike, ampak tudi drugih soinvestitorjev. 
Odbori so mnenja, da odpiranje novih investicij v letošnjem letu ni povsem v 
skladu s stališči sprejetimi v skupščini. Pristali so sicer na ta letošnja vlaganja, 
vendar s pripombo, da to republike ne obvezuje v dodatna povišanja sklada 
za negospodarske investicije v prihodnjem in naslednjih letih. Odbori so na 
ta nova vlaganja pristali predvsem zaradi dejstva, ker so bila za ta področja 
doslej dana majhna sredstva in da se uporabi priložnost, ko se sprejema 
rebalans, da se izvrši določen premik v korist kulture in šolstva. 

Petič, znesek 421 milijonov dinarjev, ki je namenjen vlaganjem v osnovne 
šole, naj predvsem kot republiška soudeležba mobilizira sredstva občin, ki 
so doslej premalo vlagale v osnovno in posebno šostvo. Zato bi morala ta 
vsota dati veliko večji učinek, kot bi ga lahko pričakovali od samih sredstev 
republiške pomoči. Odbori so se postavili na stališče, da je treba ta sredstva 
dodeljevati občinskim in šolskim skladom praviloma kot kredit pod ugodnimi 
odplačilnimi pogoji in samo izjemno, v posebno upravičenih primerih z dotacijo. 
Pri tej priložnosti smo tudi ugotovili, da takšen način pomoči osnovnemu 
šolstvu, kakor ga to pot ubiramo, ne more biti trajen. V našem sistemu bo 
treba omogočiti dolgoročno kreditiranje osnovnega šolstva z ugodnimi odpla- 
čilnimi pogoji. 

Šestič, ko so odbori obravnavali področja, kjer je bilo treba odvzeti sred- 
stva za kritje v predlogu navedenih potreb, so se v načelu s predloženimi re- 
dukcijami in premiki sredstev sicer strinjali, vendar so< imeli več pridržkov. 
Strinjali so se, da se odloži nadgradnja kluba poslancev, ki bi zagotovila 30 sob 
za profesionalne poslance, da bi se jim omogočilo delo in življenje v republiški 
skupščini, obenem pa v večji meri omogočalo izkoriščanje klubskih prostorov 
za razne osrednje politične in družbene organizacije. Kljub nujni potrebi, da 
se to vprašanje čimprej reši, so odbori pristali na odložitev gradnje za letošnje 
leto. Vsekakor pa bo potrebna sredstva zagotoviti za prihodnje leto, ker se 
bodo problemi zaostrili s prihodom nove polovice poslancev v republiško skup- 
ščino. 

Sedmič, pri financiranju Trga revolucije sodeluje poleg republiškega pro- 
računa tudi mesto Ljubljana, gospodarske organizacije in banke. Odbori so 
opazili, da vsa sredstva še niso zagotovljena in da je tudi namembnost neka- 
terih objektov še nedognana. Postavili so se na stališč^, da ne gre dvomiti 
v upravičenost izgradnje Trga revolucije, ker se s tem ne zagotavljajo samo 
prostori za republiško upravo in gospodarstvo, ampak bi posredno prišli do 
prostorov tudi ekonomska fakulteta in muzeji, ki bodo podedovali sedanje 
republiške upravne prostore. Prav tako bi bilo zaustavljanje del na tem grad- 
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bišču neekonomično, mogoče pa je za letos proračunska sredstva delno omejiti 
ter jih nadomestiti po potrebi z drugimi npr. z bančnimi sredstvi. Izvršni svet 
je pristal na dodatno znižanje in tako je prišla v predloženi rebalans vsota 
360 milijonov dinarjev. 

Osmič, največje znižanje po prvotnem in sedanjem predlogu naj bi utipel 
republiški cestni sklad, od tega letališče Brnik 300 milijonov. Odbori se s 
takšnim znižanjem za letališče niso strinjali, ker bi na ta način bila onemo- 
gočena dokončna dograditev piste, ki je bistvenega pomena za vključitev le- 
tališča v mednarodni letalski promet, gradbišče pa močno moti delovanje ra- 
darskih naprav. Pač pa je na letališču zdaj možno odložiti gradnjo nekaterih 
stranskih objektov. Zaradi tega je bilo letališču namesto 300 milijonov, od- 
vzeto samo 250 milijonov. Cestnemu skladu je bilo odvzeto 400 milijonov, 
vendar z izrazitim pridržkom, da se ne smejo zmanjšati sredstva za vzdrže- 
vanje in za rekonstrukcije v osnovnem cestnem križu. Manjkajoča sredstva 
je zlasti mogoče pridobiti pri novogradnji gorenjske ceste. 

V odborih je prišlo pri obravnavi potreb cestnega sklada do resnih pripomb 
na politiko sklada, ki je letos reduciral sredstva za vzdrževanje cest za 13n/«, 
ter nad počasnostjo cestnih podjetij pri delih na vzdrževanju in popravilih 
cest, ki so se zavlekla v začetek turistične sezone. 

Devetič, odbori so se strinjali s 5 °/o omejitvijo upravnih izdatkov v re- 
publiškem proračunu, toda to je za zdaj lahko skrajen ukrep za varčevanje 
pri izdatkih, seveda, kolikor zadeva povprečno vsa področja enako. 

Poslanci pa so pripomnili, da utegne povzročiti 5 °/u omejitev pri dotaciji 
društvom ter organizacijam težave pri tistih,, ki jim je dotacija potrebna tudi 
za pokrivanje osebnih dohodkov. Odbori v sedanji situaciji niso našli možnosti 
za premike še pri drugih skladih, npr. da bi šolski sklad v večji meri sodeloval 
tudi pri pokrivanju dodatnih potreb za univerzo ali pa republiški stanovanjski 
sklad pri večji udeležbi gradnje stanovanj za študente. Zaradi tega so se stri- 
njali s predlaganimi omejitvami in premiki, s katerimi je omogočen predlagani 
rebalans v sedanjem obsegu. , 

Odbor se zavedajo, da je predlagani premik izražen v milijonih dinarjev 
sicer skromen, če ga primerjamo s sredstvi vse republike, to se pravi z dese- 
tinami milijard, ki krožijo v našem gospodarstvu in izven gospodarstva. To pa 
je obenem za zdaj največ^ kar je mogoče napraviti v republiškem proračunu 
letošnjega leta. Pač pa je treba ob tej priliki poudariti, da mora ta rebalans 
imeti mnogo širše posledice, tako glede usmeritve naše bodoče politike pri 
delitvi republiških sredstev, kakor tudi glede usmeritve pri gospodarjenju s 
sredstvi skupnosti v naših občinah in okrajih, pa tudi glede trošenja sredstev 
delovnih organizacij, v prid večje osebne potrošnje in za čimbolj smotrna in 
premišljena vlaganja v lastni razvoj. 

Razprava o predlaganem zakonu o spremembah republiškega proračuna 
je jasno nakazala potrebo po temeljiti razpravi o proračunu za prihodnje leto, 
ki naj zdajšnjo usmeritev še nadalje razvije in zagotovi za prihodnja leta 
.skladnejšo in vsem potrebam naše družbe prilagojeno delitev sredstev. 

Predlog zakona,, ki je pred vami, je rezultat temeljite obravnave v naših 
odborih ter usklajevanja stališč med odbori in Izvršnim svetom. Zaradi tega 
v imenu odbora za proračun predlagam, da ga nespremenjenega sprejmete. 

Predsednik Tine Remškar: Na podlagi 160. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in 43. člena začasnega poslovnika naše skupščine, obrav- 
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navajo sprejem proračuna in spremembe proračuna tudi ostali zbori naše Skup- 
ščine, ki dajejo svoja mnenja. Od odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora sem prejel tole mnenje: 

1. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora Skupščine SR Slovenije soglaša s politiko odločne usmeritve na pove- 
čanje osebne potrošnje in njene večje udeležbe v celotni potrošnji, zaradi česar 
je potrebno zviševati osebne dohodke, stabilizirati cene in menjati strukturo 
investicij. Vendar odbor pri tem ugotavlja, da so bila prav ta načela podlaga 
za predlog republiškega proračuna za leto 1964, kot je bil v začetku tega leta 
v Skupščini tudi sprejet. V teh nekaj mesecih se tudi drugi pogoji niso bistveno 
spremenili. 

V prihodnje naj predlog proračuna temelji na vsestransko pripravljeni 
temeljito izdelani studiozni analizi potreb in nujne prioritete v takem ter- 
minskem okviru, ki bo omogočil vsestransko široko razpravo. 

2. Pismeno obrazložitev predloga za spremembe in.dopolnitve republiškega 
proračuna je tako v načely, zlasti pa v posameznih postavkah pomanjkljiva 
in ne zagotavlja, da je s temi spremembami in dopolnitvami uresničena pre- 
orientacija v smislu prej navedenih načel. 

Utemeljeni so predlogi za zvišanje osebnih prejemkov pripadnikom Ljudske 
milice in zvišanje posebnega dodatka borcem NOB in za izboljšanje življenjskih 
pogojev študentov. Odbor kljub tej utemeljitvi ne dvomi v pravičnost ostalih 
v predlogu navedenih potreb, iz utemeljitve pa ne izhaja njihova prioriteta 
pred drugimi,, tudi perečimi potrebami, ki jih predlog ne obravnava. 

Predlogi za zvišanje izdatkov na področju kulture rešujejo glede na noto- 
l ično stanje in potrebe na tem področju problematiko le parcialno in ne 
odpirajo načrtne načelne preusmeritve. Glede posameznih postavk npr. Drame 
slovenskega gledališča bi bilo potrebno vsaj v prihodnjem letu zagotoviti sred- 
stva za predlagane adaptacije iz republiškega proračuna. Sedanji predlog spre- 
memb pa tudi ne zagotavlja, da ne bi bilo potrebno ponovno spreminjati 
proračuna še v tem letu. 

3. Za kritje potreb, ki so na novo vnesene v republiški proračun, je treba 
zagotoviti sredstva v okviru že sprejetega proračuna. Odbor sodi, da morata 
pri presoji, od kod vzeti sredstva, odločati gospodarski račun in analiza o 
ekonomičnosti trošenja sredstev v že sprejetem republiškem proračunu. 

Zmanjševanje sredstev na najbolj občutljivih mestih našega gospodarstva 
— promet, ceste — in jemanje sredstev na objektih v izgradnji — letališče 
Brniki, ki je v obratu in glede tehnične varnosti še ne popolno opremljeno — 
kot tudi zmanjšanje tempa gradnje Trga revolucije ne pomeni varčevanja, 
ampak nove dodatne stroške, ki nastajajo zaradi podaljševanja gradnje in nepo- 
polne izkoriščenosti mehanizacije zbrane na teh objektih. Učinkovito varčevanje 
je možno le z maksimalno pospešitvijo začetih upravičenih gradenj in z nji- 
hovim čimprejšnjim zaključkom, pri čemer pa je seveda možna korektura 
plana gradnje, glede objektov, ki še niso v gradnji oziroma njihovo zmanjše- 
vanje na skromnejšo izvedbo in obseg. 

4. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora Skupščine predlaga, naj bi v prihodnje predlog republiškega proračuna 
temeljil na pravočasni in vsestransko pripravljeni analizi potreb in sredstev, 
ter pri tem nakazuje variante rešitve in utemeljitve vseh teh rešitev, njihove 
prednosti in pomanjkljivosti. Samo tak predlog republiškega proračuna bo 
trdna osnova za realno presojo in odločanje. 
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S temi pripombami se odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Gospodarskega zbora strinja s predlogom zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1964. 

Od odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdrav- 
stvenega zbora smo prejeli naslednje mnenje: 

1. Odbor Socialno-zdravstvenega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov se s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pro- 
računu Socialistične republike Slovenije za leto 1964 v načelu strinja. 

2. V razpravi je bilo na seji odbora poudarjeno, da predloženi zakon z 
odločnejšo orientacijo na povečanje osebne potrošnje nekaterih kategorij pre- 
bivalstva in na zboljšanjem materialnih pogojev šolstva, rešuje v okviru obsto- 
ječih možnosti najbolj pereče probleme. Odbor pa se je odločno zavzel za to, 
da se investicijsko varčevanje ne sme odraziti na družbenih službah, saj se prav 
tu kaže močno zaostajanje investicij. Zato se je treba zavzeti za racionalno 
porabo sredstev pri realizaciji investicijskih programov na področju zdravstva. 

Razprava je ponovno opozorila na neugodni položaj republiškega zavoda za 
zdravstveno varstvo, čigar financiranje ni usklajeno z nalogami ki so temu 
zavodu naložene. S predloženim zakonom bi bila sredstva Zavodu za zdrav- 
stveno varstvo Socialistične republike Slovenije zmanjšana za 9 milijonov 
dinarjev, s čimer bi bila onemogočena popolna izvedba pogodbenih nalog in 
prizadet osebni dohodek tega zavoda. Dan je bi predlog, naj 5 % linearna 
omejitev predvidena z 2. členom predloženega zakona ne zajame sredstva, ki 
so bila zavodom na področju družbenih služb zagotovljena iz proračuna repu- 
bliških upravnih organov za izvedbo nalog na osnovi že sklenjenih pogodb. 

Končno še predlog odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Prosvetno-kulturnega zbora. 

1. Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov se s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pro- 
računu SRS za leto 1964 v načelu strinja, ker ustreza v danih pogojih možno- 
stim, ki so na razpolago po sprejetju zakona. 

2. Odbor ugotavlja, da je do sprememb in dopolnitev zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1964 moralo priti, ker so bile stvarne 
potrebe šolstva in kulture v njem premalo upoštevane, kar je ob sprejemu 
tega zakona že ugotovil tudi Prosvetno-kulturni zbor. 

3. Da predlagane spremembe in dopolnitve zakona o proračunu predstav- 
ljajo minimalne nujne spremembe, in da je treba med letom proučiti nadaljnje 
možnosti,, da se poveča obseg razpoložljivih sredstev za osnovno dejavnost in 
investicije v šolstvo ter osnovno dejavnost kulturnih institucij. Da s spremembo 
zakona o proračunu še vedno ne bodo zajamčena sredstva, je potrebno, da se 
izpolnjujejo z družbenim planom predvidene investicije v šolstvu. 

Odbor predlaga, da obravnavani predlog zakona zaradi širšega družbenega 
pomena obravnava tudi Prosvetno-kulturni zbor Skupščine. 

To so mnenja ostalih zborov naše Skupščine in s tem začenjam razpravo. 
K besedi se je že prijavil tovariš Ludvik Gabrovšek. 

Ludvik Gabrovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi neko- 
liko podrobneje utemeljiti postavke v predlogu zakona o spremembi proračuna, 
ki se nanašajo na izboljšanje materialnega položaja študentov. 

O tej problematiki je Izvršni svet razpravljal že v drugi polovici meseca 
marca. Upoštevajoč ugotovitve ustreznih analiz in priporočilo Izvršnega odbora 
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Glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije je med dru- 
gim sklenil: 

— da se zvišajo štipendije, ki jih dajejo republiške ustanove študentom, 
ki jim je štipendija edini vir dohodka, na 18 do 24 000 dinarjev; 

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

— da se priporoči samoupravnim organom študentskih domov in mest, 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 študenskih domov in pripravijo 
predlogi za njihovo intenzivnejšo in hitrejšo gradnjo; 

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

Izvršni svet je na isti seji za hitrejšo izvedbo sklepov imenoval posebno 
komisijo. Za izvedbo sklepov, ki so medtem dobili politično podporo tudi v 
razpravah na kongresu sindikatov in na plenumu Centralnega komiteja ZKS, 
se je po pregledu razpoložljivih sredstev v republiškem proračunu in sredstev 
ustreznih skladov pokazaloi, da sklepov nikakor ni mogoče realizirati drugače, 
kot s predlogom za spremembo proračuna. 

Ce razporedimo predloge za spremembo v proračunu po posameznih zvrsteh 
pomoči študentom, dobimo naslednjo sliko: 

Za zvišanje in razširitev števila štipendij potrebuje Republiški sekretariat 
za raziskovalno delo in visoko šolstvo 24 milijonov dinarjev. Ta sekretariat 
je najpomembnejši republiški štipenditor. V začetku tega leta je dajal 259 šti- 
pendistom štipendije v povprečni višini 12 300 din. Na osnovi sklepa Izvršnega 
sveta je z veljavnostjo 1. 4. 1964 upravni odbor zvišal štipendije tako, da 
znaša sedaj povpreček štipendij 19 000 din, pri čemer prejema 25 '°/o štipendistov 
štipendije od 22 do 24 000 din. 

Sekretariat predvideva za začetek šolskega leta 1964/65 še dodatno 90 do 
100 novih štipendij. Omenim naj še, da so tudi drugi republiški štipenditorji, 
ki štipendirajo skupno 70 štipendistov, predvsem sta tu mišljena Republiški 
sekretariat za pravosodno upravo ter Javno tožilstvo SRS, v smislu sklepov 
Izvršnega sveta tudi zvišali štipendije za najmanj 18 000 din. Ta zvišanja so 
izvedli v okviru lastnih sredstev brez zahtevkov za spremembo proračuna. 

Za kritje izdatkov v zvezi z razširitvijo kroga koristnikov posojil in zvi- 
šanje obroka posojil študentom visokošolskih zavodov v Ljubljani in Maribru 
potrebuje sklad SRS za šolstvo dodatnih 75 milijonov. S sredstvi, odobrenimi v 
doslej veljavnem proračunu, je upravni odbor sklada do 1. 4. 1964 za posojila, 
študentom, od 1600 prosilcev, ki so zadostili pogoje razpisa, lahko izplačeval 
posojila le 1 300 upravičencem, v višini 6 000 din mesečno. Od 1. 4. 1964 je 
upravni odbor sklada za posojila študentom v smislu sklepov Izvršnega sveta 
zvišal obrok posojila od 6 000 na 9 000 do 10 000 dinarjev in razširil krog 
prejemnikov posojila še za 300, tako da sedaj dobiva posojila večina študentov 
visokošolskih zavodov v Ljubljani, ki so zaprosili za posojilo in izpolnjujejo 
pogoje razpisa. 

Potrebe po dodatnih sredstvih za kreditiranje so bile ugotovljene na sestan- 
kih komisije Izvršnega sveta z zastopniki študentskih organizacij v Ljubljani in 
Mariboru. Ob tej priliki velja podčrtati, da s tem ukrepom Izvršni svet nikakor 
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ne zasleduje cilja, da bi nadomestil štipendiranje s kreditiranjem, za kar je 
bilo slišati nekaj očitkov, marveč sodi, da naj se obe obliki pomoči študentom 
medsebojno dopolnjujeta in da bi prenehanje ene ali druge oblike pomenilo 
korak nazaj. 

Analiza finančnega položaja študentskih domov in menz v I. četrtletju 
1964. leta je pokazala, da ti ne bodo mogli kriti svojih izdatkov v tekočem 
letu z dohodki, ki jih predvidevajo njihovi finančni načrti in to zaradi podra- 
žitve živil, goriva, komunalna storitev, električne energije, zaradi obveznega 
prispevka za Skopje, kakor tudi zaradi nujnega zvišanja osebnih dohodkov 
delavcev, ki prejemajo manj kot 25 000 dinarjev mesečno. Izvršni svet in drugi 
prizadeti činitelji so bili enotni v tem, da je v sedanji situaciji nemogoče 
reševati finančne težave domov in menz z zvišanjem oskrbnine in so zato 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 na seji, na kateri je razpravljal o materialnih vprašanjih 
študentov, sklenil, da se dodeli menzi študentskega naselja v Ljubljani iz 
republiške proračunske rezerve znesek 5 milijonov dinarjev, kot namenska 
dotacija za kritje izgube, ki jo ima menza, s tem, da ohrani ceno prehrane 
na višini, ki je nižja od ekonomske cene. Komisija Izvršnega sveta za mate- 
rialna vprašanja študentov je s samoupravnimi organi domov in menz ugotovila 
iz predloženih skrbno izdelanih analiz, da bi bilo potrebno, poleg že odobrenih 
5 milijonov dinarjev iz republiške proračunske rezerve,, domovom in menzam 
dati še skupaj 45 milijonov dinarjev, da ti ne bi zvišali ceno stanovanjskih in 
prehrambenih uslug. Izvršni svet predvideva, da bo to postavko mogoče dobiti 
pri povečanih sredstvih sklada za šolstvo SR Slovenije. 

Omeniti je še treba, da študentje v Mariboru nimajo svojega študentskega 
doma niti študentske menze. Zato se je reševal problem oskr bnega dne v Ma- 
riboru z namensko dotacijo republiškega sklada združenja visokošolskih zavodov 
v Mariboru. Republiški šolski sklad je namreč dodelil združenju dne 27. 3. 1964 
skupno vsoto 42 milijonov, od katere gre 12 milijonov za izboljšanje prehrane 
študentov. 

Danes razpolagamo s kapaciteto 2600 postelj za študente, s čimer krijemo 
pičlo tretjino potreb. Ce bi hoteli s 7-letnim načrtom doseči, da bi ob pred- 
videnem porastu števila študentov bilo vsaj 40 % študentom mogoče zagotoviti 
nastanitev v domovih, bi morali zgraditi do leta 1970 kapacitete za okoli 3 300 
postelj, od tega okoli 1000 v Mariboru, okoli 2300 pa v Ljubljani. To pomeni 
povprečno letno okoli 480 postelj. 

Letos bodo v začetku šolskega leta dograjeni prvi objekti za stanovanje 
študentov v Mariboru s kapaciteto 180 postelj. Finančna sredstva v predra- 
čunski vsoti 220 milijonov je v višini 110 milijonov prispeval republiški sta- 
novanjski sklad, druga polovica vsote pa je bila 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, za katere začetek 
že po lani predvidenem proračunu primanjkuje 170 milijonov sredstev. V reba- 
lansu republiškega proračuna je za zagotovitev začetka gradnje tega drugega 
objekta v letošnjem letu predvidena v skladu SR Slovenije za šolstvo vsota 
100 milijonov. Toda na osnovi izražene želje zveze študentov, da se naj nov: 
objekti za nastanitev študentov locirajo v okviru študentskega naselja, da se 
lahko pri tem bolje in racionalno izkoriščajo kapacitete menze in drugih skup- 
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nih naprav, je sedaj sklenjeno, da se drugi objekt s kapaciteto 180 ležišč., 
kakršno imajo dosedanji objekti, gradi v okviru študentskega naselja. Ker pa 
tak tempo izgradnje stanovanjskih prostorov ne dosega s 7-letnim načrtom 
predvidenih gradenj študentskih domov, je v teku akcija, da se iz lokalnih 
virov, stanovanjskih skladov občin mesta Ljubljane zagotove sredstva za iz- 
gradnjo tretjega objekta s kapaciteto 180 postelj, prav tako v okviru študent- 
skega naselja. 

Zastopniki komisije Izvršnega sveta so imeli s predsednikom okrajne skup- 
ščine Ljubljane, s predsednikom Mestnega sveta Ljubljane in s predsedniki 
občinskih skupščin dogovore, pri katerih so se v načelih zedinili za tak način 
gradnje. Konkretno sklepanje je seveda v pristojnosti samoupravnih organov 
občinskih skladov za stanovanjsko izgradnjo. 

V teku je prav tako akcija, da bi se tudi preko drugih občin oziroma preko 
republiške gospodarske zbornice in preko okrajnih gospodarskih zbornic zbrala 
sredstva za izgradnjo četrtega objekta v Ljubljani in drugega objekta v Ma- 
riboru. Pri tem velja omeniti, da so občine s področja mesta Ljubljane zainte- 
resirane za izgradnjo' študentskih domov tudi z vidika turizma. Prenočitvene 
kapacitete Ljubljane so med turistično sezono premajhne. Zato si bodo s pogod- 
bami s skladom za izgradnjo študentskih domov zagotovile razpolagalno pravico 
za določeno kapaciteto v študentskih domovih za čas od julija do oktobra, 
ko so študentje na počitnicah. Podoben je položaj na področju mesta Maribora. 
Gospodarske organizacije oziroma gospodarske zbornice in mestne občine pa 
bodo seveda zainteresirane za razpolagalno pravico v študentskih domovih za 
časa študija od oktobra do junija, da bi na ta način olajšali študij študentom, 
za katere so kadrovsko zainteresirani. Zato se bo v pogodbah ta moment 
upošteval. 

Po sedanji oceni gradbenih storitev v Ljubljani, kot v Mariboru, bo stala 
izgradnja enega ležišča v študentskih domovih okoli 1 400 tisoč dinarjev. Za 
izgradnjo študentskih domov je republiški stanovanjski sklad v obliki dolgo- 
ročnega posojila prispeval v letošnjem letu 110 milijonov za stanovanjskof 
izgradnjo za študente v Mariboru, v Ljubljani pa 100 milijonov in sprejel 
obveznost, da tudi v letu 1965 in 1966 dodeli v te namene po 100 milijonov. 
Ce bomo hoteli izvajati predlog sedemletnega načrta za gradnjo domov, bo- 
treba njegova sredstva angažirati v še večji meri. 

Iz navedenega je razvidno, da je bil v republiškem merilu napravljen 
dokajšen premik za izboljšanje materialnega stanja študentov. Potrebno je, 
da sledijo ustrezni ukrepi občin in tudi večjih gospodarskih organizacij. 

Ob koncu bi rad podčrtal še naslednje: akcije za izboljšanje materialnega 
stanja študentov ne smemo motriti samo iz socialnega vidika. To akcijo moramo 
gledati predvsem z vidika naših splošnih prizadevanj za hitrejše in učinkovi- 
tejše izobraževanje strokovnih kadrov in s tem posredno za povečanje storil- 
nosti in za uspešnejše vključevanje naše proizvodnje v mednarodno delitev 
dela. Zato moramo z vso resnostjo obravnavati podatke iz analiz Republiškega 
sekretariata za raziskovalno delo in visoko šolstvo ter analiz Zveze študentov, 
da ima samo 25 n/o študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov možnost za 
nastanitev v študentskih domovih, da jih 33 °/o stanuje v privatnih, večina 
zelo dragih sobah, da se 16 % študentov vozi na relacijah, ki bistveno zmanj- 
šujejo čas, ki jim ostane na razpolago za študij. 

Upoštevati moramo, da je promet servisa Zveze študentov za honorarno 
zaposlovanje narasel od 3 milijonov dinarjev v letu 1960 na 130 milijonov v 
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letu 1963, kar kaže na to, da si čedalje večje število študentov s honorarnim 
zaposlovanjem zagotavlja sredstva za življenjski minimum, kar gotovo nega- 
tivno vpliva na izpolnjevanje izpitnih pogojev. 

Upoštevati moramo;, da komaj tretjina vpisane generacije na Univerzi v 
Ljubljani doseže diplomo druge stopnje in da se v povprečku še vedno giblje 
doba študija od vpisa do diplomiranja okoli 6 let. 

Vsa ta dejstva narekujejo, da hkrati s prizadevanji za ustreznejšo vsebino 
učnih načrtov, za modernizacijo pouka, za zagotovitev učnih prostorov in labo- 
ratorijev za potrebe visokošolskih zavodov, zagotavljamo tudi ustrezna sredstva 
za materialno oskrbo študentov, da se bodo lahko v polni meri posvetili svoji 
osnovni nalogi — študiju ter ga v čim večjem številu v rednem roku uspešno 
zaključevali. 

Predsednik: Tine Remškar: Besedo želi tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! V predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem proračunu je med drugim 
predvideno, da je republika zaradi investicijskih potreb na področju osnovnega 
šolstva namenila 421 milijonov dinarjev kot pomoč občinskim skladom za šolstvo 
predvsem v obliki posojil pod ugodnimi pogoji. 

V republiškem družbenem planu za letošnjo leto je bilo predvideno, da je 
treba zlasti pospešeno odpravljati tretjo izmeno pouka v osnovnih šolah ter 
hitreje ustvarjati pogoje za preselitev osnovnih šol iz dotrajanih zgradb, ki jih 
je treba opustiti zaradi neustreznih higienskih in zdravju škodljivih pogojev 
dela. Republiški sekretariat za šolstvo je na podlagi tako zastavljenih nalog 
ocenil, da bi bilo treba v ta namen investirati za te potrebe osnovnega šolstva 
okoli 5900 milijonov dinarjev, če pa upoštevamo še potrebe po izgradnji pro- 
stora za šolstvo druge stopnje in za posebno šolstvo, bi pa bilo treba letos 
skupno zagotoviti blizu 7 milijard 600 milijonov dinarjev za investicije v vse 
vrste šol brez visokega šolstva. Tolikšna investicijska sredstva so bila predvi- 
dena na podlagi študij za projekcijo perspektivnega razvoja šolstva do leta 1970, 
upoštevajoč predvsem odpravljanje izmen in ustvarjanje pogojev za organiza- 
cijo celodnevnega bivanja v osnovnih šolah v mestih in industrijskih središčih, 
s čimer bi osnovne šole začele prevzemati tudi varstveno-vzgojno funkcijo za 
šoloobvezne otroke. Kolikšen pomen bo imela ena izmena in zagotovitev celo- 
dnevnega bivanja zlasti za otroke obeh zaposlenih staršev, ni treba posebej 
dokazovati, zlasti če upoštevamo splošna družbena prizadevanja za povečanje 
storilnosti, za racionalno izkoriščanje proizvodnih kapacitet ter uvajanje več 
izmen v proizvodnji, kakor tudi za postopno uvedbo 42-urnega delovnega tedna. 

Iz stanja sredstev občinskih skladov za šolstvo sledi, da bo mogoče iz raz- 
položljivih sredstev nameniti za investicije na področju osnovnega šolstva 
komaj 2700 milijonov dinarjev ter da primanjkuje za več kot 3 milijarde di- 
narjev sredstev samo na področju osnovnega šolstva. Po oceni Republiškega 
sekretariata za šolstvo bo v osnovnem šolstvu potemtakem mogoče zgraditi 
brez posojil v najboljšem primeru 55 fl/o predvidenega šolskega prostora, za 
posebno šolstvo celo samo 48'%. Če bodo v prihodnjih mesecih normalneje 
dotekala predvidena sredstva za investicije na področju strokovnega izobra- 
ževanja v medobčinske sklade za šolstvo, iz 2 '/2 ®/o prispevka od bruto osebnih 
dohodkov, ki jih lahko gospodarske organizacije namenijo za potrebe strokov- 
nega izobraževanja v breme svojih poslovnih stroškov, potem bo mogoče v 
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letošnjem letu zgraditi planirani šolski prostor za šole druge stopnje v vred- 
nosti 1300 milijonov dinarjev, kar bo vplivalo na povečanje kapacitet šol druge 
stopnje šele v prihodnjem letu. Glede na vedno močnejši pritisk na šole druge 
stopnje bi bile že letos za to vrsto šolstva nujno potrebne nove prostorske 
kapacitete. 

Sredstva za investicije nekaterih občinskih skladov za šolstvo so tako 
skromna, da z njimi po veljavnih predpisih ni mogoče začeti gradnje nove 
stavbe oziroma dozidave ali adaptacije šole. Zato so po oceni Republiškega 
sekretarita za šolstvo, ki temelji na proučitvi finančnih zmogljivosti, neka- 
tere občine v takšni situaciji, ki ne dopušča graditve nujno potrebnega šolskega 
prostora ali začetek novogradnje brez ustrezne pomoči v obliki posojil pod 
ugodnimi pogoji, ki bi jim omogočile odplačevanje anuitet. V takšni situaciji 
pomeni že skromna udeležba republike pri investicijah v osnovno šolstvo učin- 
kovito pomoč posameznim šibkim občinskim skladom za šolstvo. 

Republiški sekretariat za šolstvo meni, da bi lahko s 421 milijoni din po- 
magali občinam z razmeroma nizkim narodnim dohodkom na prebivalca pri 
dograditvi posameznih novih šol, pri dozidavi novega šolskega prostora, pri 
adaptacijah zgradb in pri prvi etapi nekaterih nujnih gradenj, ki jih sicer ne 
bi mogli začeti. Tako bi torej s posojili pomagali tistim občinam,, ki zaradi 
šibke finančne zmogljivosti ne bi mogle rešiti najnujnejših primerov izgradnje 
osnovnih šol. Pri tem bi imele torej prednost tiste gradnje, ki jih zaradi po- 
manjkanja sredstev ni mogoče nadaljevati ali dokončati. V vseh primerih bi 
seveda bile obvezno udeležene s sredstvi tudi občine. Na ta način bi letos 
gradili poleg investicij, ki jih zmorejo posamezne občine same, še najmanj 
za 1250 milijonov dinarjev iz sredstev posojil republike. 

Pri obravnavanju vlog za. dodelitev posojil iz razpoložljivih 421 mili- 
jonov ne bi bilo mogoče upoštevati prošenj občin za dotacije ali posojila re- 
publike v zneskih od 250 000 do 2 milijonov dinarjev, ki bi jih radi namenili 
posameznim šolam za investicijsko vzdrževanje, beljenje zgradb, popravilo po- 
sameznih prostorov itd., za kar trenutno ne morejo dobiti sredstev iz svojih 
občinskih skladov za šolstvo. Mnoge šole so namreč prepotrebne najnujnejših 
adaptacij, saj je med 1085 osnovnošolskimi zgradbami 495 poslopij iz 19. sto- 
letja, od tega 90 osnovnošolskih zgradb izpred 1850. leta. 

Se vedno je odprto vprašanje najmanj za dve in pol milijarde din po- 
trebnih investicijskih sredstev, ki bi jih potrebovali posamezni občinski skladi 
za šolstvo, kot posojila pod ugodnimi pogoji za uresničenje svojih nalog pri 
izgradnji šolskega prostora. Le na ta način bi namreč uspeli preprečiti na- 
daljnje zaostajanje investicijske izgradnje šolstva in se približati pogojem 
za uresničenje nalog šolstva v prihodnjem 7-letnem obdobju, ki jih je s svo- 
jimi stališči postavila republiška skupščina na zadnji skupni seji Republiškega 
in Prosvetno-kulturnega zbora. 

Zato menim, da je treba ob sedanjih ukrepih, ki se izražajo v rebalansu 
republiškega proračuna in katerim bodo nedvomno sledili enaki ukrepi v 
mnogih občinah čimhitreje proučiti možnosti za dodatno angažiranje sredstev, 
ki jih bo treba zagotoviti za investicije v šolstvu bodisi z doslednejšo preraz- 
poreditvijo investicijskih sredstev v posameznih družbeno-političnih skup- 
nostih v korist družbenega standarda, bodisi s krediti, za katere bi prevzela 
poroštvo republika. 

Zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev za šolstvo in izboljšanje ma- 
terialnega položaja učiteljev je eden izmed ključnih problemov v šolstvu. Od 
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rešitve tega problema je nedvomno precej odvisen nadaljnji razvoj našega 
šolstva. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima,tovariš Miran Košmelj. 

Miran Košmelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko smo v razpravah 
o predlogu rebalansa republiškega proračuna v skupščinskih odborih poudarjali 
nujnost rešitve nekaterih konkretnih problemov s področja osebne in splošne' 
potrošnje, je bilo precej govora tudi o vprašanjih, ki se nanašajo na investi- 
cijsko politiko. Prav je, da uporabimo današnjo priložnost za to, da se aktivno 
zavzamemo in damo s tega mesta tudi vso podporo naporom za spremembo 
odnosov delitve družbenega proizvoda v korist osebne in splošne potrošnje, 
da z današnjimi odločitvami pokažemo tudi na smer bodočih premikov v 
strukturi proračunske potrošnje, kjer bomo morali v prihodnje zagotavljati 
boljše mesto zlasti razvoju družbenih služb. Hkrati je prav. da obenem damo 
vso aktivno podporo ukrepom za umiritev investicijskega tržišča. Nemara pa 
ne bo odveč, če ob tej priliki v svoji razpravi zelo na kratko opozorim še na 
nekatera vprašanja, ki so prišla do izraza v skupščinskih odborih, in ki se 
nanašajo na investicijsko problematiko na tako imenovanih negospodarskih 
področjih. 

Zaradi nezadostno proučenih problemov je razumljivo, da obstoje različni 
pogledi na ta in podobna vprašanja in da bo za dokončno izoblikovanje stališč 
potrebno še precej razprav. Zato imajo problemi, o katerih bom govoril, zaenkrat 
le bolj značaj registracije oziroma določenih ugotovitev. Predvsem je najprej 
važno poudariti, da investicije v tako imenovane družbene službe v naši re- 
publiki precej zaostajajo za splošnimi potrebami družbenega razvoja. Iz tega 
bi lahko napravili zaključek, da obstoječi sistem financiranja investicij ne 
zagotavlja zadostnih in stalnih sredstev za normalni razvoj teh služb, kar je 
mojem mišljenju tudi osnovni vzrok za težave, s katerimi se srečujemo. 

Odkar smo iz proračunov prenesli financiranje investicij za družbene službe 
v pristojnost posameznih skladov, naj bi ti skrbeli tudi za razširjeno repro- 
dukcijo, toda v razpravi ob predloženem rebalansu republiškega proračuna se 
je npr. pokazalo, kaj se zgodi, če sklad nima zadostnih samostojnih virov do- 
hodkov. V takih primerih se na področju, ki bi moralo biti v resnici samo- 
upravno, mora pojavljati često drug financer, da bi tako nerešene probleme 
vsaj za silo odpravili. 

V republiškem merilu npr. rešujemo s pomočjo sklada SR Slovenije za 
negospodarske investicije ne samo tiste investicije, ki so po svojem značaju 
čisto proračunskega značaja, temveč tudi tiste, pri katerih zaradi nezadostnih 
sredstev odpove drug, za to področje pristojen sklad. Ko smo v skupščinskih 
odborih obravnavali nekatere premike, ki se v zvezi s predloženim rebalansom 
republiškega proračuna predvidevajo, npr. v skladu SRS za negospodarske in- 
vesticije, se je odprlo še nekaj drugih vprašanj, ki bodo terjala odgovorov 
predvsem v novem proračunskem sistemu. 

Glede na to, da ta sklad nima nobenih stalnih virov sredstev in je vsako 
leto odvisen od konkretnih odločitev glede višine sredstev, ki se mu dodeljujejo 
bodisi iz proračunskih virov, bodisi iz posojil, je razumljivo, da ta sklad ne 
more voditi neke dolgoročne politike na področju negospodarskih investicij. Z 
uzakonjeno možnostjo, da sklad lahko najema posojila brez vsakršne omejitve,, 
in da skupščina nima nobenih ingerenc na njegov finančni načrt, pa nastaja 
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vprašanje, ki ni povsem brez pomena, zlasti tedaj, če sklad sprejema takšne 
investicijske odločitve, ki terjajo sredstva skozi več let. To namreč postavlja 
skupščino vsaka naslednje proračunsko leto tako rekoč pred izvršeno dejstvo, 
glede višine proračunski dotacij, ki naj jih da temu skladu, pa tudi s formalno- 
pravne strani najbrž problem ni povsem razčiščen, če vztrajamo in to bomo 
v bodoče morali, da skladno1 s predpisi tudi za negospodarske investicije za- 
htevamo pred začetkom del zagotovljena sredstva za celotno investicijo. Nastaja 
vprašanje, če investicijske odločitve sklada, ki pomenijo angažiranje prora- 
čunskih sredstev republike za naslednje ali celo za več naslednjih let že hkrati 
pomeni tudi zadostno in formalno-pravno zadovoljitev predpisov, ki se nana- 
šajo na zavarovanje sredstev. 

V razpravah o bodočem proračunskem sistemu bomo vprašanje negospo- 
darskih investicij prav gotovo morali obravnavati tudi s teh vidikov. Po mojem 
mišljenju bo treba predvsem opredeliti, kateri od teh problemov spadajo ne- 
posredno v proračun in na kakšen način jih bo potrebno obravnavati v nje- 
govem okviru, kateri problemi pa spadajo na tista samoupravna področja, za 
katera bodisi že imamo ustrezne sklade, bodisi bi jih bilo koristno imeti, seveda 
ob pogojih zagotovitve stalnih in zadostnih virov dohodkov. 

V razpravah v zvezi s financiranjem investicij za družbene službe je bil 
poleg navedenega tudi že večkrat močno poudarjen še drug nerešen problem. 
Gre za vprašanje, kako v okviru naporov za spremembo financiranja investicij 
nasploh uresničiti tudi na področju družbenih služb načela bančnega kredi- 
tiranja in kako zagotoviti tudi za javne službe ekonomski interes poslovnih 
bank, da bi tudi one začele vlagati svoj kreditni potencial v razvoj teh služb. 
Očividno bomo morali iskati rešitve prvenstveno v takih metodah usmerjanja 
proračunskih sredstev, ki bodo ekonomsko spodbujale banke za taka vlaganja. 

Vrsta vprašanj glede obstoja in funkcioniranja posameznih skladov se 
nanaša še na probleme financiranja posameznih družbenih področij sploh. 
Glede financiranja posameznih področij preko skladov, velja v bistvu isto, kar 
sem navedel v zvezi z investicijami. Sklad, ki nima zadostnih izvirnih dohodkov 
in ki je odvisen od proračunskih dotacij, ne more uspešno voditi politike, za 
katero naj bi odgovarjal, pa tudi sicer terja obstoj in poslovanje skladov še 
vrsto drugih analiz. Te so potrebne prav zaradi tega, ker bomo morali vprašanje 
skladov v bližnji prihodnjosti posebej temeljito proučiti zato, da bi njihovo 
vlogo uskladili z bodočim proračunskim sistemom in ustavnimi normami. 

Tovariši poslanci, kot sem že uvodoma povedal, lahko teh nekaj registriranih 
problemov služi predvsem iskanju rešitev, ki jih bomo morali najti v okviru 
novega proračunskega sistema. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš inž. Karmelo Budihna. 

Inž. Karmelo Budihna: Tova riši ce in tovariši poslanci! To, o čemer 
želim govoriti, se predlaganega zakona o rebalansu proračuna ne tiče nepo- 
sredno, pač pa posredno'. 

Ob čitanju in analiziranju posameznih postavk predloga se nujno vzbujajo 
razmišljanja o pojavu), ki je danes dostikrat predmet razprav, tako- v organih 
Skupščine, v časopisih in drugod, in za katerega trdijo, da bi nam mogel resno 
ogroziti realizacijo tistih postavk družbenega plana, za katere so državljani 
najbolj občutljivi, to je predvidenega razvoja življenjskega standarda, oziroma 
osebne potrošnje^ ogrožati pa bi mogel tudi normalen razvoj gospodarstva sploh. 

2* 



20 Republiški zbor 

Mislim na pojav nenavadno močne ekspanzije investicijske potrošnje v 
prvih mesecih letošnjega leta. Mi smo v tem zboru ob priliki obravnavanja 
poslovne politike naših bank razpravljali tudi o preširoki investicijski fronti, 
ki nima materialnega kritja in zato pritiska na cene in povzroča tudi razne 
druge težave v gospodarstvu. Zato je v stališčih, ki jih je ob tej priliki sprejela 
skupščina, med drugim rečeno, da je treba ukreniti vse, da se investicijska 
potrošnja spravi v realne okvire in da se morajo predpisi, ki urejajo investicij- 
sko dejavnost, dosledno izvajati. 

Zato ni slučaj, da je razprava v odborih, ki so predlog rebalansa proračuna 
obravnavali, ocenjevala predlog predvsem tudi s tega vidika, torej z vidika 
širjenja investicijske fronte in odpiranja novih investicij. Poleg tega pa je 
razprava ocenjevala predlog tudi z vidika, da ne bi z odločitvami o majhnih 
zneskih prejudicirale relativno visoke naložbe v prihodnjih letih in tako even- 
tualno utegnili vplivati na razmerje delitve proračunskih sredstev med republi- 
kami in občinami ter s tem otežkočiti reševanje problemov, ki jih imajo neka- 
tere komune spričo dejstva, da jim omejena proračunska sredstva otežkočajo 
reševanje nekaterih perečih vprašanj s tistega področja, ki jih skuša reševati 
predlagani rebalans proračuna, to je s področja družbenih služb. 

Nedvomno je res. da je stanje na področju družbenih služb takšno, da 
danes ne morejo več zadostiti naraslim potrebam in da to zahteva, da se vla- 
ganja v ta področja povečajo, da se torej izvrši določen premik v investicijski 
potrošnji v korist tako imenovanih negospodarskih investicij. Predlog rebalansa,, 
o katerem je danes beseda, nedvomno predstavlja tudi prizadevanja, da se v 
tej smeri nekaj doseže. Četudi je to prizadevanje, če ga ocenjujemo po obsegu 
sredstev, ki se usmerjajo v naložbe v družbene službe, skromno, je ob pred- 
postavki, da se bodo- preusmerjena sredstva porabila za najnujnejše potrebe, 
po svoji moralni moči pomemben prispevek k temu. Kaj dosti več v tem 
trenutku in samo s sredstvi, s katerimi razpolaga republika, najbrž ni možno 
storiti. Nujno pa je, da se začne dajati več poudarka tovrstnim naložbam in 
da se zato ustvari razpoloženje, ki bo v prid takim prizadevanjem. Seveda je 
jasno, da je samo razpoloženje premalo in da je potrebno zagotoviti tudi sred- 
stva. Če hočemo več investirati v šolstvo, zdravstvo in objekte, ki služijo 
kulturi ter podobno, moramo manj investirati v gospodarstvo. Zdi se mi, da 
v današnjem položaju, ob jasno nakazanih tendencah decentralizacije sredstev, 
to je prepuščanju večjega dela akumulacije proizvajalnim organizacijam, ni 
možno pričakovati, da bi se ta vprašanja mogla pospešeno reševati samo s 
proračunskimi sredstvi, torej s povečanjem proračunov in skladov družbeno- 
političnih skupnosti. Zato se nujno kaže potreba, da se tudi del sredstev iz 
gospodarstva usmeri za razvoj teh dejavnosti. To pa bo možno doseči le preko 
bančnega mehanizma, ki se bo v določenih pogojih lahko vključil v kreditiranje 
tovrstne razširjene reprodukcije. 

Mislim, da to ni iluzija, ampak lahko postane realnost, če se najde ustrezen 
odnos med banko in družbeno-politično skupnostjo. Pogoj pa je tudi, da na 
področju investicijske potrošnje sploh pridemo do takega reda, da se bo gibala 
v realnih okvirih, da dosežemo, da bo lahko investiral samo tistih, ki bo hitro 
in dobro investiral in to šele takrat, ko bo imel potrebno dokumentacijo in 
potreben denar. V takih pogojih bodo banke, ki zbirajo trenutno neangažirana 
investicijska sredstva gospodarskih organizacij in drugih organizacij v stanju, 
da ta sredstva delno usmerjajo tudi izven gospodarstva za gradnjo šol in 
podobnih objektov. 
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Danes pa je situacija vse prej kot takšna. Trenutno imajo služba druž- 
benega knjigovodstva in gradbene inšpekcije polne roke dela s kontrolo 
okoli izvajanja predpisov, ki urejajo investicijsko dejavnost. Škoda, da je 
to akcija, ker bi morala biti kontrola izvajanja investicij redno, opravilo 
teh institucij, ne pa občasna akcija, , v kateri imajo te institucije nalogo ugo- 
toviti in preprečiti vse tiste investicije, ki so v teku, ki pa nimajo potrebne 
dokumentacije ali pa, ki nimajo zagotovljenih sredstev. 

Po zadnjih podatkih službe družbenega knjigovodstva je bilo pregledanih 
1194 objektov, katerih pogodbena investicijska vrednost brez vseh podražitev 
znaša 157 milijard dinarjev, pri tem pa so pregledi ugotovili, da znaša pri- 
manjkljaj glede na zagotovljena sredstva 55 milijard dinarjev, kar pomeni 
okoli 33 % od proračunske vrednosti vseh pregledanih objektov. Pregledi in- 
špekcij v tej akciji so bili zaenkrat usmerjeni predvsem na investicije v go- 
spodarstvu. Kakšna je situacija na področju izven gospodarstva, trenutno še ni 
možno reči. 

Če ugotavljajo take stvari, potem ni čudno, da so investicijska vlaganja v 
prvih štirih mesecih za 46 °/o ali za preko 18 milijard višja od investicij v istem 
obdobju lanskega leta, četudi so nekateri vzroki, ki so letos objektivno omo- 
gočili v začetku nekoliko hitrejši porast investicijskih vlaganj,, kot npr. dejstvo, 
da so se sredstva gospodarskih organizacij letos, zaradi krajšega roka za za- 
gotovitev zaključnih računov, sprostila en mesec prej, je vendar na dlani, da 
je tako visok porast investicijske dejavnosti v neposredni vzročni zvezi z 
dejstvi, ki jih odkrivajo Služba družbenega knjigovodstva in gradbena inšpek- 
cija. To pomeni, da je treba vzroke za tako močan porast investicijskih vlaganj 
v prvih štirih mesecih letošnjega leta iskati v okolnostih, ki omogočajo, da 
se začenjajo investicije tudi takrat, če zanje niso zagotovljena zadostna sredstva. 

Iz podatkov zaključnih računov za preteklo leto se vidi, da je konec 1963. 
leta bilo v naši republiki za preko 90 milijard nedokončanih investicij, medtem 
ko je bilo na koncu leta 1962 neaktiviranih le 64 milijard. To je zelo visoka 
številka, ki potrjuje tezo o preširoki fronti investicij in o dolgotrajnem in zato 
premalo učinkovitem investiranju. Vsi ti nedokončani objekti v prvi vrsti iz- 
črpavajo lastna sredstva gospodarskih orgahizacij in močno pritiskajo tudi na 
vse druge vire investicijskih sredstev in tako bistveno zmanjšujejo možnosti, 
da bi se izdatneje povečale naložbe v objekte družbenih služb. Poleg tega pa 
so nedokončane, z nezadostnimi sredstvi začete investicije tisti faktor,, ki sili 
take investitorje na uporabo sredstev, ki niso sposobna za dolgoročne naložbe 
in s tem ne le, da povečujejo nestabilnost na tržišču, pač pa povzročajo tudi 
druge težave glede kreditiranja, proizvodnje. Nedvomno je iskati vzroke za tako 
stanje tako pri zastarelosti naše industrije, pri investitorjih, pri proizvajalcih 
investicijskih del itd., niso pa na zadnjem mestu kontrolne institucije, ki bi 
morale skrbeti za izvajanje predpisov, po katerih je nemogoče začeti investicije, 
če ni potrebne dokumentacije in če niso zagotovljena sredstva, ki so potrebna 
za dokončanje objekta. 

Podatek, da so inšpektorji Službe družbenega knjigovodstva in pa gradbeni 
inšpektorji dali po pregledu že omenjenih tisoč in toliko objektov kar 300 
predlogov za ustavitev del, nam kažek da kontrole enostavno ni bilo ali pa 
je bila izredno šibka in neučinkovita. Vsiljuje se vprašanje, zakaj so pristojni 
inšpekcijski in drugi organi občin in drugih družbeno-političnih skupnosti do- 
pustili toliko nepravilnosti. Ce je temu kriva nesposobnost, neprizadevnost ali 
nesamostojnost teh služb, je težko reči brez poprejšnje proučitve tega vpra- 
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šanja. Mislim pa, da so rezultati pregleda investicijske dejavnosti zelo resno 
opozorili na problem neučinkovitega dela tistih organov v državni upravi, 
katerih naloga ni bila skrb za zakonitost v investicijski dejavnosti. 

Vse to kaže, da je neobhodno potrebno, da se vztraja pri doslednem izva- 
janju zakonskih in drugih predpisov, ki imajo namen zagotoviti finančno^ dis- 
ciplino v investicijski potrošnji in da se kontrola ne konča s sedanjo akcijo 
Službe družbenega knjigovodstva in gradbenih inšpekcij, pač pa, da se z njo 
šele začne redno spremljanje in izvajanje zakonitih preedpisov, ki ta vprašanja 
urejajo. Gotovo bo taka finančna disciplina eden od faktorjev, ki bo prispeval 
k prizadevanjem, da se prvič* obseg investicij spravi v realnejši okvir in drugič, 
da se ustvari boljše pogoje za spremembo odnosa med gospodarskimi in tako 
imenovanimi negospodarskimi investicijami, to je boljše pogoje za realizacijo 
prizadevanj, ki so izražena v predlaganem rebalansu republiškega proračuna. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Mitja Vošnjak. 

Mitja Vošnjak: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Vsi se za- 
vedamo, kakšni napori so potrebni, kako boleči posegi so nujni, če hočemo 
pri že razporejenih sredstvih doseči premike v korist povečanja osebne po- 
trošnje in za izboljšanje finančnega položaja družbenih službi, ki zaostajajo. 

Vidimo, da je v okviru materialnih možnosti, sicer v skromnem obsegu, v 
zakonu o spremembah in dopolnitvah republiškega proračuna prišlo do. takšnih 
premikov in mislim, da napori, ki so bili zato potrebni, zaslužijo naše polno 
priznanje. 

Strinjam se s tem, kar je povedal tovariš podpredsednik Izvršnega sveta, 
da je pomen teh ukrepov danes morda v večji meri političen, moralen, kot 
pa materialen, ker so pač sredstva, ki so na razpolago, še precej skromna in 
najbrž lahko pričakujemo od okrajev in od občin, da bodo pri svojih naporih 
za preusmeritev dela sredstev v povečano osebno potrošnjo in družbene službe 
sledili zgledu, ki jim ga daje skupščina, ko bo sprejela zakon o spremembah 
republiškega proračuna. Vendar se mi dozdeva,, da kljub temu, da srno dali 
danes zgled, ne samo za letošnje reševanje teh vprašanj, temveč tudi za dol- 
goročnejše reševanje v prihodnjih letih, ostaja še naprej pred nami aktualno 
vprašanje, o katerem je govoril republiški sekretar za šolstvo, tovariš Lipužič, 

' ko je omenil, da nam manjka samo za kritje potrebe osnovnega šolstva^ po 
skromnih ocenah in planih republiškega sekretariata, 5 milijard in 900 mili- 
jonov dinarjev k sredstvom, ki so že zagotovljena, in ki bodo zagotovljena s 
tem današnjim sprejetjem zakona; da obstaja še precej velika razlika in da je 
treba najti že letos možnosti, da v okviru razpoložljivih oziroma na novo spro- 
ščenih bančnih sredstev, zagotovimo pod ugodnimi pogoji kredite, ki bi že v 
letošnjem letu, v startnem letu 7-letnega načrta, zagotovili uresničitev teh 
nujno potrebnih planskih nalog. Bojim se namreč, če tega letos ne bi zago- 
tovili in bi ostali pri takšnem tempu izpopolnjevanja investicijskih planov v 
šolstvu, kakršnega smo imeli doslej in česar se boji sekretariat za šolstvo, 
namreč 55 "/o izpolnjevanja plana gradenj osnovnošolskega prostora in 48,4 J/o 
pri posebnem šolstvu, da bi tako slab start potegnil za sabo zaostajanje tako 
nujne dejavnosti tudi v prihodnjih letih. 

Drugo vprašanje, katerega bi se rad dotaknil, čeprav po svojem finančnem 
obsegu ni veliko, pa je odobritev sredstev zagotovljenih v tem rebalansu za 
realizacijo mednarodnih obveznosti,, ki smo jih sprejeli na področju urejanja 
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.manjšinskega šolstva s sosedno italijansko republiko. Z odobritvijo sredstev 
v celoti, brez kakršnih koli pomislekov za izmenjavo pedagoških svetovalcev 
za manjšinsko šolstvo v Italiji in pri nas, za recipročno organiziranje semi- 
narjev za predavatelje na manjšinskih šolah, za izmenjavo štipendij, za orga- 
niziranje izletov gojencev v manjšinskih šolah na obeh področjih, za izmenjavo 
knjig za šolske knjižnice, za strokovne knjige in učbenike, za izmenjavo avdio- 
vizualnih sredstev, in za delo pri usklajevanju učnih načrtov in učbenikov 
zgodovine, mislim, da je pokazal sekretariat za šolstvo. Izvršni svet, in upam, 
da bo pokazala tudi danes Skupščina polno razumevanje za izpolnjevanje med- 
narodnih obveznosti naše države, hkrati pa tudi polno razumevanje in posluh 
za potrebe in za življenjske interese slovenske narodnostne skupine v Italiji 
in pripadnikov italijanske narodnostne skupine pri nas, in prav tako polno 
razumevanje za vse, kar lahko še bolj poglablja in še bolj krepi prijateljske 
in sosedske odnose z republiko Italijo. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Stane Dolenc. 

Stane Dolenc: Tovarišice, tovariši poslanci! Ugotovljene neskladnosti 
med osebno potrošnjo, investicijami in splošno potrošnjo terjajo' odločne ukrepe, 
da se sedanje stanje spremeni in da poiščemo vse možnosti za hitrejšo rast 
življenjske ravni. To je osnovni vzrok, da danes razpravljamo o zakonu, ki se 
nanaša na spremembe in dopolnitve v republiškem proračunu, in ki nakazuje, 
kako naj bi se v prihodnje ta sredstva trošila. 

Smo torej v procesu postopnih sprememb glede povečanja udeležbe osebnih 
dohodkov v družbenem proizvodu in glede sprememb v globalni delitvi družbe- 
nega proizvoda v korist gospodarskih organizacij in komun. Dopolnilni ukrepi 
ob tem zakonu so že v teku in se odražajo predvsem v zmanjševanju obsega 
investicij. Ničesar novega ne bom povedal, vendar bi rad spregovoril nekaj 
besed o problemih omejevanja investicijske potrošnje, čeprav je to samo 
posredno v zvezi z vsebino te točke dnevnega reda. 

Rezultati investicijske potrošnje v 1963. letu nas opozarjajo na problem 
prevelikega obsega investicij. Ce dodamo porabljenim sredstvom iz raznih legal- 
nih virov še sredstva iz virov, ki niso bila namenjena za investicije, ugotovimo, 
da je bil delež investicijske potrošnje v delitvi družbenega proizvoda previsok. 
Do enake ugotovitve pridemo tudi na osnovi podatkov o porabljenih sredstvih 
v prvih štirih mesecih letošnjega leta; potrošili smo namreč mnogo več sred- 
stev, kakor v istem obdobju lani. To pa pomeni, da bo na koncu leta 1964 to 
nesorazmerje še večje kot v letu 1963, če bomo pustili, da bi bila dinamika 
vlaganja v naslednjih mesecih ista kot je bila lani. 

Podobno stanje smo imeli že v 1956. letu. Tedaj se je na ta problem reagi- 
ralo z administrativnimi ukrepi, ki pa so dali le enostranske rezultate, kar 
občutimo danes na področju električne energije in prometa. Zato menim, da je 
treba storiti vse, da se to ne bi ponovilo tudi sedaj. 

Nujno je, da do neke meje naglo naraščanje investicij omejimo, posebno 
tam, kjer niso zagotovljena sredstva, kjer ni dokumentacije in kjer se obenem 
ugotovi, da nam vlaganja ne bi dala ustreznih učinkov. Vendar mislim, da bi 
z enostransko poudarjenim omejevanjem investicijske potrošnje nasploh do- 
segli povsem drugačne učinke, kot jih moramo doseči. Cilj omejitev naj bi 
bil predvsem v prizadevanjih za spreminjanje strukture investicij tako, da bi 
razpoložljiva sredstva vlagali čimbolj smotrno, in da bi z njimi dosegli take 
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rezultatek ki bi nam omogočili večjo osebno potrošnjo ob maksimalni sklad- 
nosti gospodarskega razvoja, ki je pogojen tudi s takim vlaganjem. Ce bi 
bili v preteklosti dovolj učinkovito nalagali investicijska sredstva, bi danes 
nemara ne bilo treba razpravljati kolikšen del družbenega proizvoda naj odpade 
na investicijsko potrošnjo, ko je vendar jasno, da vsak najmanjši odstotek 
povečanja investicijskega učinka daje veliko večjo maso družbenega proizvoda, 
ki naj bi bil namenjen tudi za osebno potrošnjo. Ker nas sedanja situacija 
sili, da podvzamemo določene ukrepe in ko je vendar zelo jasna, kaj hočemo 
s tem doseči, pa ugotavljamo, da v nekaterih gospodarskih organizacijah in 
komunah še vedno vlada stara miselnost, da se življenjska raven dviga samo 
z investiranjem. Kdor tako misli, komentira ukrepe na nerazumljiv način in 
se sprašuje, kaj pa zdaj, ko ne bo investicij. 

Ko smo pred kratkim obiskali nekaj gospodarskih organizacij različnih 
panog, so nam najodgovornejši in tudi tovariši iz samoupravnih organov pri- 
povedovali predvsem o že izvršenih investicijah, o investicijah, ki so v teku, za 
katere pa jim primanjkuje sredstev, in o programih za nadaljnje investicije; 
skratka samo investicije. Malo pa je bilo slišati o ukrepih na drugih področjih, 
ki imajo tudi zelo močan vpliv na izboljšanje življenjske ravni. Osebno sem 
prepričan, da je v marsikateri gospodarski organizaciji mogoče doseči brez po- 
sebnih investicij take rezultate, ki bi omogočili večje osebne dohodke. Seveda, 
če bi se z isto vnemo, kot so se zavzemali za investicije, zavzeli tudi za za- 
nemarjena področja, kot so strokovno izobraževanje kadrov, raziskovalno delo, 
racionalizacija proizvodnje, organizacijski ukrepi, kooperacija in integracija, 
avtomatizacija, notranji transport, specializacija, standardizacija, industrijsko 
oblikovanje itd. Na vseh teh področjih imamo v našem gospodarstvu velike 
rezerve, ki pa niso dovolj izkoriščene. Imamo tudi primere, ko načelo> nagraje- 
vanja razumejo kot splošno mehanično zrrtanjševanje investicijskih sredstev 
v korist mehaničnemu povečanju sredstev za osebno potrošnjo. To je zelo 
kratkovidno gledanje na lastno perspektivo, ker je perspektiva lahko le v 
premišljeni reprodukciji. Ce to načelo vidimo le pri sosedu, sami pa smo glede 
tega manj kritični, onemogočamo s tem uresničiti to, da bi se moral tisti, ki 
premalo smotrno vlaga, odreči novim naložbam. Zelo malo je kolektivov ali 
družbeno-političnih skupnosti, ki bi priznali napake v svoji dosedanji investi- 
cijski politiki in v tej zvezi sprejeli določene ukrepe, podobne tistim, ki jih 
vsebuje predlog predloženega zakona ali pa še boljše. Mislim, da je osnovni 
problem našega gospodarstva v tem, kako dvigniti učinkovitost naložb na vseh 
področjih. Temu problemu bi morali posvetiti največ pozornosti pri sestavljanju 
perspektivnega plana. V tem planu bi morali biti nakazani tudi načini, kako 
doseči tak proces investiranja na vseh nivojih, ki bi dajal boljše rezultate. Zato 
bi nujno bilo treba napraviti temeljite analize dosedanje investicijske potrošnje, 
da bi ugotovili* koliko smo bili učinkoviti pri investiranju. Taka analiza pa bi 
nam bila koristna tudi pri nadaljnjem oblikovanju politike investicijske po- 
trošnje in pri nadaljnjem usmerjanju razvoja industrije, upoštevajoč predvsem 
močnejšo mednarodno menjavo. 

Drug problem, ki ga moramo rešiti v najkrajšem času, je nepopolen bančni 
sistem. Vzrok, da smo marsikje nesmotrno investirali, je tudi v zelo primitivnih 
oblikah instrumentov bančne politike, kot so licitacije in natečaji. Seveda 
moram pri tem poudariti, da drugih načinov nimamo oziroma jih nismo imeli. 
Odločno se moramo zavzemati za nadaljnji razvoj bančnega sistema, v katerem 
je treba krepiti poslovno samostojnost in zainteresiranost bank ter odgovor- 
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nost za plasma družbenih sredstev. Razviti je treba organizacijo in poslovanje 
bank, oblike upravljanja in sistem družbene kontrole nad njihovim delom. Ce 
bomo pri tem dosledni, se bomo lahko kmalu otresli zunanjih vplivov pri 
investicijskih odločitvah. Nadaljnji razvoj gospodarskega sistema pa nas mora 
pripeljati v takšno situacijo, da se bodo gospodarske organizacije branile inve- 
sticij, kar je bolj normalno kot sedaj, in da bodo začele iskati vse možnosti, 
kako s čim manjšimi investicijami dosežejo take rezultate, ki jim bodo omogo- 
čali višje osebne dohodke in večjo materialno zainteresiranost proizvajalcev. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo želi še besedo prosim? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihqe ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, naj prosim dvigne roko? (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 
za leto 1964. Ugotoviti bomo še morali, ali je predlog zakona v enakem bese- 
dilu sprejel tudi Organizacijsko-politični zbor. Preden bi prišli na 3. točko 
dnevnega reda, odrejam pol ure odmora. 

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

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1963. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in kot svojega predstavnika določil 
tovariša Mirana Cvenka. Izvršni svet je predlog zakona že pismeno obrazložil. 
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. 
Besedo ima tovariš Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! V pogojih vse večje 
demokratizacije, predvsem večje krepitve neposredne vloge predstavniških 
teles in vloge samih državljanov pri vodenju politike razvoja posameznih obmo- 
čij, postaja proračun in zaključni račun o izvršitvi proračuna vse bolj pomemben 
dokument v kontroli in preverjanju politike financiranja določenih področij. 

Zaključni račun, ki predstavlja sicer formalno pravni akt o izvršitvi pro- 
računskih izdatkov v knjigovodskem smislu, mora postati vse bolj dokument^ 
ki bo hkrati ocenjeval in analiziral celotno dogajanje na tem področju in 
nakazoval probleme, ki jih v preteklem obdobju nismo reševali najbolj smo- 
trno, oziroma katerih reševanju je v prihodnjem obdobju treba posvetiti več 
pozornosti. Skratka^ zaključni račun bi moral postati kažipot in usmerjevalec 
bodoče politike. 

Prav zato, ker želimo omogočiti podrobnejši vpogled v problematiko tro- 
šenja sredstev in v kvaliteto te potrošnje, je bila izdelana in ob zaključnem 
računu predložena obširnejša dokumentacija. Prikazani so najpomembnejši 
podatki, z nekaterimi obrazložitvami in komentarji, zato se bom v svojem 
ekspozeju omejil le na nekaj splošnejših značilnosti proračunske potrošnje v 
letu 1963. 

V letu 1963 je znašala zvezna udeležba na skupnih dohodkih 12°/o. Zaradi 
te zvišane zvezne udeležbe in zaradi velikih obveznosti, ki so bile hkrati pre- 
nesene iz zveznega proračuna na republiko, kot so regres in stroški za geološke 
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raziskave* je republika povečala svojo udeležbo v skupnih dohodkih. Ožje 
družbeno-politične skupnosti pa so naraščanje in prenos obveznosti ter zmanj- 
šanje udeležbe v delitvi dohodkov, poskušale v okviru možnosti usklajevati 
s povečanjem osebnih dohodkov. Pri tem je mogoče ugotoviti, da spričo take 
situacije ni mogla priti vedno dovolj do izraza težnja, da se zagotovi vsaki 
družbeno-politični skupnosti porast sredstev v taki višini, ki je na eni strani 
usklajena s porastom njene gospodarske moči, na drugi strani pa omogoča 
družbeno-politični skupnosti, da s temi sredstvi zadovoljivo krije vse obvez- 
nosti, ki jih mora financirati po določilih ustave in zakonov. 

Vsako leto se zato ponovno srečujemo s spornim vprašanjem konkretne 
delitve sredstev med posameznimi družbeno-političnimi skupnostmi. Ob tem 
pa z vprašanjem, katere družbene potrebe naj krije en ali drug proračun. 
Tako se preko republiškega proračuna financira republiško upravo, kar je 
vsekakor ena od osnovnih funkcij republiškega proračuna. Poleg tega pa se 
iz republiškega proračuna dajejo dotacije družbeno-političnim organizacijam 
in društvom; dotacije samostojnim zavodom, regresi za premog namenjen široki 
potrošnji, premije za mleko, sredstva za geološke raziskave in podobno. Preko 
skladov pa razporeja republiški proračun sredstva za znanstveno-raziskovalno 
delo, za šolstvo in negospodarske investicije. Iz navedenega sledi, da so de- 
javnosti, ki jih financira republiški proračun, zelo heterogene in da obstaja 
vrsta družbenih potreb, ki bi se lahko financirale preko enega ali drugega 
proračuna, kar je odvisno od ustrezne politike in konkretne razporeditve ob- 
veznosti med skupnostmi. 

Pri obstoječi delitvi narodnega dohodka ne moremo pričakovati bistvenega 
povečanja sredstev, namenjenih na proračunsko potrošnjo v okviru republike, 
marveč lahko računamo le z rednim porastom teh sredstev, skladno s pove- 
čanjem proizvodnje in produktivnosti dela. Kakor je znano, se pripravlja spre- 
memba celotne delitve narodnega dohodka; pripravljajo pa se tudi novi pred- 
pisi o financiranju družbeno-političnih skupnosti, ki bi naj nadomestili dose- 
danji zakon o proračunih, in ki bodo vsekakor, vsaj v določeni meri, prispevali 
k razčiščenju proračunske problematike sploh, posebej pa glede porazdelitve 
proračunskih sredstev med posameznimi družbeno-političnimi skupnostmi. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V nadaljevanju bi se zadržal pri sami iz- 
vršitvi republiškega proračuna za 1963. leto. V tem okviru bi se samo v najbolj 
splošnih obrisih zadržal pri vprašanju dohodkov; nekaj več pa bi spregovoril 
o izdatkih — vsaj nekaterih tipičnih. 

Glede dohodkov je iz predloženega osnutka zaključnega računa republi- 
škega proračuna za leto 1963 razvidno, da so znašali bruto proračunski dohodki 
20 201 milijon dinarjev. Ker gre pri dohodkih republiškega proračuna za 
udeležbo pri skupnih proračunskih dohodkih, ustvarjenih na območju vse re- 
publike, je morda prav, da tudi O' tem podam kratek prikaz. 

Celotni proračunski dohodki, realizirani v naši republiki, brez posebnih 
dohodkov zveze, so znašali okroglo 84 milijard dinarjev ali 12 °/o družbenega 
proizvoda, v primerjavi z letom 1962 pa za 8,5 milijarde dinarjev, oziroma 
za 11% več. V tem znesku znašajo skupni dohodki, na ,katerih participira 
republiški proračun, okoli 62 milijard dinarjev. Posebej naj med dohodki ome- 
nim proračunski prispevek iz osebnega dohodka, ki predstavlja največjo po- 
stavko proračunskih dohodkov in je bil v letu 1963 realiziran na območju 
naše republike v višini 45 591 milijonov, kar predstavlja 54fl/<> vseh prora- 
čunskih dohodkov. Za sam republiški proračun pa predstavlja 72 "/o vseh do- 
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hodkov in se je od leta 1962 v republiki Sloveniji povečal za 7221 milijonov 
ali za 19 °/u. 

Dohodki proračunov s področja kmetijstva — dohodnina — so bili v 
preteklem letu na območju naše republike realizirani v višini 7065 milijonov, 
kar pomeni, da so se nasproti letu 1962 povečali za 413 milijonov dinarjev, 
oziroma za 6 %>. Dohodnina od samostojnih poklicev in prometni davek sta 
bila- v letu 1963, ostvarjena v višini 4292 milijonov in so dohodki iz tega 
naslova v primerjavi z letom 1962 manjši za 760 milijonov, oziroma za 15%), 
kar je pripisati pravilni davčni politiki do obrtne dejavnosti in gostinstva. Naj 
še omenim, da so se dohodki od prometnega davka od alkoholnih pijač nasproti 
1962. letu povečali za 838 milijonov, oziroma za 17% in prometni davek od 
prodaje na malo za 638 milijonov, oziroma 11 "/o. 

Izdatki po zaključnem računu republiškega proračuna so znašali v letu 
1963, ob upoštevanju sredstev dodeljenih skladom, 19 160 milijonov dinarjev; 
če pa odštejemo neposredno udeležbo skladov na proračunskih dohodkih v 
višini 7573 milijonov dinarjev, pa 11 570 milijonov dinarjev. Podrobna obrav- 
nava teh izdatkov oziroma obrazložitev potrošnje je podana v predloženih 
materialih, zato bi se v tem poročilu zadržal le pri nekaterih posameznih 
problemih. , 

Dovolite, da se najprej ustavim pri potrošnji državnih organov za repu- 
bliško državno upravo, ki obsega skupno s predstavniškimi organi 30 organi- 
zacijskih enot, je bilo porabljeno 8082 milijonov dinarjev, kar je za 932 mi- 
lijonov dinarjev več kot v 1962. letu. Omenjena vsota sredstev je biLa po- 
rabljena za potrebe državne uprave same v višini 5226 milijonov dinarjev, 
ostalih 2786 milijonov dinarjev pa se nanaša na funkcionalne izdatke posa- 
meznih organov. 

Od sredstev, potrošenih za državno upravo, je bilo uporabljenih za tajništvo 
za notranje zadeve, ki vključuje tudi izdatke Ljudske milice 2718 milijonov 
dinarjev, torej nad polovico vseh izdatkov republiške državne uprave. Od 
skupnih izdatkov za državno upravo odpade na izdatke za osebne dohodke 
uslužbencev 4520 milijonov dinarjev, na materialne izdatke, to je režijske 
stroške pa le 776 milijonov dinarjev, oziroma 14.5 %. Za funkcionalne izdatke 
državne uprave, ki vključujejo tudi izdatke za tako imenovano pogodbeno fi- 
nanciranje oziroma dejavnost, je bilo porabljeno 1675 milijonov dinarjev, kar 
je za 19% več kot v 1962. letu. 

Da vas ne bi zadrževal s podatki o izdatkih, ki so podrobno razčlenjeni 
v predloženem gradivu, bi skušal v naslednjem dati nekaj misli o temt ali so 
bila sredstva v državni upravi dovolj racionalno uporabljena. Pri tem se ne bi 
spuščal v razpravo, če opravljeno delo posameznih organov državne uprave 
v celoti upravičuje prej omenjeno potrošnjo. Glede izdatkov republiških or- 
ganov bi v splošnem lahko- ugotovili, da so se gibali v zakonitih okvirih in 
da so bili izdatki tudi sicer premišljeni oziroma v glavnem utemeljeni, če jih 
ocenjujemo z vidika potrošnje v posameznih organih. Kakor hitro pa začnemo 
ocenjevati to potrošnjo z družbenega vidika, torej ne izolirano z vidika po- 
sameznega organa, pokaže proračunska potrošnja državnih organov na vrsto 
vprašanj, ki zahtevajo odgovor. 

Z družbenega vidika je za vsak organ posebej in za vse državne organe 
skupaj zlasti interesantno vprašanje, ali so dovolj izikoriščene vse notranje 
rezerve. Po našem mnenju na to vprašanje ni mogoče v celoti odgovoriti pri- 
trdilno. Vsa dosedanja proučevanja namreč kažejo, da je notranjih časovnih 
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in materialnih rezerv sorazmerno mnogo, zlasti še, ker se številnih niti ne 
zavedamo ali pa smo nanje premalo pozorni. Med temi pojavi oziroma rezer- 
vami zasluži posebno pozornost dupliranje ali celo večkratno ponavljanje enakih 
oziroma zelo podobnih nalog v dveh ali več upravnih organih ali upravnih 
organih in zavodih, ali v samih zavodih, kakor tudi znotraj posameznega organa 
v dveh ali več organizacijskih enotah, oziroma na dveh ali več različnih delovnih 
mestih. 

Za državno upravo je značilna velika organizacijska razčlenjenost, tako 
je v 30 republiških organih preko 150 samostojnih notranjih organizacijskih 
enot. Kaže, da je takšna organizacijska razdrobljenost bolj posledica subjek- 
tivnih vplivov, kot pa izraz stvarnih potreb, saj je to v nasprotju z načeli 
sodobne organizacije dela, kar po nepotrebnem povečuje število vodilnih usluž- 
bencev, zmanjšuje možnosti za organiziranje teamov in povečuje potrebe po 
administrativno tehničnih uslužbencih. Rezerve so tudi nastale zaradi nekaterih 
nedoslednosti pri izvajanju načela polne, enakomerne in smotrne zaposlitve 
uslužbencev. Pogosto se dogaja, da visoko strokovni uslužbenci opravljajo dela 
manipulativne narave, oziroma dela, ki niso primerna za njihovo strokovnost. 
Še pogostejši pa je pojav, da so nekateri uslužbenci preobremenjeni, medtem 
ko drugi včasih niti niso polno zaposleni. 

Poseben problem je smotrnost zaposlitve. Večkrat se premalo poglobimo 
v vprašanje, ali je določeno opravilo res nujno potrebno, ali bo učinek soraz- 
meren s stroški in ali enakega rezultata ni mogoče doseči na enostavnejši 
ali cenejši način. Takih in podobnih časovnih oziroma materialnih rezerv je 
še cela vrsta in bi se zato morali bolj poglabljati v problem preobširnosti 
raznih elaboratov, poročil, analiz in informacij, v problem intenzivnejše in 
smotrnejše uporabe mehanizacije ter drugih tehničnih pripomočkov za delo 
in v problematiko organiziranja sodobne dokumentacijske službe ter drugih 
skupnih služb. Prav tako- je umestno^ analizirati problematiko discipliniranega 
izkoriščanja delovnega časa in koordiniranega izkoriščanja letnih dopustov. V 
vseh teh vprašanjih* na videz drobnih in nepomembnih, se skrivajo notranje 
časovne in materialne rezerve. Menim, da je prišel čas, ko moramo intenzivneje 
razmišljati o teh vprašanjih in pristopiti k aktiviranju teh rezerv, ker je zaradi 
tega potrebno veliko več uslužbencev, kar pa pomeni za toliko več stroškov. 
Upravičeno lahko pričakujemo, da bo novi uslužbenski sistem prispeval določen 
delež k ugotavljanju izkoriščanju teh rezerv, vsekakor pa bo treba tudi ob 
sestavi proračuna za prihodnje leto posvetiti temu vprašanju več pozornosti. 

Drugo pomembno vprašanje so dotacije. Ta postavka je precej visoka, saj 
znaša v 1963. letu, ob upoštevanju izrednih nakazil iz republiške proračunske 
rezerve, nad 1 milijardo 238 milijonov din. 

Za dotacije družbenim organizacijam in društvom je bilo porabljeno 
899 milijonov dinarjev, za dotacije samostojnim zavodom pa 1039 milijonov 
dinarjev. Dotacije dobiva 85 organizacij in društev; od tega je prejelo* 12 orga- 
nizacij 736 milijonov dinarjev ali 82 fl/o vseh v te namene predvidenih sredstev; 
vseh ostalih 73 organizacij in društev pa je prejelo skupno 163 milijonov din. 

Značilno je, da gre pri drugi navedeni skupini organizacij skoraj izključno 
za strokovne organizacije s področja kulture, šolstva, raziskovalnega dela, 
zdravstva* gospodarstva in pravosodja. Podrobnejša razčlenitev te skupine druž- 
benih organizacij in društev nam pokaže, da prejema 27 organizacij manj 
kot 200 000 dinarjev dotacije, 17 organizacij od 200 do 500 000 dinarjev, 4 orga- 
nizacije od 500 000 dinarjev do 1 milijona dinarjev, ostalih 25 organizacij pa 
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več kot 1 milijon dinarjev. Večina strokovnih organizacij ima nizke operativne 
in funkcionalne stroške, ker v glavnem nima zaposlenega osebja. V vseh orga- 
nizacijah in društvih, ki prejemajo dotacije iz republiškega proračuna, je za- 
poslenih 360 rednih uslužbencev, od tega 52 %> v družbeno-političnih organi- 
zacijah.! 

Veliko število organizacij in društev je prejemalo, kot rečeno, sorazmerno 
nizko dotacijo. Menim, da je težko postaviti spodnjo mejo, do katere je do- 
deljevanje dotacij smiselno. Nedvomno drži, da lahko tudi dotacija v znesku 
100 000 dinarjev predstavlja neki strokovni organizaciji koristno pomoč, vendar 
bi bilo treba v bodoče temeljito analizirati, pri katerih društvih in v kolikšni 
meri bo potrebna in smotrna neposredna dotacija iz republiškega proračuna. 
Vsekakor pa bi morala društva v večji meri težiti za tem, da bodo svoje potrebe 
v glavnem krila iz svoje članarine in da bodo tudi sicer bolj izkoriščala 
ostale možnosti za povečanje lastnih dohodkov. 

Izvršni svet izvršuje ustanoviteljske pravice nasproti 82 samostojnim za- 
vodom, in sicer je od tega 14 znanstveno-raziskovalnih, 15 kulturnih, 17 viso- 
košolskih, 11 zdravstvenih, 4 s področja socialnega varstva, 2 s področja kme- 
tijstva, 2 učno-vzgojna zavoda in 17 ostalih zavodov. Večino omenjenih zavodov 
se financira z lastnimi sredstvi na ta način, da jim usluge plačujejo koristniki 
njihovih uslug. 20 samostojnih zavodov, predvsem s področja kulturne de- 
javnosti pa prejema neposredno iz republiškega proračuna dotacijo v višini 
1 milijarde 39 milijonov din. Nekateri zavodi se financirajo posredno iz re- 
publiškega proračuna in sicer tako, da je neposredni naročnik njihovih uslug 
ustrezni republiški organ; v ta namen je bilo v letu 1963 potrošeno nad 600 mi- 
lijonov dinarjev. 

Ob sorazmerno visokem številu zavodov, katerih ustanovitelj je Izvršni 
svet, se postavlja vprašanje, ali je pri današnjem stanju našega komunalnega 
in gospodarskega sistema še upravičenoi, da obdrži Izvršni svet ustanoviteljske 
pravice za vse dosedanje republiške zavode. Sodim, da bo treba to vprašanje 
proučiti, predvsem v tem smislu, če bi bilo možno ustanoviteljske pravice 
nekaterih zavodov prenesti na tiste institucije, ki imajo neposredni interes 
za dejavnost posameznega zavoda. Ne glede na to pa je treba vsekakor stremeti, 
da bi tisti zavodi, pri katerih je to mogoče, čimprej prešli na financiranje na 
osnovi pogodb. 

Zaključnemu računu republiškega proračuna so priloženi tudi zaključni 
računi republiških skladov, zato mi dovolite, da tudi v zvezi s tem navedem 
nekaj najbolj splošnih ugotovitev. V republiški pristojnosti je 15 skladov, od 
katerih je 10 ustanovljenih na podlagi zveznih, 5 pa na podlagi republiških pred- 
pisov. Vse sklade, razen enega, to je sredstev za gradnjo sodnih poslopij, ki 
dejansko ni pravi sklad, upravljajo upravni odbori kot družbeni organi. Za- 
ključne račune posameznih skladov so sprejeli njihovi upravni odbori, ki so 
izdelali tudi poročilo o uporabi sredstev v 1963. letu. Ta poročila tvorijo posebno 
gradivo, ki je bilo tudi predloženo Skupščini. 

Republiški skladi so v preteklem letu razpolagali s sredstvi v višini 
50 553 milijonov dinarjev; porabljeno je bilo 47 073 milijonov dinarjev, tako 
da je ostalo neizkoriščeno nekaj manj kot 3,5 milijarde dinarjev. Razpoložljiva 
sredstva skladov so se formirala iz naslednjih virov: Iz prenesenih sredstev; 
sredstev iz republiškega proračuna v znesku 6277 milijonov dinarjev; lastnih 
sredstev, ki so znašala 25 520 milijonov; in posojil v višini 7 milijard; ter 
ostalih dohodkov 3521 milijonov. 
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Iz poročil upravnih odborov skladov je mogoče zaključiti, da so skladi 
poslovali v glavnem skladno z ustreznimi smernicami v družbenem planu za 
1963. leto. Skladi so skušali, po večini tudi uspeli, poleg svojih sredstev pri- 
tegniti k sofinanciranju tudi sredstva neposrednih interesentov. Za posamezne 
konkretne odločitve so pritegnili tudi ustrezne organizacije, kakor tudi posa- 
meznike. Če izvzamemo republiški investicijski sklad, lahko ugotovimo, da so 
nekateri republiški skladi izkazali konec leta sorazmerno visoka neizkoriščena 
sredstva. Pri nekaterih gre za obstoječe objektivne razloge, drugje zopet to 
ni posledica objektivnih vzrokov. Seveda so pri nekaterih skladih primeri, ko 
so bila dela izvršena, a do konca leta še niso bila obračunana. 

Financiranje določenih dejavnosti preiko skladov se je po dosedanjih iz- 
kušnjah pokazalo v glavnem koristno. Vsekakor pa nastopa v bodoče vprašanje, 
koliko bi kazalo še dalje ostati pri sedanjem številu republiških skladov. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Spričo tega, da se preko republiškega pro- 
računa republiških zavodov in skladov trosijo vse večja družbena sredstva, bi 
ob zaključku želel poudariti, da to dejstvo terja, tako kot tudi na vseh ostalih 
področjih, maksimalno smotrnost pri trošenju in kar največje varčevanje. O 
racionalnem gospodarjenju s temi sredstvi lahko govorimo, po eni strani, že ob 
sami razdelitvi proračunskih sredstev na posamezne nosilce ob sestavi repu- 
bliškega proračuna; po"drugi strani pa ob zaključnem računu, ko presojamo, če 
so bila razpoložljiva sredstva s strani neposrednih koristnikov pravilno in 
gospodarno uporabljena. 

Ob razdeljevanju sredstev pri sestavi proračuna je treba vsekakor težili 
za tem, da se vsa razpoložljiva sredstva porazdele med posamezne koristnike 
v laki višini in v take namene, ki omogočajo izvrševanje njihovih nalog, pri 
čemer je potreben poudarek na zagotovitvi skladnega razvoja vseh negospodar- 
skih področij. Pri tem mora delitev razpoložljivih sredstev med posameznimi 
nosilci sloneti na realni ugotovitvi potreb vsakega posameznega koristnika, kar 
pa gotovo ni lahka naloga. 

Sredstva za osebne dohodke uslužbencev posameznega organa bi se morala 
formirati na podlagi realno ugotovljenega najpotrebnejšega števila uslužbencev, 
pri čemer bi morali odigrati odločilno vlogo dobra organizacija poslovanja, 
primerni strokovni nivo uslužbencev in programiranje ter planiranje dela na 
podlagi nalog, ki jih ima posamezni organ oziroma zavod. Nedvomna so glede 
števila uslužbencev v državni upravi še precejšnje rezerve in je možno na tem 
področju ustvariti določene prihranke. 

Čeprav gre pri operativnih izdatkih za sorazmerno nizka sredstva, bi bilo 
tudi tukaj s smotrno organizacijo dela prav gotovo mogoče trošiti manj, kakor 
trošimo danes. V mislih imam združevanje izvajanja posameznih tehničnih 
uslug v obliki ustreznih servisov. Dosedanji poskusi v tej smeri kažejo ugodne 
rezultate. Brez osnove tudi ni omemba možnosti varčevanja pri službenih poto- 
vanjih, kjer naj se uporablja najbolj praktična in najcenejša prevozna sredstva 
ter združuje izvršitev več nalog v enem potovanju. Razne konference in sestanki 
naj se sklicujejo res samo v najnujnejših primerih. 

Menim, da če uvedemo maksimalno varčevanje pri proračunskih sredstvih, 
če se bo proračunska potrošnja izvrševala strogo v okviru določil predpisov in 
če bo vsak uslužbenec sam sebi finančni inšpektor, da bi s tem že znatno 
prispevali, da bodo proračunska sredstva smotrno in racionalno uporabljena. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da zbor predloženi zaključni račun 
sprejme. 



11. seja 31 

Predsednik Tine Remškar : Predlog zakona o zaključnem računu sta 
obravnavala odbor za proračun in zakonodajno-pravna komisija Skupščine, ki 
sta dala pismena poročila. Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije 
dati še ustne obrazložitve? (Ne). Ce ne želita, začenjam razpravo. Prosim, kdo 
želi besedo? (Ne javi se nihče). Ce se nihče ne javi k razpravi, zaključujem 
razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljanj da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za 
leto 1963. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo in 
sklepanje o finančnem načrtu sklada Socialistične republike Slovenije za šol- 
stvo za leto 1964. 

Finančni načrt sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 je Skupščini 
predložil upravni odbor sklada SR Slovenije za šolstvo prek Izvršnega sveta. 
Kot svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil 
tovariša Mirka Tuška. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazlo- 
žitev? (Zeli.) Besedo ima tovariš Mirko Tušek. 

Mirko Tušek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
volite mi, da bi hkrati z obrazložitvijo finančnega načrta sklada dal tudi obrazlo- 
žitev k zaključnemu računu sklada. 

Temeljni zakon o financiranju šolstva je formiral nova razmerja med šol- 
skimi institucijami in med njihovimi ustanovitelji ter tudi na področju šolstva 
uvedel princip dohodka. Pri realizaciji tega principa je eno izmed osnovnih 
vprašanj, kako zagotoviti stalna in vzgojni dejavnosti posameznih šolskih zavo- 
dov ustrezna gmotna sredstva. Sedanja delitev sredstev za dejavnost na sklad 
vezanih šol temelji na posebnih merilih, ki imajo za osnovo obseg pedagoškega 
dela izraženega v statutarnih pedagoških urah in pa v tako imenovanem sprem- 
ljajočem pedagoškem delu. Ker pa niti statuti šol niti praksa v samih šolah niso 
dajali skladom možnosti, da bi te elemente točno ugotovili, na drugi strani pa 
je bil zaradi reformiranega študija visokošolski sistem v stalnem razvoju, se 
je pokazalo, da je treba sistem razdeljevanja sredstev trajno proučevati in ga 
graditi v taki smeri, da bo imel vedno manj karakter proračunskega dodelje- 
vanja sredstev in da bo v vedno večji meri dejansko zagotavljal primernejše 
določanje sredstev potrebnih za osnovno dejavnost šol. 

V predloženem finančnem načrtu se izraža pravkar obrazložena situacija 
v tem, da je upravni odbor sklada razdelil sredstva za osnovno dejavnost le 
do konca šolskega leta 1963/64, to se pravi do 30. septembra 1964,. preostala 
sredstva pa izkazuje kot globalna angažirana sredstva za osnovno dejavnost za 
čas od 1. oktobra do 31. decembra 1964, ki bodo razdeljena po novih merilih 
in z novimi pogodbami. Dokler pa še ne more uporabljati novih meril, se je 
sklad ravnal po sedanjih kriterijih in predvidel v finančnem načrtu za tekoče 
leto sredstva za osebne ddhodke v višini kot so bila določena za leto 1963, toda 
povečana za 10 %, sredstva za materialne izdatke pa povečana nasproti letu 1963 
za 5 »/o. Tako povečanje sredstev za osebne dohodke in materialne izdatke 
smatra sklad kot nujno povečanje, medtem ko povečanje v večjem obsegu 
skladu ne dopušča višina dotacije iz republiškega proračuna. 
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Pravkar sprejeti rebalans republiškega proračuna pa bo omogočil skladu 
financiranje nekaterih perečih potreb na področju visokega šolstvai, ki jih v 
okviru sedanjih sredstev ni mogel realizirati. Karakteristična je namreč ugo- 
tovitev za dosedanje poslovanje sklada, da je višina sredstev dodeljenih iz 
republiškega proračuna omejevala njegove naloge in zato bo šele v letošnjem 
letu financiral določeno dejavnost, ki prav tako zahteva direktno gmotno- pod- 
poro iz republiških virov. Gre za izredni študij, za podiplomski študij in za 
študentske materialne zadeve. V večji meri kot doslej pa bo moral tudi finan- 
cirati manjšinsko dvojezično- in pa posebno šolstvo. 

Tudi v tekočem proračunskem letu proračunska sredstva ne krijejo v celoti 
izdatkov za osnovno dejavnost šol in je zato upravni odbor sklada predvidel 
manjkajoča sredstva za osnovno dejavnost na račun izvirnih dohodkov sklada, 
ki so namenjeni predvsem za financiranje investicij. S tem se bo seveda zmanj- 
šal obseg investicijske dejavnosti na področju visokega šolstva, čeprav bi moral 
sklad financirati nekatere neodložljive gradnje, za katere že sam interes raci- 
onalnosti govori, da se naj čimprej dokončajo. Vendar je v finančnem načrtu 
osnovno razmerje med sredstvi namenjenimi za osnovno dejavnost in pa med 
sredstvi za investicije postavljeno tako, da se to razmerje v primerjavi z lan- 
skim letom ne poslabšuje več v škodo- investicij, temveč je poslabšanje razmerja 
ustavljeno s to perspektivo, da v razdobju nekaj let dosežemo, da bi se vsa 
sredstva izvirno namenjena za investicije za te tudi dejansko uporabljala. 

Osnovna načela sklada pri vodenju investicijske politike so racionalna in 
intenzivna gradnja ter koncentracija na manjše število osnovnih objektov. 
Ce v tem stremljenju sklad fte uspeva v celoti, je to delno posledica prejšnjih 
razmer in zatečenega stanja, delno pa specifičnosti na področju manjšinskega 
in posebnega šolstva, kjer gre za manjše investicije in kjer republiški sklad 
nastopa le kot so-financer. 

Sklad se dosledno ravna po načelu, da je za vsako graditev investicijskega 
objekta potrebno zagotoviti celotna sredstva, in je zato sklepal za vsako šolo 
-z. investitorjem pogodbo, v kateri je preciziral., po posameznih letih, svoje ob- 
veznosti in sicer od začetka gradnje do dejanskega dokončanja objekta. Na pod- 
lagi doslej sklenjenih pogodb je sklad zadolžen financirati v tekočem poslovnem 
letu, to je 1964. letu, za 1 403 milijone investicij. Izpolnjujoč prej navedene 
principe bo za novogradnje sklad v letošnjem letu prevzel obveznosti le za 
financiranje višje šole za zdravstvene delavce, ki jo je treba zaradi ureditve 
Trga revolucije podreti in na novo zgraditi in pa za pedagoško akademijo v 
Ljubljani, ki bo morala dobiti nove prostore za svojo razširjeno dejavnost, saj 
ima sedaj absolutno neustrezne pogoje. 

Na koncu pojasnjujem, da v predloženem finančnem načrtu ni zajetih 
519 milijonov že v 1963. letu angažiranih sredstev,, ki pa niso bila uporabljena 
in so bila prenesena v tekoče poslovno leto. Finančni načrt sklada je namreč 
upravni odbor obravnaval in sprejel že v decembru leta 1963, ko preostanek 
sredstev še ni bil znan, ker je bil razviden šele iz zaključnega računa izdelanega 
v marcu tega leta. 

Upravni odbor šolskega sklada je v posebnem poslovnem poročilu, ki je 
priloženo zaključnemu računu sklada in za katerega menim, da je dovolj 
izčrpno, prikazal samo poslovanje sklada v preteklem letu in pa stališča, po 
katerih se je ravnal pri konkretnem razdeljevanju sredstev, namenjenih za 
funkcioniranje institucij, za katere je pristojen republiški sklad. Zato mi dovo- 
lite, da se na to poročilo sklicujem, kajti iz tega poročila je podrobneje razvidno, 
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v kolikšni meri se je upravni odbor sklada, v okviru dodeljenih sredstev, 
ravnal po smernicah, ki jih je sprejela Skupščina v družbenem planu in po 
stališčih,, ki so prišla do izraza pri obravnavah v skupščinskih organih. 

Predlagam, da Skupščina kot po zakonu za to pristojni organ, da soglasje 
tako k finačnemu načrtu sklada kot tudi k zaključnemu računu sklada SR Slo- 
venije za šolstvo. 

Predsednik Tine Remškar: Finančni,načrt sklada Socialistične repu- 
blike Slovenije za šolstvo za leto 1964 in predlog odloka je obravnaval odbor 
za prosveto in kulturo, kot pristojni odbor. Odbor je predložil pismeno poročilo. 
Ali želi predstavnik odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Ce ne želi, začenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče besede, zaklju- 
čujem razpravo in ugotavljam, da se Republiški zbor strinja s finančnim načr- 
tom sklada Socialistične republike Slovenije za leto 1964 in predlagam, da zbor 
sprejme predloženi odlok o soglasju k temu finančnemu načrtu. Predlog odloka 
je obravnavala zakonodajno-pravna- komisija Skupščine in nima k njemu nobe- 
nih pripomb. Dajem zato predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlagani 
odlok, 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 odloka o so- 
glasju k finačnemu načrtu sklada Socialistične republike Slovenije za šolstvo 
za leto 1964. 

O finančnem načrtu sklada za šolstvo za leto 1964 bo razpravljal še Pro- 
svetno-kulturni zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

S tem prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
in sklepanje o zaključnem računu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1963. 

Zaključni račun sklada za šolstvo za leto 1963 je predložil Skupščini upravni 
odbor sklada Socialistične republike Slovenije za šolstvo preko Izvršnega sveta. 
Kot svojega zastopnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil tova- 
riša Mirka Tuška, ki je dal obrazložitev že pri prejšnji točki dnevnega reda. 
Zaključni račun sklada in predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu je 
obravnaval odbor za prosveto in kulturo, ikot pristojni odbor. Odbor je dal tudi 
pismeno obrazložitev zboru. Ali želi predstavnik odbora dati še ustno obraz- 
ložitev? (Ne.) Ce ne želi, začenjam razpravo. Prosim kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker se nihče ne javlja k razpravi jo zaključujem in ugotavljam, da 
se Republiški zbor strinja z zaključnim računom sklada Socialistične republike 
Slovenije za šolstvo za leto 1963 in predlagam, da zbor sprejme predlagani 
odlok o soglasju k temu zaključnemu računu. Dajem predlog odloka na glaso- 
vanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o so- 
glasju k finančnemu računu sklada Socialistične republike Slovenije za šolstvo 
za leto 1963. 

O zaključnem računu sklada za šolstvo za leto 1963 bo prav tako razprav- 
ljal še Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o potrditvi zaključnega računa družbenega investicijskega sklada 
Socialistične republike Slovenije za leto 1963. 
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Predlog zaključnega računa družbenega investicijskega sklada Socialistične 
republike Slovenije za leto 1963 je skupščini predložil Izvršni svet in kot svojega 
predstavnika določil Mirana Cvenka. Izvršni svet je predlog zaključnega računa 
pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazlo- 
žitev. (Zeli.) Besedo ima tovariš Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da k pred- 
laganemu odloku o potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega 
sklada za leto 1963 dam kratko obrazložitev in nekatera pojasnila. 

Naloge republiškega investicijskega sklada so se določale z vsakoletnimi 
družbenimi plani. Družbeni plan naše republike za 1963. leto je določil, naj 
se posojila odobravajo predvsem za tiste naložbe, ki bodo omogočale hitro 
povečanje proizvodnje za izvoz ali pa vplivale na večjo stabilnost natranjega 
tržišča. Glede na veliko obveznost sklada je banka pri odobravanju posojil 
iskala maksimalne možnosti za povečanje udeležbe investitorjev ter skladov 
družbeno-političnih skupnosti. 

V skladu z resolucijo o perspektivnem razvoju v obdobju 1961—1965 naj 
bi se posojila odobravala gospodarskim organizacijam s področja industrije, 
kmetijstva, prometa in turizma, in sicer predvsem za rekonstrukcijo, moderni- 
zacijo in razširitev tistih kapacitet, ki zagotavljajo večjo rentabilnost,, sodobno 
tehnološko zasnovo in visoko produktivnost dela. Na področju industrije naj 
se pospeši povečanje zmogljivosti energetskih objektov, objektov črne in bar- 
vaste metalurgije, elektro industrije, kemične industrije in industrije za prede- 
lavo lesa. V kmetijstvu bi naj bile naložbe predvsem kratkoročne ter naj 
omogočijo hitro povečanje proizvodnje. Tako naj se s temi posojili pospešuje 
gradnja pitališč in hlevov, razvija vrtnarstvo, razširja sadne nasade, gradi 
mlekarske in perutninske farme, odkupuje zemljišča in izvršuje takšne meli- 
oracije, ki bodo povečale krmsko osnovo obstoječih družbenih posestev. V pro- 
metu se naj rekonstruira osnovno cestno omrežje. Sredstva predvidena za 
turizem pa se naj uporabijo za dopolnilno izgradnjo turističnih središč in 
turističnih objektov v naravnih zdraviliščih. S posebnim odlokom o usmeritvi 
sredstev RIF je bilo razporejeno 4 600 milijonov za ti6te panoge gospodarstva, 
ki ne zmorejo pogojev kreditiranja iz bančnih sredstev; ostala razpoložljiva 
sredstva pa se naj porabijo za izpolnitev obveznosti iz prejšnjih let. udeležbe in 
prevzete obveznosti iz OIF ter za nova posojila. Ta načela in smernice so 
bile pri odobravanju kreditov iz sredstev republiškega investicijskega sklada 
upoštevane. Splošna gospodarska banka je pri odobravanju kreditov upošte- 
vala smernice in načela družbenega plana in odlokov o usmeritvi republiškega 
investicijskega sklada. 

Zaradi razmeroma nizkih prostih sredstev sklada za posamezne gospodarske 
dejavnosti je Splošna gospodarska banka razpisala natečaje za nova posojila 
iz sklada. Republiški investicijski sklad je namreč v letu 1963 razpolagal s 
15 251 milijonov sredstev, kar ni zadostovalo za ostvaritev vseh smernic družbe- 
nega plana. Zaradi tega je Splošna gospodarska banka dopolnjevala sredstva z 
intenzivnejšim oročevanjem sredstev gospodarskih organizacij in jih delno upo- 
rabljala pri objektih, ki jih je financiral RIF. V letu 1963 je bilo odobrenih 
novih kreditov za osnovna sredstva v višini 10 670 milijonov s tranšami 
8 898 milijonov za 1963. leto in tranšami v višini 1 789 milijonov v naslednjih 
letih. Za obratna sredstva je bilo odobrenih 450 milijonov dinarjev kreditov 
s tranšo 368 milijonov dinarjev za leto 1963. Odobrene tranše za leto 1963 
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presegajo razpoložljiva sredstva, ker je Splošna gospodarska banka računala 
s tem, da transe ne bodo 100'% izkoriščene. 

Na področju industrije je bilo na novo odobrenih tranš za 1963. leto 682 mi- 
lijonov dinarjev kreditov. Pri kreditiranju industrije RIF torej ni imel bistvene 
vloge, ker je Splošna gospodarsika banka v letu 1963 odobrila 54 054 milijo- 
nov din kreditov za osnovna sredstva s tranšo 13 527 milijonov din v 1963. letu 
iz bančnih sredstev^ in sicer za 53 objektov v skupni predračunski vrednosti 
114 174 milijonov dinarjev; razliko od 54 milijard pa so krile gospodarske orga- 
nizacije same in pa OIF. Iz navedenega je razvidno, da je RIF pri kreditiranju 
investicij za osnovna sredstva na tem področju udeležen le z 0,6 °/o. 

Investicije v kmetijstvu so bile skoraj v celoti vezane na politiko vlaganj 
OIF. Vložena sredstva so bila usmerjena v povečanje proizvodnje svinjskega 
in govejega mesa, povečanje proizvodnje mleka, povečanje proizvodnje zelenjave 
ter povečanje proizvodnje brojlerjev in pa jajc. 

Na področju prometa so bila sredstva odobrena za izgradnjo letališča Brniki, 
za povečanje skladiščnih zmogljivosti v luki Koper ter za žičnico na Vogel. 

Na področju turizma je RIF s svojimi sredstvi interveniral pri gradnji 
večjih objektov, katerih izgradnja bo trajala več let. 

Odobrena sredstva za negospodarske investicije so bila uporabljena za grad- 
njo in opremo objektov republiškega pomena s področja zdravstva, socialnega 
zdravstva, kulturne dejavnosti in republiške uprave. 

Koriščenje odobrenih tranš je bilo 1963. leta 80 %, kar je ugodno. Razpo- 
ložljiva sredstva so bila zato izkoriščana 92 %. V industriji so bili krediti naj- 
slabše koriščeni, in sicer le v višini 67 "/o, Vzrok za slabo koriščenje kreditov 
v tej gospodarski panogi so predvsem: zakasnitve pri gradbenih delih, ker je 
bila gradbena operativa delno angažirana v Skopju, podaljšanje dobavnih rokov 
za domačo opremo in dolgotrajni postopki pri sklepanju pogodb z inozemskimi 
dobavitelji za uvozno opremo. Nekateri krediti industriji pa so ostali celo po- 
polnoma neizkoriščeni. V kmetijstvu je bilo koriščenje posebno močno in je 
doseglo 83,6 %>, ker je investicijsko vlaganje potekalo po vnaprej pripravljenih 
konceptih. Prav tako je bil visok odstotek koriščenja kreditov na področju 
prometa, in sicer 85,5 ®/o. Na področju turizma so se objekti gradili v normalnem 
tempu, zakasnili so predvsem objekti, ki so bili odobreni v 1963. letu in za 
katere niso bile sklenjene kreditne pogodbe v predvidenem roku. Na področju 
kulturno-socialne dejavnosti je bilo koriščenje slabo, delež koriščenja znaša ko- 
maj 60 "/o. V investicijah za ta področja so upoštevane tudi investicije v zdra- 
vilišču Rogaška Slatina in Slatina Radenci, kjer so bili vzroki slabega koriščenja 
isti kot pri turističnih objektih. 

Celotna dejavnost RIF se je v 1963. letu v primerjavi s prejšnjim letom 
okrepila, ker se je prispevek družbenim investicijskim skladom iz čistega dohodka 
skoraj podvojil. Po drugi strani je sklad prenehal z najemanjem kreditov in 
vrnil zapadle najete kredite, kar je možnost za večjo dejavnost sklada zmanj- 
ševalo. 

Z zakonom o odpravi družbenega investicijskega sklada SR' Slovenije je 
določeno, da se sredstva preneso na Splošno gospodarsko banko. Ta sredstva 
znašajo 38 086 milijonov, plasmaji pa 37 810 milijonov. Za ureditev razmerij v 
zvezi s prenosom sredstev in kreditov bo republika na podlagi 5. člena prej 
omenjenega zakona sklenila pogodbo s Splošno gospodarsko banko. 

Tovariši poslanci! Mislim, da sem s tem obrazložil predlagani zaključni 
račun in prosim, da ga sprejmete. 

3* " 
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Predsednik Tine Remškar: Predlog zaključnega družbenega inve- 
sticijskega sklada za leto 1963 je obravnaval tudi odbor za družbeni plan in 
finance ter dal pismeno poročilo. Ali želi predstavnik odbora dati še ustno ob- 
razložitev? (Ne želi.) Ce ne želi, začenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ludvik 
Golob. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši poslanci! Z zakonom o odpravi 
republiškega investicijskega sklada ob koncu lanskega leta smo odpravili enega 
izmed instrumentov neposrednega usmerjanja razširjene reprodukcije. S po- 
trditvijo zaključnega računa pa bomo zaključili tudi obračun poslovanja. Ob tej 
priliki bi bilo prav, da ocenimo, kakšna je bila vloga teh sredstev v okviru 
celotne investicijske potrošnje in kako so prispevala k izvajanju investicijske 
politike. Smatram, da bi bilo to nujno potrebno, ker republika razpolaga še 
vedno s precejšnjimi drugimi sredstvi, s katerimi lahko močno vpliva na in- 
vesticijsko potrošnjo. 

Pri oceni vloge sredstev republiškega investicijskega sklada moramo upošte- 
vati predvsem naslednje: 

Prvič, da so bila sredstva republiškega investicijskega sklada udeležena 
v celotni investicijski potrošnji v SR Sloveniji v letih od 1954 do 1962 v 
povprečju s komaj 4,1'%; v investicijah v gospodarstvu so bila ta sredstva ude- 
ležena s 5 °/o; in v negospodarstvu z 2„1 Vo. Glede na to ni bilo mogoče s temi 
sredstvi odločneje vplivati na strukturo investicij, ki bi bolj ustrezala potrebam 
razvoja republike. 

Drugič, da ni mogoče obravnavati vlogo republiškega investicijskega sklada 
ločeno od celotnega sistema družbenih investicijskih skladov. Sistem soude- 
ležbe je zahteval od družbenih investicijskih skladov nižjih teritorialnih enot, 
da so sodelovale pri financiranju investicij, o katerih so odločali razpisovalci 
natečajev. Zaradi tega je bila polovica sredstev republiškega investicijskega 
sklada vezana na odločitve zveznega investicijskega sklada. 

Tretjič, da se ni sistematično zbiralo podatkov o učinkih investicij pri 
financiranju, pri katerih je sodeloval republiški investicijski sklad. Zato smo 
prisiljeni, da ocenjujemo uspešnost naložb na osnovi splošnega razvoja. To 
pomanjkljivost je ugotovil odbor za družbeni plan in finance že pri obravnavi 
zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1962 in takrat 
zahteval, da se s temi podatki dopolni zaključni račun za leto 1963. Predloženi 
zaključni račun pa ni bil dopolnjen v tem smislu, čeprav je odbor to zahtevo 
navedel v svojem poročilu zborov. 

Četrtič, da se je sredstva, ki so bila na razpolago poleg sredstev namenjenih 
za udeležbo h kreditom zveznih bank, usmerilo predvsem za investicije v pod- 
ročja, ki so manj akumulativna in niso bila v stanju najemati kreditov pod 
običajnimi pogoji, to je v kmetijstvo, promet, gostinstvo in turizem ter v trgovino. 

Po vsem tem lahko trdim, da so sredstva sklada imela določen pozitiven 
vpliv na usmerjanje investicij v republiki, saj so kljub navedenim okoliščinam 
prispevala k družbenemu razvoju. Vpliv teh sredstev pa je bil različen po 
posameznih področjih družbene dejavnosti, saj niso bila usmerjena sredstva 
enakomerno udeležena v investicijah posameznih področij. Za gospodarstvo je 
bilo namenjeno od vseh sredstev 83,6 '"/o in to predvsem za udeležbo v industrijo, 
kmetijstvo in promet; v negospodarstvo pa 16,4% zlasti za naložbe v stano- 
vanjsko, komunalno, kulturno in socialno dejavnost. 



11. seja 37 

Z nadaljnjim izpopolnjevanjem gospodarskega sistema so bile nujne tudi 
spremembe na področju sistema financiranja razširjene reprodukcije, da bi 
se sredstva za razširjeno reprodukcijo v večji meri prepustila osnovnim nosil- 
cem odločitev na tem področju, to' je samoupravnim organom delovnih organi- 
zacij. Skladno s tem je bilo potrebno odpraviti družbeno investicijske sklade,, 
kot neposrednoi koncentrirana sredstva pri družbeno-političnih skupnostih. V tej 
zvezi in spričo kvalitetnih premikov, ki so že bili doseženi tudi v tem letu, 
lahko ugotovimo, da je združevanje sredstev na osnovi oročevanja doseglo zelo 
močan razmah in da je že sedaj stopnja koncentracije sredstev mnogo višja od 
stopnje, ki smo jo dosegli v zbiranju sredstev v družbenih investicijskih skladih. 
Po ocenah bank se predvideva, da bodo znašala oročena oziroma koncentri- 
rana sredstva v tem letu preko 50 milijard. O tem sta že na današnji seji 
govorila tovariš Dolenc in Košmelj in sicer o problemih, ki se javljajo na tem 
področju. 

Popolnoma se strinjam,, da je potrebno pospešeno proučevati bančni in 
kreditni sistem, ki naj se tej novi funkciji in v tej novi vlogi čim hitreje 
prilagodi. Tu se pojavlja vrsta novih problemov, ker so oročena sredstva po 
svoji kvaliteti drugačna in imajo lahko čisto drugačne vplive na potrošnjo v 
primerjavi s sredstvi družbenih investicijskih skladov, ki so bila zbrana s 
pomočjo instrumentov delitve dohodka. Zlasti je nerešeno vprašanje financi- 
ranja investicij v negospodarsko področje, o čemer je govoril tovariš Košmelj 
in smatram, da je potrebno v tej zvezi problematiko kompleksneje in hitreje 
proučevati. 

Prav tako z ukinitvijo družbenega investicijskega sklada verjetno nismo 
v celoti odpravili potrebo po intervenciji republike pri financiranju razširjene 
reprodukcije. Seveda bo ta intervencija ne toliko s sredstvi, kolikor bolj z 
ukrepi. Postavlja pa se v tej zvezi tudi vprašanje, kako bo republika uveljav- 
ljala to funkcijo v bodoče. Smatram, da bi bilo prav, če bi se pristopilo k prouče- 
vanju financiranja investicij, zlasti pa načina uveljavljanja usmerjevalne vloge 
sredstev za financiranje investicij, s katerimi razpolaga republika. Ustrezne 
rešitve bi bilo treba nujno pripraviti še v letošnjem letu, da bi se lahko pri 
sprejemu družbenega plana formuliralo ustrezne ukrepe. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker ne želi nihče besedo, zaključujem razpravo in ugotavljam, da se Republiški 
zbor strinja z zaključnim računom družbenega investicijskega sklada SR -Slo- 
venije za leto 1963 in predlagam,, da zbor sprejme predloženi odlok o potrditvi 
zaključnega računa družbenega investicijskega sklada SR Slovenije za leto 1963. 
Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in k njemu 
nima pripomb. Zato dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o po- 
trditvi zaključnega računa družbenega investicijskega sklada SR Slovenije za 
leto 1963. 

O zaključnem računu družbenega investicijskega sklada za leto 1963 bo 
razpravljal še Gospodarski zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

* Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o pedagoški akademiji v Ljubljani. 
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Predlog zakona je obrazložil in predložil Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije in kot svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša 
Borisa Lipužiča. Izvršni svet je predlog zakona tudi že pismeno obrazložil. Ali 
želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev. (Zeli.) Besedo ima 
tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Prosvetno-kulturni 
zbor je na 7. seji obravnal reformo izobraževanja učiteljev za osnovne šole in 
je spr ejel stališče, da so potrebe po višji izobrazbi osnovnošolskega učitelja tako 
pereče, da terjajo enoten sistem izobraževanja učiteljev za osnovne šole, tako za 
razredni kot za predmetni pouk. Ker smo imeli doslej v Socialistični republiki 
Sloveniji razen pedagoške akademije v Mariboru, ki izobražuje osnovnošolske 
učitelji z višjo izobrazbo za razredni in predmetni pouk tudi višjo pedagoško šolo v 
Ljubljani, ki izobražuje samo učitelje za predmetni pouk, razen tega pa 7 pet- 
letnih učiteljišč kot šole druge stopnje, ki izobražujejo učitelje za razredni 
pouk, je potrebno omogočiti preosnovanje višje pedagoške šole v Ljubljani v 
pedagoško akademijo, ki bo imela enako funkcijo kot mariborska pedagoška 
akademija. Tako bomo v naši republiki dosegli enoten sistem izobraževanja 
razrednih in predmetnih učiteljev za, osnovne šole v posebej za to usposobi janje 
specializiranih višjih šolah, pedagoških akademijah. 

Razprava o reformi izobraževanja učiteljev za osnovne šole v Skupščini je 
potrdila ugotovitve, da je v mnogočem odvisna raven in kvaliteta osnovne 
izobrazbe občanov, prav od strokovne usposobljenosti in splošne kulturne ravni 
učiteljev osnovne šole. S preosnovanjem višje pedagoške šole v Ljubljani v 
pedagoško akademijo odpravljamo večtirno usposabljanje učiteljev razrednega 
pouka, izmed katerih imajo nekateri višjo izobrazbo, večina pa izobrazbo 
5-letne šole druge stopnje. 

Izobrazbena vsebina učitelja za razredni pouk z višjo izobrazbo se bo 
razlikovala od učitelja z izobrazbo učiteljišča predvsem v tem, da bo imel 
temeljitejšo splošno izobrazbo, kakršno mu bo dala gimnazija s pedagoško usme- 
ritvijo, pedagoško strokovno izobrazbo pa si bo pridobil na ravni prve stopnje 
visokpšolskega študija na dveletni pedagoški akademiji. Tako bo izobrazbena 
raven učitelja za razredni pouk izenačena s stopnjo izobrazbe, kakršno ima 
učitelj za razredni pouk v osnovni šoli od 6. do 8. razreda. 

Prehod na podaljšano izobraževanje učiteljev začenjamo v času, ko imamo v 
naši republiki dovolj učiteljev z diplomo učiteljišča in zato enoletni presledek 
v dotoku učiteljskega kadra čez 4 leta ne bo povzročil vrzeli, ki bi ogrožala 
pouk na nižji stopnji osnovne šole. Višja šolska izobrazba učitelja za razredni 
pouk je v današnji osnovni šoli nujna potreba. Mnogo držav z razvitim šol- 
stvom je že pred leti uveljavila izobraževanje učiteljev za razredni pouk na višji 
stopnji šolanja, drugod, kjer jim materialni pogoji dopuščajo, pa so uvedli že 
triletne višje šole za izobraževanje razrednih učiteljev. 

V primerjavi z dosedanjo višjo pedagoško šolo v Ljubljani, ki je bila 
leta 1947 ustanovljena z namenom, da izobražuje predmetne učitelje za takratne 
nižje gimnazije, bo pedagoška akademija dajala novo kvaliteto izobrazbe tudi 
prihodnjim predmetnim učiteljem, ki bodo dobili temeljitejše pedagoško, psi- 
hološko, metodično in družboslovno znanje, kot pa so si ga mogli pridobiti 
po dosedanjem študijskem programu višje pedagoške šole. Ker se bo pedagoška 
akademija v tolikšni meri vsebinsko razlikovala od dosedanje višje pedagoške 
šole, ima globlji smisel tudi formalno preimenovanje šole. 
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Dovolite, da ob tej priliki znova poudarim že večkrat izraženo misel o 
vzgojni vlogi pedagoške akademije pri oblikovanju učiteljskega kadra. Obliko- 
vanje učiteljeve osebnosti ni specifična naloga pedagoške akademije, ker je to 
tudi dolžnost drugih višjih in visokih šol ter fakultet, na katerih se usposabljajo 
učni kadri za osnovne šole in druge vrste šol. Ker je pedagoška akademija 
posebej specializirana višja šola za usposabljanje učiteljev osnovnih šol in bo 
.zato v prihodnje tudi najbolj množična višja šola za izobraževanje učnih kadrov, 
je njen vzgojni pomen toliko večji. Zato bo morala biti pedagoška akademija 
nosilec ustrezne vsebine pri oblikovanju sodobnega učitelja, ki bo tudi razisko- 
vala nove metode in oblike študija na tem področju. Vzgojna vloga osnovno- 
šolskega učitelja je za družbo izredno pomembna, ker je v starostni dobi 
obveznega šolanja vzgojni vpliv učitelja na učenca zelo močan in zato družba 
ne more biti neprizadeta, kakšnega učitelja izoblikuje. 

Učiteljev ugled in položaj pa ne bo odvisen samo od splošne kulturne 
in pedagoške izobrazbe, ki mu jo bo dal študij na pedagoški akademiji, marveč 
tudi od ustreznega vrednotenja in nagrajevanja njegovega dela v konkretni 
praksi. 

Včasih slišimo pomisleke, da lahko tako postavljeni sistem izobraževanja 
učiteljev za osnovne šole negativno vpliva na stopenjski študij na fakultetah, ki 
na prvi stopnji, med drugimi smermi, izobražuje tudi učni kader za predmetni 
pouk v osnovnih šolah. Pomanjkanje predmetnih učiteljev je tolikšno, da se bo 
lahko s pridom zaposlil vsak absolvent prve stopnje fakultete, ki ima izobrazbo 
za predmetni pouk na osnovi šoli. Prizadevati pa si bo treba, da bi študijske 
programe prve stopnje ustreznih oddelkov fakultet čim bolj uskladili z zahte- 
vami profila predmetnega učitelja za osnovno šolo. Koristna bo tudi tesnejša 
povezava pedagoške akademije s fakultetami in drugimi visokimi šolami, ki izo- 
bražujejo učni kader. S pogodbami lahko ustvarijo koristne oblike medsebojnega 
sodelovanja, tako visokošolskih učiteljev, kakor tudi skupnega izkoriščanja pro- 
storov, opreme itd. 

Današnji materialni in kadrovski pogoji za delo pedagoških akademij še 
niso takšni, da bi zagotavljali uspešno uresničevanje tako zastavljenih nalog, 
ki terjajo sodobno organizacijo in metode študija. Zato bo treba takoj pri- 
stopiti k izgradnji ustreznega prostora in k nabavi opreme, za kar bodo po- 
trebna znatna družbena sredstva. 

Pedagoška akademija bo morala biti po sodobni organizaciji in oblikah 
študija vzor drugim višjim in visokim šolam, ki izobražujejo učni kader. Učitelj 
z izobrazbo pedagoške akademije bo moral biti usposobljen za sodoben pouk, 
da se ne bo izogibal npr. uporabe avdiovizualnih in drugih učnih sredstev, ki 
bi morala postati nepogrešljiv učni pripomoček za tak moderen pouk. Za za- 
četek dela pedagoške akademije v Ljubljani, ki je dobila nove razširjene naloge, 
je republiški sklad za šolstvo zagotovil dodatna sredstva za osnovno dejavnost. 
Tako bo lahko pedagoška akademija razpisala potrebna nova delovna mesta 
za učno osebje in druge strokovne sodelavce, nabavila najnujnejša učila in 
cpremo ter začasno uredila nekaj najetih prostorov,, ki jih bo uporabljala v 
času izgraditve nove stavbe. Pedagoška akademija bo dobila dodatna sredstva 
tudi za funkcionalne izdatke, zlasti za ekskurzije, strokovno izpopolnjevanje 
učnega kadra na akademiji, za izdajo skript itd. Prav tako so zagotovljena 
sredstva za gradnjo nove stavbe pedagoške akademije v Ljubljani. 

Dosedanja višja pedagoška šola v Ljubljani je imela v svojem sestavu 
tudi oddelek za defektologijo, ki je usposabljala učitelje za posebne šole, v 
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katerih se vzgaja in izobražuje psihično in fizično prizadeta mladina. To na- 
logo bo prevzela pedagoška akademija v Ljubljani, ki bo tudi v prihodnje 
usposabljala defektologe za potrebe vse republike. V Hrvatski in Srbiji sta 
posebni visoki oziroma višji defektološki šoli. Menimo, da bo v naši republiki 
lahko te naloge uspešno opravljal poseben oddelek v organizacijskem sestavu 
pedagoške akademije, ki pa ga bo treba okrepiti s stalnim učnim osebjem 
z ustrezno visoko izobrazbo-. 

Pedagoška akademija v Ljubljani bo predvidoma prevzela še nalogo uspo- 
sabljanja učnega kadra za strokovne izobraževalne ustanove, kajti na tem 
področju šolstva občutno primanjkuje pedagoško izobraženega učnega kadra. V 
Sloveniji nimamo nobenega zavoda, ki bi sistematično izobraževal učno osebje 
za bodoče poklicne, tehnične in njim ustrezne šole. Zato je po- 2. členu predloga 
zakona o pedagoški akademiji predvideno usposabljanje učnih kadrov tudi za 
strokovne šole, za katere pa je potrebno načrtno izobraževati učitelje, ki po- 
sredujejo določeno strokovno praktično in strokovno teoretično znanje. Stro- 
kovno- teoretično učno sno-v predavajo' sedaj na šolah s praktičnim poukom in 
vajenskih šolah večinoma absolventi višjih in tehničnih šol, praktična znanja 
v šolskih delavnicah pa posredujejo po večini poklicni delavci z nekaj leti 
delovne prakse v podjetjih. Razen znanja svojega poklica večina izmed njih 
nima pedagoške izobrazbe in tudi ne poglobljenega strokovnega teoretičnega 
znanja. Namen tako formulirane določbe v predlogu zakona je predvsem v 
tem, da se sedaj pedagoški akademiji najprej omogoči ustanovitev posebnega 
oddelka za izobraževanje učiteljev za praktični pouk. Izobraževanje učiteljev 
praktičnega pouka naj bi obsegalo splošno družbeno, ekonomsko, pedagoško, 
sociološko in psihološko študijsko snov. Ta program bi bil enak za učitelje 
praktičnega pouka vseh panog. Razen naštetih izobraževalnih področij, ki naj 
bi bila za učitelja praktičnega pouka enaka, pa naj bi se kot poseben del 
programa pridružilo še tisto predmetno področje, na podlagi katerega bo učitelj 
praktičnega dela poučeval učno snov v strokovni šoli. S tem bi dobili dovolj 
široko izobražen-o učno osebje, ki bo sposobno posredovati praktično znanje 
ter enega ali dva strokovno teoretična predmeta. Tako bi znatno izboljšali 
kvaliteto teoretičnega in praktičnega pouka v strokovnih šolah. 

Republiški sekretariat za šolstvo je sklenil pogodbo z zavodom za strokovno 
izobraževanje,, da bo ta izdelal ustrezne učne načrte za izobraževanje učiteljev 
strokovnih šol. Izobraževanje učiteljev praktičnega pouka za nekatere poklice 
bi organizrali že v letošnjem koledarskem letu. Tako kot za učitelje praktičnega 
pouka bo treba proučiti tudi način izobraževanja učiteljev strokovno- teoretičnih 
predmetov, ki morajo znanje za učne predmete obvladati na višji ravni, morali 
pa bodo imeti tudi ustrezno pedagoško in psihološko znanje, da bi ustrezali 
zahtevam sodobnega pouka v strokovnih šolah. 

Ob koncu svoje obrazložitve želim poudariti, da odpravljanje pomanjkanja 
učiteljev za osnovvne in posebne šole ter za strokovno-izo-braževalne ustanove 
ni odvisno samo od dela pedagoških akademij, marveč tudi od dolgoročnejše 
kadrovske politike občin in samih šol glede potreb po učnih kadrih. Zato bo 
pomembno usmerjanje mladine v pedagoški poklic na podlagi nagnjenj zanj 
že v šolah druge stopnje, zlasti na gimnazijah s pedagoško usmeritvijo. Brez 
načrtne skrbi za vpis na pedagoško akademijo in primernih štipendij ne bo 
mogoče zagotoviti zadovoljivega dotoka slušateljev na pedagoške akademije 
in po končanem študiju diplomiranih učiteljev v šole. Velike potrebe po uči- 
teljih z višjo izobrazbo na osnovnih in posebnih šolah bomo lahko- hitreje 
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odpravljali tudi z razširjanjem oblik izrednega študija. Približati ga bo treba 
tudi učiteljem z diplomo učiteljišča, ki že delajo v praksi in bi želeli 
pridobiti višjo strokovno izobrazbo, za kar jim bo treba zagotoviti primerne 
pogoje, hkrati pa upoštevati njihovo že doslej pridobljeno teoretično izobrazbo 
in prakso. 

Ce upoštevamo, da bo pedagoška akademija ob ustreznih pogojih mogla 
v prihodnjosti poleg svoje osnovne dejavnosti skrbeti tudi za strokovno in 
pedagoško izpopolnjevanje učnega kadra, potem lahko pričakujemo, da bodo 
sredstva, ki jih bo vložila družba v te namene, koristno uporabljena za splošen 
napredek našega šolstva. 

Iz vseh navedenih razlogov predlagam v imenu Izvršnega sveta,, da zbor 
zakon s predlaganimi amandmaji sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnaval odbor za 
prosveto in kulturo kot pristojni odbor in prav tako zakonodajno-pravna ko- 
misija Skupščine SR Slovenije. Odbor in komisija sta dala svoja poročila 
pismeno. Ali želita predstavnika dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Ce ni ustn!h 
obrazložitev odborov, dajem predlog zakona v razpravo. Kdo želi besedo, 
prosim? (Nihče.) Ce se nihče ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo in 
dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.). 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o peda- 
goški akademiji v Ljubljani. O tem zakonskem predlogu bo razpravljal še 
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije. 

Preden bi zaključil sejo, obveščam zbor, da je Organizacijsko-politični zbor 
sprejel v enakem besedilu predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o proračunu SR Slovenije za leto 1964 in predlog zakona o zaključnem 
računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1963, kot 
ga je sprejel naš zbor. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 11. sejo Republiškega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila zaključena ob 12.25.) 
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12. seja 

(30. junija in 1. julija 1964) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora in 

dr. Ruža Šegedin, 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora. 

Začetek seje ob 9. uri. 

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

Za današnjo sejo prosijo naslednji poslanci in poslanke, da jih opravičimo: 
Ivica Burnik,, Rafael Baraga, Marja Cerkovnik, Davorin Ferligoj, Slavko Furlan, 
Jože Klinger, Franc Popit, Mitja Vošnjak in Viktor Zupančič. 

S tem tudi ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 11. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o politiki na področju zdravstva v obdobju 

1964—1970; 
3. obravnava poslovnega poročila Skupnosti socialnega zavarovanja de- 

lavcev Socialistične republike Slovenije za leto 1963; 
4. obravnava osnovnih načel novega pokojninskega sistema; 
5. obravnavanje poročila komisije za prošnje in pritožbe Republiškega 

zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o urbanistični inšpekciji; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o osnovni šoli; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uporabi osebnih avtomo- 

bilov v družbeni lastnini in o načinu razpolaganja z družbenimi sredstvi za 
uporabo osebnih avtomobilov; 

9. volitve sodnikov in 
10. obravnava in sklepanje o letnem odmoru Republiškega zbora. 
Ima kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne 

javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, smatram, da je tak predlog dnevnega 
reda sprejet. 
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Zato prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 11. seje 
Republiškega zbora ste pred sejo prejeli. Ima kdo od poslancev oziroma poslank 
kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, 
da je zapisnik odobren. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, da bi 2., 3. in 4. točko dnevnega 
reda obravnavali na skupni seji Republiškega in Socialno-zdravstvenega zbora. 
Se" zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ker ugotavljam, da se 
zbor s tem predlogom strinja, odrejam kratek odmor. Prosim poslance in po- 
slanke, da ostanejo na svojih mestih, ker bomo sejo nadaljevali takoj. 

(Skupna seja Republiškega in Socialno-zdravstvenega zbora se je pod pred- 
sedstvom dr. Ruže Segedin,. predsednika Socialno-zdravstvenega zbora začela 
ob 9.10.) 

Predsedujoča dr. Ruža Segedin: Začenjam skupno sejo Republiškega 
in Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o politiki na področju zdravstva v ob- 
dobju 1964—1970. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli skupno poročilo odbora 
za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora in odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora ter tudi predlog 
stališč. Poslanci Socialno-zdravstvenega zbora so razen tega sprejeli v podrob- 
nejšo proučitev tudi osnutek 7-letnega načrta razvoja zdravstva v Socialistični 
republiki Sloveniji za obdobje 1964—1970. Izvršnemu svetu je bilo gradivo 
k tej točki dnevnega reda, skupaj z vabilom za sejo, poslano na podlagi 80. člena 
začasnega poslovnika Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije. Kot svojega predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnevnega 
reda določil Staneta Seliha, republiškega sekretarja za zdravstvo. 

Začenjam razpravo in prosim poslance, da se pismeno prijavijo k razpravi. 
Prav tako prosim poslance, da dajo mnenje tudi glede predloga stališč o> politiki 
na področju zdravstva v prihodnjem obdobju. Člane obeh odborov pa prosim, da 
spremljajo razpravo, kolikor bi bile predložene spremembe oziroma dopol- 
nitve k predloženim stališčem. 

Kdo želi besedo? Besedo ima dr. Jože Benigar, predsednik odbora za 
zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora. 

Dr. Jože Benigar: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora in odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine Socialistične republike Slovenije sta na več ločenih in skupnih 
sejah proučila stanje in problematiko zdravstvenega varstva in zdravstvene 
službe v naši republiki kot tudi monografijo 7-letnega načrta razvoja zdrav- 
slva. V teh razpravah sta odbora prišla soglasno do pomembnih ugotovitev 
in zaključkov, na osnovi katerih sta izdelala priložena stališča. 

Za uvod bi želel na kratko prikazati zdravstveno stanje pri nas in navesti 
tudi vzroke, zakaj na določenem področju zdravstvenega varstva nismo še 
dosegli tistih uspehov, kot si jih želimo. 

Ce najprej pogledamo demografsko sliko prebivalstva v Sloveniji za zad- 
njih 10 let, vidimo določene uspehe, zlasti na področju zdravstvenega varstva 
dojenčkov. To je pomembno prav zato, ker število živorojenih že od leta 1950 
dalje konstantno pada. Medtem ko je znašalo število živorojenih 1950. leta 
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skoraj 35 000, se je to število v 12 letih zmanjšalo na 29 660. Razveseljiva pa 
je ugotovitev, da se je v zadnjih desetih letih zmanjšalo število mrtvorojenih 
za več kot 50 Vo in število umrlih dojenčkov od 3000 na 883, kar pomeni 
trikratno. 

Ti uspehi, predvsem znižanje umrljivosti dojenčkov, so posledica skrbi 
družbeno-političnih skupnosti za razvito zdravstveno varstvo dojenčkov in pred- 
šolskih otrok, čeprav tega ne moremo še trditi za nekatera kmetijska območja 
npr. v Pomurju in na Dolenjskem, kjer je zdravstveno varstvo žene, matere 
in otroka še zelo pomanjkljivo. 61 dispanzerjev in 230 posvetovalnic za otroke 
je opravilo v minulem letu petkrat več pregledov kot npr. leta 1957. 

Isto podobo kažejo tudi šolski dispanzerji, ki so lani samo v I. polletju 
zajeli s sistematičnimi pregledi več kot 40 % vseh šolskih otrok. Pri teii 
pregledih se je ugotovilo, da so najpogostejše bolezni šolskih otrok akutne 
bolezni dihal, kože in podkožja ter poškodbe in bolezni prebavil. Najpomemb- 
nejši vzrok smrti šolskih otrok so razne poškodbe in ne v majhni meri tudi 
prometne nesreče. 

Medtem ko je umrljivost dojenčkov ostala v letu 1962. skoraj nespremenjena 
v primerjavi z letom 1961, se je število smrtnih primerov drugega prebivalstva 
povečalo tako absolutno kot tudi relativno. Leta 1961 je bilo registriranih 14 100, 
leta 1962 pa že 16 500, to je za 1500 smrtnih primerov več. Zaradi vedno 
manjšega števila živorojenih in večjega števila smrti starejših, je razumljivo, 
da se manjša tudi naravni prirastek prebivalstva, ki je znašal pred 10 leti 
17 000, leta 1962. pa le 13 500. 

Vzroki y mrl j i vos ti prebivalstva Slovenije so predvsem kronične bolezni 
srca in ožilja, ki povzročajo smrt skoraj pri vsakem tretjem primeru. Novo- 
tvorbe zavzemajo drugo mesto in na tretjem mestu se uveljavljajo živčne in 
duševne bolezni. Med nadaljnje pogostejše vzroke smrti se uvrščajo bolezni 
dihal, poškodbe, zastrupitve, bolezni prebavil, jeter in podobno. Pri tem tudi 
ne gre zanemarjati tuberkuloze, saj smo imeli ob koncu prvega polletja lani 
v naši republiki nad 14 000 tuberkuloznih bolnikov. Relativno največji del teh 
bolnikov odpade na mariborski okraj, in sicer 101 primer na 10 000 prebivalcev. 
V prvem polletju minulega leta je bilo na novo registriranih 1761 tuberkuloznih 
bolnikov, in sicer največ na območju celjskega in najmanj na območju mari- 
borskega okraja. V tej zvezi je tudi zanimiv podatek o številu vseh zdravniških 
pregledov v ambulantno-poliklinični službi v zadnjih 10 letih. Medtem ko je 
bilo vseh pregledov 1950. leta 3 360 000, je število teh pregledov naraslo v 
letu 1962. že na skoraj 8 000 000, to je dvainpolkrat več. Vzroki za tako zvišanje 
so predvsem večje število zavarovancev, bolje organizirana zdravstvena služba 
in vedno večja zdravstvena prosvetljenost prebivalstva ter seveda tudi večje 
število bolezni. 

Precejšen problem predstavljajo poškodbe pri delu predvsem zatoi, ker je 
število smrtnih primerov dokaj visoko, še večja pa je invalidnost in, ker je 
tovrstno zdravljenje zelo dolgo in drago. Podatki od leta 1955 dalje kažejo-, 
da je število poškodb pri delu raslo vse do lani. Tako je bito npr. 1955. leta 
vseh poškodb pri delu 45 700, 1962. leta pa že 58 900, kar je imelo za posledico 
1 176 000 izgubljenih dni. Medtem ko ugotavljamo v zadnjem času rahel padec 
števila poškodb pri delu, pa še vedno raste število poškodb izven dela. V dokaz 
naj navedem, da je bilo leta 1955 teh poškodb 17 150 in 7 let kasneje že 
51 500, t. j. trikrat več. Da bo slika še jasnejša, naj navedem, da je bilo lani 
že v I. polletju nekaj nad 256 tisoč primerov raznih bolezni in poškodh, ki so 
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povzročile samo v tem obdobju 4 650 000 izgubljenih delovnih dni. Povprečno 
trajanje zdravljenja je znašalo 18 dni. Najpogostejši vzroki delovne nesposob- 
nosti so bili v tem obdobju gripa, zatem poškodbe pri delu in izven dela. Tem 
sledijo bronhitis, akutne infekcije gornjih dihalnih organov, bolezni kože, pod- 
kožja ter bolezni želodca in dvanajstemika. Menim, da se moramo ob teh 
podatkih zamisliti še posebej zato, ker se trudimo prav sedaj za večjo storilnost, 
ko že nekje prehajamo na 42-urni tednik. 

Statistika kaže, da se iz leta v leto zdravi vedno več ljudi v bolnišnicah 
vseh vrst. Medtem ko se je zdravilo 1950. leta v vseh splošnih bolnišnicah 
126 000 bolnikov z milijon in pol bolniškimi dnevi, se je leta 1962. zdravilo 
v splošnih bolnicah že skoraj 200 000 bolnikov z nekaj manj kot 3 milijone 
oskrbnimi dnevi. Takšno povečanje opažamo tudi pri vseh specialnih bolniš- 
nicah. Da bo slika še jasnejša, navajam, da se je samo v I. polletju minulega 
leta zdravilo v vseh bolnišnicah 105 700 bolnikov s skupno 2 200 000 bolniškimi 
dnevi. Povprečna ležalna doba je znašala 21 dni. V tej zvezi naj še omenim, 
da je zasedenost postelj dokaj velika, posebno še na območju ljubljanskega 
okraja, ki presega celo 100 °/o kot npr. v bolnišnici za živčne in duševne bolezni, 
kjer znaša zasedenost postelj celo 107 !'/o. Slovensko povprečje je 98,5,, evropsko 
pa 84fl/o. Nedvomno je, da te ugotovitve terjajo povečanje posteljnega fonda, 
čeprav bi lahko z dobro patronažo ter z zdravljenjem in nego na domu neko- 
liko zmanjšali število primerov zdravljenja v bolnišnicah. 

Ugotavljamo torej, da smo dosegli na področju zdravstvenega varstva naših 
ijudi velike uspehe in približali našemu človeku že zelo kvalitetno zdravstveno 
varstvo kot je to v razvitih državah. Vendar je kljub temu, da smo vlagali v 
zdravstvo iz leta v leto vedno več sredstev, še vrsta problemov, ki jih moramo 
v naslednjem obdobju kolikor mogoče uspešno rešiti. Tu mislim predvsem na 
zdravstveno varstvo matere in otroka na kmetijskih območjih, na zobozdrav- 
stveno varstvo predšolskih in šolskih otrok, na zmanjšanje števila nesreč pri 
delu in izven dela, na večjo vlogo preventivne zdravstvene dejavnosti, na 
nadaljnjo izgradnjo in razvijanje posteljnega fonda, na nadaljnje razvijanje 
dobre dispanzerske službe in podobno. Razumljivo je, da je treba skladno 
s povečanjem materialnih osnov za še boljše zdravstveno varstvo posvetiti 
vso pozornost tudi šolanju novih zdravstvenih delavcev vseh profilov. Skratka, 
zagotoviti moramo vse pogoje za telesno in duševno krepitev delovnih ljudi, 
za rast zdravstvene kulture ter za izboljšanje delovnega in življenjskega okolja 
človeka. Družbeno-politične skupnosti so dolžne, da zagotovijo ustrezno zdrav- 
stveno službo ter materialno osnovo tako, da bomo lahko čimprej odpravili 
še določene pomanjkljivosti na področju splošnega zdravstvenega varstva. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Za prihodnji 7-letni razvoj zdravstvene 
službe je posebno pomembno vprašanje zdravstvene politike, na osnovi katere 
naj se skladno s potrebami in v okviru finančnih zmogljivosti ter vzporedno 
s splošnim družbenim razvojem razvija tudi ta služba. Ob naraščajočih po- 
trebah. ki nastajajo kot posledica vse večjega števila prebivalstva, razširjanja 
zdravstvenega zavarovanja, rasti življenjskega standarda in večje zdravstvene 
prosvetljenosti ugotavljamo, da zdravstvena služba, kljub velikim sredstvom, 
ki so se vlagala v njen razvoj, še ni dohitevala teh velikih potreb. Čeprav 
mora biti pri nadaljnjem razvoju zdravstvene službe osnovno vodilo potrebe 
občanov, pa tega razvoja ne moremo in ne smemo obravnavati ločeno od sploš- 
nega družbenega razvoja in gospodarske zmogljivosti družbe. Na zdravstveno 
službo moramo gledati kot na celoto in reševati ločeno probleme njenih po- 
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sameznih vej. Morda je prav v tem pomanjkljivost monografije, da precej 
nepovezano prikazuje ambulantno-poliklinično bolnišnično in druge službe 
na področju zdravstva. Prav tako monografija dovolj prepričljivo ne razlaga, 
kako- naj bi razbremenili bolnišnice, kaj bi bilo treba ukreniti, da bi bolj 
uspešno delale obratne ambulante, predvsem kot preventivni zdravstveni zavodi. 
Monografija se tudi ne poglablja v probleme preventivne dejavnosti, ne ana- 
lizira podrobneje zdravstvene službe v naravnih zdraviliščih, ne prikazuje do- 
ločneje potrebe posteljnega sklada po specialnosti — kirurgija, interna, psihia- 
trija itd. — in tudi ne išče in ne pokaže rešitve za bolj ustrezen način fi- 
nanciranja zdravstvene službe. Sicer je monografija skrbno sestavljena in na- 
zorno prikazuje dosednji kot tudi prihodnji razvoj zdravstvene službe v naši 
republiki. Treba jo> bo torej le dopolniti v posameznih poglavjih in konkre- 
tizirati nekatere rešitve oziroma predloge. 

Sistem financiranja zdravstvene službe še ni povsem urejen, kar velja 
tako za financiranje preventive kot tudi za enostavno in razširjeno- repro- 
dukcijo. Da bi zagotovili celotno- zdravstveno varstvo, to je popolno kurativo 
in preventivo, seveda preventivo na osnovi ustreznih in realnih programov, 
morajo zagotoviti zdravstveni skladi socialnega zavarovanja, komune in de- 
lovne organizacije potrebna sredstva, ki naj se stekajo v skupen sklad pre- 
ventive. Le enoten sklad za preventivo lahko zagotovi res njeno uspešno delo. 

Enostavna reprodukcija v zdravstvenih zavodih naj bo naloga zavodov 
samih. Da bi zavodi lahko ustvarili za to potrebna sredstva, jim je nujno po- 
trebno omogočiti skozi politiko cen zdravstvenih storitev formiranje sredstev 
tudi za te namene. Ob tem bodo zdravstveni zavodi seveda primorani dobro 
gospodariti, ker bodo lahko samo z dobrim gospodarjenjem zbrali potrebna 
sredstva in vodili politiko svojega vzdrževanja in napredka. Tak sistem bo 
tudi uti'jeval samoupravljanje v zdravstvenih zavodih. 

Razširjena reprodukcija, to so nove investicije, mora biti skrb družbeno- 
političnih skupnosti, instrument pa občinski oziroma medobčinski zdravstveni 
investicijski skladi kot to določa zakon. Seveda je treba bistveno menjati 
politiko in intenzivnost zbiranja teh sredstev. Glavni v!r bi moral biti prispevek 
družbeno-političnih skupnosti in ne samo del amortizacije zdravstvenih zavodov 
kot je to bilo doslej. Menim, da formiranje ekonomskih cen za zdravstvene 
storitve, preko katerih bi lahko zbirali sredstva tudi za razširjeno reprodukcijo, 
zaenkrat ni sprejemljivo, ker bi določeno število občanov, ki morajo plačevati 
te usluge sami v celoti ali delno, ne moglo- koristiti teh predragih storitev. 
Končno je treba vsem skladom za reprodukcijo omogočiti najemanje bančnih 
sredstev z daljšim odplačilnim rokom in seveda tudi z ugodnejšimi obrestmi 
kot doslej. 

Odbora sta soglasno ugotovila, da so potrebe po novem posteljnem fondu 
utemeljene. Koliko sredstev bo za to potrebnih, bo mogoče ugotoviti šele 
tedaj,, ko se bo 7-letni načrt razvoja zdravstvene službe bolj jasno izkrista- 
liziral. Prav bi bilo, da prikažemo potrebe po posteljah bolj določeno za po- 
samezne veje zdravstva in da upoštevamo nadaljnji razvoj dispanzerske službe 
ter v njej urejeno dobro patronažo za zdravljenje in nego na domu. S tem 
bo mogoče znižati planirane potrebe po novih posteljah, posebno še, če bomo 
bolj kot doslej vključili v posthospitalno zdravljenje tudi naravna zdravilišča. 
Tem je treba omogočiti čimbolj intenziven razvoj in določiti tudi njihovo medi- 
cinsko namembnost. Pri vsem tem moramo posvečati še posebno- skrb osta- 
relim ljudem in zanje ustanavljati posebne dispanzerje in v bolnišnicah za- 
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gotoviti boljše pogoje za njihovo zdravljenje. To nam še posebej narekuje 
ugotovitev, da v naši republiki zelo- hitro raste število starih ljudi. 

Vodilo pri vseh bodočih investicijah na področju zdravstva mora biti, da 
gradimo samo tiste objekte, za katere imamo strokovno in tehnično doku- 
mentacijo, vnaprej zagotovljena sredstva, kadre in stanovanja. Pri tem moramo 
seveda nujno upoštevati materialne zmogljivosti naše družbe. 

Za nadaljnji razvoj bolnišnične mreže je posebnega pomena vprašanje 
politike razširjanja te mreže. Obstajajo namreč še krajevne težnje in želje po 
ustanavljanju oziroma širjenju manjših bolnišnic, čeprav se v neposredni 
bližini razvijajo večji bolnišnični centri. Nujno moramo pri tem upoštevati 
patologijo in pojave, ki jih poraja hiter gospodarski in družbeni razvoj. Zato 
naj bi v prihodnje razvijali bolnišnične kapacitete predvsem v večjih centrih, 
pri čemer seveda ne bi smeli pozabiti na modernizacijo že obstoječih zdrav- 
stvenih objektov, na uvajanje novih metod dela v zdravstveni službi kot. tudi 
na nadaljnji razvoj znanstveno-raziskoval nega dela. 

Monografija o 7-letnem razvoju zdravstva sicer pravilno opozarja na ka- 
drovske' pi-obleme v zdravstveni službi, vendar bi morala zaradi občutnega po- 
manjkanja določenih profilov zdravstvenih delavcev bolj točno predvideti, kako 
in kdaj se bodo začela reševati ta vprašanja. Obstoječe šole za zdravstvene 
delavce bo treba materialno okrepiti, v njih ustanavljati nove oddelke za tiste 
profile, za katere teh šol sploh še nimamo. Se bo treba ustanavljati nove šole 
za srednje medicinske kadre, ker jih zelo manjka in sta zato nega ter ne- 
posredna skrb za bolnika v bolnišnicah ali na domu, še nezadovoljivi. V tej 
zvezi naj omenim,, da srednje šole za medicinske sestre v Ljubljani sploh 
nimamo. 

Zaradi pomanjkanja visoko kvalificiranih zdravstvenih delavcev, predvsem 
zdravnikov za delo v osnovni zdravstveni službi, je nujno potrebno, da omo- 
gočimo Medicinski fakulteti postopno odpravljanje omejenega vpisa, ker je 
število novih zdravnikov glede na število umrlih, upokojenih ali odseljenih 
premajhno. Dejanski prirastek je namreč na leto približno 10 zdravnikov. 

S temeljitim študijem, z dobrimi programi in izkoriščanjem vseh kapacitet 
moramo dobiti kvalitetnega zdravnika splošne prakse. To bomo dosegli 
tudi s primernejšimi programi za izpopolnjevanje strokovnega znanja v 
postdiplomskih tečajih in seminarjih. Neposredno po študiju ali v sklopu 
študija bi morali uvesti za ta profil zdravnika tudi bolnišnično prakso, 
oziroma prakso v raznih inštitutih in v zavodih za zdravstveno varstvo. Prav 
tako bi moral farmacevtski odsek Fakultete za naravoslovje in tehnologijo 
z ustreznimi programi usposobiti farmacevte za teamsko delo v zdravstvenih 
zavodih. Tudi politiko specializacij zdravnikov bi morali voditi tako, da bi 
usmerjali specializacije na osnovi dejanskih potreb, predvsem na že deficitarne 
veje zdravstva kot so psihiatrija, urologija, preventiva, inštituti in tako dalje. 
Razume se, da moramo voditi skrb postdiplomskega izpopolnjevanja tudi za 
druge zdravstvene delavce. Republiški zavod za zdravstveno varstvo in ustrezne 
šole bi morale — s pomočjo Medicinske fakultete — sestaviti ustrezne pro- 
grame za takšno izpopolnjevanje vseh profilov zdravstvenih delavcev. Pri tem 
pa nikakor ne smemoi pozabljati tudi na šolanje organizatorjev zdravstvene 
službe, ekonomskih ter upravno administrativnih kadrov, ki so v novem si- 
stemu dela in organizacije zdravstvenih zavodov zdravstveni službi še toliko- 
b'olj potrebni. 
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Na kraju bi želel reči še nekaj besed o strokovnem sodelovanju med zdrav- 
stvenimi zavodi. 

Znano je, da zdravstvene delavce čestokrat obremenjujejo, bolnike pa vzne- 
mirjajo večkratni in tudi nepotrebni zdravniški pregledi ter večkratne nepo- 
trebne laboratorijske, rentgenske in druge podobne preiskave. Zdi se,, da še 
niso opredeljene ali vsaj zdravstveni službi še jasne naloge in okvri strokovnega 
dela posameznih zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev. V tej zvezi 
se torej postavlja vprašanje, kdo naj bo arbiter za oceno strokovnega dela 
ter za pravilno organizacijo dela v zdravstveni službi. Menim, da bi morala 
vsa ta vprašanja skupaj urediti stroka, to so Medicinska fakulteta,, strokovni 
sveti pri zdravstvenih centrih in strokovna društva. Vsi ti činitelji bi morali 
skrbeti za najtesnejše strokovno sodelovanje in funkcionalno povezovanje 
zdravstvene službe in za takšno sodelovanje med službami samimi. 

Zdravstveni delavci so dolžni skrbeti za najboljšo, najhitrejšo in najcenejšo 
pomoč bolnemu človeku. Ce ne bodo gledali v strokovnem sodelovanju zdrav- 
stvene službe administrativnega združevanja zavodov, marveč predvsem re- 
ševanje zdravstvene problematike na vseh nivojih in na vseh stopnjah, potem 
bodo odpadli osebni interesi in našli bomo hitrejši in ustreznejši način raz- 
vijanja zdravstvene službe. V ospredje bo vse bolj prihajal interes bolnika,, pri 
zdravstvenih delavcih pa bo našla ustrezna delitev strokovnega dela svoje 
pravo mesto. Ob takšni koncepciji bo nedvomno laže reševati tudi kadrovske 
probleme in se ne bo moglo več dogajati, da imamo v naši republiki še primere, 
ko pride en zdravnik na 12 in več tisoč prebivalcev, ali en zdravnik na 
440 postelj. 

Zdravstveni domovi bi ob pravilni obliki strokovnega sodelovanaja do- 
bivali več strokovne pomoči od specialistov in od bolje organiziranih zdrav- 
stvenih zavodov; ti pa bi se hkrati spoznavali z zdravstveno problematiko 
terena. To bi nedvomno koristilo v prvi vrsti bolniku in bi tudi olajšalo delo 
zdravstvenim delavcem samim. Končno bi takšno sodelovanje omogočilo bolj 
smotrno uporabo sredstev, ki jih daje družba za zdravstveno varstvo. Tudi 
mnoge sedanje pomanjkljivosti in slabosti v organizaciji in delu zdravstvene 
službe bi lahko reševali hitreje in lažje, zdravstveni delavci bi delali še bolj 
kvalitetno in ostalo bi več časa za njihovo strokovno izpopolnjevanje. S pra- 
vilno delitvijo dela v mreži zdravstvenih zavodov bomo zagotovili delovnemu 
človeku kar najbolj kvalitetne zdravstvene storitve in pri zdravstvenih delavcih 
dvigali skrb in odgovornost glede preprečevanja obolenj,, humane pomoči bol- 
nemu človeku in skrbi za njegovo ozdravljenje. Seveda pa terja takšno funk- 
cionalno povezovanje v zdravstvu, ki naj spremeni zastarele koncepte, več 
dela in odgovornosti, zahteva nov način financiranja in najbolj dosledno upo- 
rabo načela delitve po delu. 

Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Omenil sem nekatera 
vprašanja in probleme na področju zdravstva, ki so po soglasnem mnenju 
obeh odborov najbolj pereča in zategadelj vredna, da o njih še posebej in 
podrobno razpravljamo. Ker so vsi ti problemi dokaj na široko opisani v 
poročilu, ki ste ga prejeli, se v njihove podrobnosti nisem spuščal. To še 
toliko' bolj, ker sem prepričan, da boste v svojih razpravah na osnovi pozna- 
vanja terenske problematike in razmer dopolnili poročilo kot prispevek k 
obravnavi osnutka 7-letnega načrta za razvoj zdravstva in s tem prispevali, 
da bo nudila naša zdravstvena služba v prihodnje bolnemu občanu še boljšo, 
še hitrejšo in še bolj učinkovito pomoč in zdravljenje. To pa seveda zahteva 
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mimo drugega še večjo strokovno' raven zdravstvenih delavcev, višjo etiko 
in najtesnejše sodelovanje med zdravstvenimi zavodi. Vse to bo občanu najbolj 
približalo zdravstveno službo kot dejavnost posebnega družbenega pomena in 
ji dalo tisto mesto, ki naj ga ima prav ta služba v socialistični družbi. 

V imenu obeh odborov predlagam zboroma, da priložena stališča sprejmeta. 

Predsedujoča dr. Ruža Segedin: Besedo ima predstavnik Izvršnega 
sveta, tovariš Stane Selih. 

Stane Selih: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Osnutek 7-letnega načrta razvoja zdravstva, ki je predmet današnje razprave, 
prikazuje doseženo stopnjo razvoja v materialnem, kadrovskem kot tudi v 
strokovnem pogledu in skuša nakazati bodočo smer razvoja. 

Širša razprava o tej monografiji, -predvsem pa razprava na Izvršnem svetu, 
je pokazala, da je treba jasneje začrtati politiko bodočega razvoja zdravstvene 
službe in v zvezi s tem zdravstvenega varstva občanov. Z uvedbo samouprav- 
ljanja in s prenosom mnogih upravno-strokovnih nalog na same zdravstvene 
delavce, smo vključili zdravstveno službo v samoupravni mehanizem, na zdrav- 
stvene delavce pa prenesli vrsto odgovornih nalog. To je imelo za posledico 
oprostitev iniciative zdravstvenih delavcev in njihovo intenzivno dajanje pobud 
za zboljšanje zdravstvenega varstva kot tudi za uspešno reševanje mnogih 
zadev znotraj zdravstvene službe. Takšna deetatizacija in decentralizacija zdrav- 
stvene službe nujno terja od nas vseh, da jasno povemo osnovne koncepte 
bodočega razvoja. 

Ko razmišljamo o< prehojeni poti in bodočem razvoju, se nam nujno vsi- 
ljuje vprašanje, ali se zdravstvena služba razvija skladno z gospodarskim in 
družbenim razvojem? Menim, da te primerjave ne gre poenostavljati, marveč, 
da je odvisno določanje meril od mnogih činiteljev, ki ne segajo samo na pod- 
ročje zdravstvenega varstva, marveč tudi na področje gospodarske razvitosti, kul- 
turne ravni in splošnih življenjskih razmer. Zato je treba določanje potreb 
usklajevati s specifičnimi pogoji vsake republike. 

Ni moj namen do podrobnosti prikazati politiko bodočega razvoja, saj je 
ta prikazana v monografiji, dokončno pa jo bosta izoblikovali današnja raz- 
prava in sprejeta stališča. 

Ce ocenjujemo doseženo stopnjo razvoja zdravstvene službe, potem lahko 
ugotovimo, da smo dosegli nedvomno uspehe na nekaterih področjih, ki so enaki 
uspehom razvitih dežel. Kljub temu pa smo večkrat priče ugotovitvam, da na 
določenih področjih ne izpolnjujemo osnovnih nalog. Pri takih ocenjevanjih 
se moramo zavedati, da ima hiter gospodarski in družbeni razvoj tudi svoj 
odraz na vrste zdravstvenega varstva. Hiter razvoj zdravstvene službe postavlja 
pred njo nove, kvalitetno drugačne naloge. V monografiji smo postavili kot 
enega osnovnih pogojev za uspešen nadaljnji razvoj zdravstvene službe, hitrejši 
tempo izgradnje materialne baze in hitrejše šolanje kadrov. Mislim pred- 
vsem na tiste materialne baze in kadre, ki omogočajo skladen razvoj zdrav- 
stvenega varstva. Ugotavljamo namreč, da sedanje število postelj 7,4 na 1000 
prebivalcev nikakor ne zadostuje za hospitalizacijo bolnih občanov in da se- 
danje bolnišnice čestokrat, zaradi dotrajanosti in prenatrpanosti s posteljami, 
ne omogočajo osnovnega higienskega minimuma, da ne govorimo o zaosta- 
janju medicinsko<-funkcionalnih potreb. Hitrejši razvoj bolnišničnih kapacitet 
si ne zamišljamo z izgradnjo posteljnega fonda povsod in za vsako ceno, 
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marveč le z izgradnjo teh kapacitet v večjih središčih. S te,m v zvezi so v 
zaključni stopnji načrti regionalnega razvoja bolnišničnih kapacitet. Ker sta 
postavljena v ospredje hitrejši razvoj materialne osnove in šolanje kadrov, je 
pri bralcu monografije ustvarilo vtis, da so to osnovna težišča bodočega raz- 
voja zdravstva. Res je, da. sta to dva zelo pomembna pogoja za nadaljnji 
razvoj zdravstvene službe, vendar nikakor ne smeta postaviti v ozadje drugih 
prizadevanj za izboljšanje zdravstvenega varstva občanov. Ne smeta zapostav- 
ljati predvsem tistih prizadevanj, ki ne terjajo tako izdatnih materialnih sred- 
stev;, marveč v večji meri pravilno orientacijo zdravstvene službe in priprav- 
ljenost zdravstvenih delavcev. 

V bodečem razvoju bo potrebna večja usmeritev zdravstvene službe v 
smeri preventivne dejavnosti, pri čemer se ne bodo smeli zdravstveni delavci 
zapirati v ozke okvire, namreč, da je naloga na področju preventivne dejavnosti 
zdravstvenega delavca samo ta, kar lahko sam naredi, namesto da je to naloga 
tudi stvar družbe. Menim, da bo morala zdravstvena služba še v večji meri 
dajati pobude za reševanje tudi vseh tistih zadev, ki so izven nje in vplivajo 
na večje in manjše vrste občanov. Ko govorimo o preventivi, se moramo za- 
vedati, da, bomo dosegli večje uspehe samo takrat, če bomo strokovno uspo- 
sobili potrebne kadre za to dejavnost, pokazali vztrajnost in ustvarjali pogoje 
za njeno financiranje. 

Zavedamo se, da ni rešitev samo' v povečanju števila postelj, marveč da 
vzdržuje razmerje med zdravstvenimi potrebami in strokovnimi dosežki pri 
zdravljenju tudi izven bolnišnična zdravstvena služba. Njena razvitost, spo- 
sobnost in usmerjenost bodo pokazale, do kakšne mere bo treba povečati število 
postelj v prihodnjih letih. Hitreje bomo morali razvijati tudi zdravljenje in 
nego na domu, okrepiti mrežo zdravstvenih zavodov in modernizirati obstoječe. 
Ambulantno-poliklinični zavodi bodo morali v vse večji meri prevzemati di- 
spanzersko metodo dela. Izoblikovalna politika bodočega razvoja bo tudi nujno 
terjala ustrezajoči način šolanja kadrov in nov način nadaljnjega strokovnega 
izpopolnjevanja^ 

Glede na odmerjen čas, mi dovolite, še nekaj besed o dveh vprašanjih. 
Bojim se, da pri ocenjevanju uspešnosti dela zdravstvene službe in načr- 

tovanju njenega bodočega razvoja vse preveč usmerjamo naše razprave v to,, 
kaj nam mora dati družba za skladen razvoj zdravstvene službe, in kaj je 
potrebno za uspešno strokovno delo. Priznati moramo, da je družba vlagala 
izdatna sredstva v zdravstveno službo, in da jih bo morala dajati še več, 
saj gre za človeka,, ki je v naši družbeni ureditvi v središču vseh dogajanj. 
Vse premalo govorimo o razmerju občan — zdravstveni delavec in o> meha- 
nizmu, ki naj občanu omogoča večji vpliv na delo zdravstvene službe. Pri 
tem ne gre toliko za iskanje novih oblik tega vpliva kot za uresničitev uza- 
konjenih načel. Menim, dai je zmotno in premalo nuditi občanu samo stro- 
kovno medicinsko pomoč, marveč je ta pomoč resnična šele takrat, ko je iz- 
popolnjena z vso humano skrbjo. Treba bo malo več prizadevanji, da bo lahko 
občan prišel hitreje do zdravstvenega delavca in da si bo lahko izbral tistega, 
od katerega pričakuje čim boljšo zdravstveno pomoč. Uresničitev' teh načel 
je mogoča samo z aktivnim sodelovanjem občanov; njihovo sodelovanje in 
pobude za izboljšanje organizacije zdravstvene službe pa bodo omogočile ures- 
ničitev tistih načel, ki govorijo o delu in o javnosti dela zdravstvene službe. 

Nisem prepričan, če je res treba, da morajo pri tako razviti zdravstveni 
službi pacienti še vedno tako dolgo čakati v ordinacijah, in če je res treba 
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zahtevati od bolnih ljudi,, da morajo tolikokrat k zdravniku, včasih ne več 
zaradi bolezni, marveč zaradi urejanja nekaterih administrativnih zadev. Vpra- 
šujem se, ali imajo prav tisti, ki pravijo, da je edini izhod v hitrejši gradnji 
bolnišnic, zdravstvenih domov in v večjem šolanju kadrov. Natančnejši vpo- 
gled v delo zdravstvenih delavcev nam kaže, da delajo zdravstveni delavci 
vestno in da nekateri že delajo nad normalnimi fizičnimi in umskimi zmog- 
ljivostmi. Postavlja se torej vprašanje, kje je potem vzrok za te pomanjkljivosti. 
Ali je to skomplicirana administracija, je to slaba organizacija, morda pre- 
majhna funkcionalna povezanost zdravstvene službe, ali je morda kaj drugega? 

Problem, ki sem ga omenil, ni enostaven. Gre za skupino zadev, ki terjajo 
rešitev, gre za nadaljnjo izpeljavo in poglabljanje sistema samoupravljanja, za 
uvajanje načela dohodka in delitvi po delu; gre torej za zadeve, ki jih je 
treba stalno reševati in izpopolnjevati. Analize kažejo, da je doseglo v tej 
relativno kratki dobi samoupravljanje v zdravstvu širok razmah, vendar pa 
bo nujno treba še poglobiti sistem samoupravljanja, se bolj dosledno boriti 
za uveljavljanje načela delitve po delu, iskati aktivnejše kriterije za vredno- 
tenja zdravstvenih storitev, in skrbeti za večje povezovanje zdravstvenih de- 
lavcev v cilju izgradnje tega sistema. V praksi izpeljana načela bodo namreč 
omogočila pravično razdeljevanje osebnih dohodkov po delu in pripomogla k 
rešitvi postavljenih vprašanj. 

Predsedujoča dr. Ruža Segedin: Dr. Saša Cvahte. 

Dr. Saša Cvahte: Tovariši ca predsednik, tovarišice in tovariši. V raz- 
pravi bi želel ponovno povzeti misli, ki jih je načel tovariš dr. Benigar. Mislim 
namreč na vprašanje šolanja in sicer predvsem šolanja srednjega medicinskega 
kadra. To zategadelj, ker sodim, da je bilo kljub vsem razpravam, ki smo 
jih imeli, storjenega na tem področju zaenkrat še pravzaprav najmanj. 

Želel bi v kratkih obrisih povzeti vse, kar je bilo storjenega od osvoboditve 
dalje na področju šolanja srednjega medicinskega kadra. 

Dobro se spominjate, v kakšnem stanju smo se znašli 1945. leta in kasneje, 
ko smo se odločili, da laiciziramo službo bolniške nege po bolnišnicah in da uve- 
demo širšo asistenco in patronanco v zdravstveno delo. Zdravstvene delavce 
je bilo treba hitro usposobiti z različnimi tečaji za najosnovnejša in najnuj- 
nejša dela in hkrati ustvariti osnove za dobro in precizno strokovno-zdravstveno 
šolanje. Pri tem smo morali seveda ravnati tako kot vsakdo, ki nujno potrebuje 
mnogo takšnih delavcev. Šole so postale specializirane in pričele so dajati po- 
samezne kadre. Kasneje so se počasi združevale v splošni meri šolanja 
zdravstvenih delavcev, predvsem v šolanju za nego, za patronažo in za pomoč 
zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem pri njihovem delu. Končno nam 
je uspelo združiti naš koncept o šolanju zdravstvenih delavcev v odločitvah, ki 
jih je sprejel še bivši Svet za zdravstvo. Ta se je namreč odločil, da ukine 
nižjestopenjske šole za usposabljanje zdravstvenih delavcev in tako pripomore, 
da bomo z dobro šolanimi zdravstvenimi delavci lahko pravilno izpolnili vrzel, 
ki je nastala predvsem na področju nege bolnika. 

Ta stališča y celoti niso sprejeta in sicer zato ne, ker take politike nismo 
podprli. Stanje šol, predvsem mislim na šole za medicinske sestre, je še vedno 
takšno, kot je bilo pred dvemi, tremi leti. V glavnem te šole sprejemajo dijake 
samo vsako drugo leto ali pa v štirih letih samo enkrat. Odklanjajo precejšnje 
število kandidatov in kandidatinj, čeprav je njihova želja po zdravstveni izo- 
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brazbi velika. Tako te šole ne ustvarjajo predpogojev, ki so nujno potrebni, 
če hočemo uresničiti načela, ki jih postavljamo in,, če hočemo uresničiti tudi 
uspešno izkoriščanje materialne osnove. Za to imamo danes že več ali manj 
vsa zagotovila. 

V šolo za zobne asistentke v Ljubljani se je prijavilo 350 kandidatov za 
25 prostih mest. Tako' se šolskemu odboru kot tistim, ki morajo izpeljati tak 
sprejem na eni kot tudi prijavljencem na drugi strani, ki jih postavimo pred 
to dejstvo, postavijo naloga, ki prekoračijo njihove zmožnosti. Prekoračujejo 
zmožnosti tistih, ki morajo' izvesti to selekcijo in zmožnosti prijavljencev, da 
bi to selekcjo lahko tudi čustveno razumeli. Zato moramo selekcionirati najbolj 
eliten kader, ki bo sposoben nadaljevati z uspehom pouk in pozneje sposoben 
opravljati dobro in uspešno vsa dela. Ta kader po končanem šolanju v teh 
šolah terja še nadaljnjo višjo izobrazbo. Dejali boste morda, da se motim in da 
pretiravam, vendar je dejstvo, da gre nad 80'"/» zobotehnikov, ki so končali 
srednjo zobotehnično šolo, na fakulteto. To je popolnoma razumljivo, saj so to v 
resnici ljudje, ki tja tudi spadajo. Vendar se vprašam, kdo bo potem delal, če 
bomo po tej poti nadaljevali? V resnici bomo torej vzgojili samo še visoko kvali- 
ficirane kadre, ki se ne bodo lotevali nobenega drugega dela. Potrebujemo torej 
šole, ki bodo šolale v resnici takšne kadre, ki bodo s svojim delom zadovoljni in, 
ki bodo to delo opravljali tudi s polnim zadovoljstvom. To so poklici in mimo 
tega ne moremo. Zobotehnik je izvrsten in dober poklic in marsikdo je z njim 
zadovoljen in bo tudi v b-odočnosti. Samo usmerjati moramo ljudi k temu, da 
bodo s tem delom zadovoljni, ne pa jih poprej selekcionirati in potem reči,, 
da bo sedaj opravljal to delo. Razumljivo- je, da ga ne bo opravljal. Ob tem 
bi samo še omenil, da se zelo težko odločamo, da bi odprli v Ljubljani neko 
srednjo šolo, kljub danim pogojem. V Ljubljani tako šolo nujno rabimo. Naj 
navedem naslednji primer. Vsi vemo, da je srednja šola za medicinske sestre 
v Celju potrebna in da je tudi izvrstna, saj vzgaja strokovno dobre medi- 
cinske sestre. Poznamo to šolo in vendar jih ne moremoi prepričati, da bi 
namesto vsako drugo leto sprejemali kandidatke vsako leto. Potem pa iznenada 
pridejo s predlogom: »Prosimo, odprite bolničarsko šolo, ker nimamo kadra.« 
Tega ne morem drugače kvalificirati kot tako, da pač ne podpremo določene 
politike, za katero se zmenimo. Jo ne uresničimo in, če bomo tako delali tudi 
v prihodnjih sedmih letih, bomo pač morali odstopiti cd izgrajevanja materialne 
osnove, saj zidov ne rab'mo, ker leti ne bodo zdravili ljudi. Vsi dobro vemo 
in neštetokrat smo opozorili na to,, da je danes pri nas osrednje vprašanje, 
kako' dvigniti na višjo raven nego bolnika. Zato smo' se odločili za srednje 
šole in želimo, da bodo te šole dobre, da bo postavljeno ravnotežje med mož- 
nostjo in sposobnostjo' zdravljenja ter med možnostjo in sposobnostjo nege, kar 
pri nas ni adekvatno. To vsi dobro vemo in to tudi mars kdo občuti že sam. 
Kar torej zadeva srednje šolstvo, apeliram na vse, da podpremo to politiko in 
da uresničimo naloge, ki smo si jih zadali, ker bomo sicer v nasprotnem primeru 
prišli v velike težave. 

Dalje bi želel razpravljati še o nekaterih vprašanjih, za katere menim,, da 
jih je treba podrobno- proučiti. 

Eno takšnih vprašanj, ki je zelo kompleksno, je vprašanje nadaljnjega 
razvoja bolnišnične mreže. Za 7 prihodnjih let so stvari popolnoma jasne in 
morda tudi še za kakšno leto več. Pojavili pa se bodo še novi problemi, ki jih 
danes še ne vidimo. Zato apel ram, da sprejmemo v naš program tudi študijo 
o razvijanju bolnišnične mreže. Pri tem naj se nam ne mudi in naj bo dano, 
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da takšno študijo ne naredimo v dveh mesecih, marveč naj bo za to nalogo na 
razpolago čas štirih let. To je dovolj, da izdelamo v resnici dober elaborat. 

Tudi naslednji problem terja razjasnitev, saj ni še popolnoma jasen. Gre 
namreč za to, kje in kako razvijati zdravstvene zavode, predvsem higiensko- 
epidemiološke in socialno-medicinske s-meri. Ne bi želel razmeščati zavode po 
nekakšnih simetričnih, administrativnih in drugih kriterijih. Želel bi le„ da 
dobijo tisto vsebino, ki je v resnici najbolj potrebna. Menim, da je tudi študija 
o tem nujna. Nujna, predvsem zato, ker bi želeli natanko vedeti, kaj in katere 
stvari danes v resnici potrebujemo. Vemo, da tudi higienske stroke doživljajo 
v zvezi s spremembami družbene stvarnosti določene spremembe. To je jasno! 
Vendar je teže doumeti to, v kateri smeri gredo te spremembe, kje so in kakšne 
so. Zato se moramo že enkrat lotiti te stvari,, saj ne moremo kar tako odločiti, 
da tega in tega več ne rabimo. Vzemimo samo vprašanje živilske higiene. 
Marsikdo bo dejal, da je vprašanje standarda higiene v redu. Vemo> pa vsi, da 
dobivamo na živilski trg z raznimi živili vse mogoče in nemogoče. Ne samo 
mi, marveč imamo podatke o tem za ves svet. Imamo podatke o tem,, du so 
postali v nekaterih državah celo preveč strogi in, da ne trgujejo z. drugimi 
območji, kar se tiče živil, brez posebnih kavtel, naprav, sterilizacije, dezinsek- 
cij itd. Vemo, da tu nekaj ne bo docela točno, ne vemo pa natančnoi, kaj in 
kako to izdelati na nekem območju kot je naša republika. Zato se mi zdi zelo 
potrebno, da bi enkrat te stvari proučili in našli svojo bodočo pot. To je samo 
eden izmed problemov, da o drugih, kot je na primer osebna higiena, ne bi 
govoril. Sami dobro veste, da vsi predmeti, ki jih proizvajamo, in ne samo mi, 
niso dovolj proučeni, če so za človeka v resnici dobri ali niso. To je nesporno 
dejstvo. 

Naslednja stvar, ki se mi zdi posebno pomembna, da bi jo študijsko obdelali, 
je vprašanje dispanzerske metode dela. O tem ste danes že slišali. Zelo si 
želimo vpeljati to metodo v naše splošno delo. V tej dispanzerski metodi dela 
vidimo lahko marsikaj. Vidimo, denimo, družinskega zdravnika, zdravnika, 
ki bo v resnici globoko za;nteresiran za zdravljenje človeka in ne samo za 
njegovo bolezen. Imamo, in to večkrat poudarjam^, v resnici idealne pogoje 
za takšno organizacijo. Podprti smo z vseh strani, samo želijo od nas, da to 
naredimo čim boljše, saj nimamo, kot imajo nekje zunaj, velikih težav. Mi 
smo te težave v resnici odpravili in jih nimamo niti v lastnih vrstah, niti kar 
zadeva materialno vezanost na bolezen. Odpravili smo to najbolj grobo in 
največjo oviro, ki povzroča najtežje spopade, to je vezanost zdravnika na 
bolezen, da zdravnik dejansko živi od nje. Imamo torej možnosti, da uredimo 
za bodočnost res dobro organizacijo dispanzerskega dela. Proučevati dispanzer- 
sko metodo dela, je prav gotovo eden od načinov, ki nam bo pomagal daleč 
naprej. Treba je to, kar že imamo v dispanzerski metodi, prenesti in omogo- 
čiti tudi še na drugih področjih medicine. 

Končno je študija o potrebah in šolanju posameznih vrst zdravstvenih 
delavcev zelo pomembna. Treba bi bito, da to vprašanje še posebej proučimo. 
Dalje bi bilo treba proučiti vprašanje ekonomskih posledic najpogostejših bo- 
lezni in pripraviti tudi študijo o izvajanju sprejetega 7-letnega plana ter študijo 
o izkušnjah ter o metodologiji programiranja. Mi namreč tovrstno programi- 
ranje, kot ga želimo imeti v resnici, vse premalo metodološko poznamo. Mo- 
ramo se naučiti in zbrati vse naše izkušnje, da bomo imeli v bodočnosti večje 
možnosti in boljše pogoje, da bomo več vedeli o metodologiji programiranja 
za prihodnje obdobje. 
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Predsedujoča dr. Ruža Segedin: Besedo ima dekan Medicinske fakul- 
tete v Ljubljani, prof. dr. Janez Milčinski. 

Dr. Janez Milčinski: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Predvsem bi se rad zahvalil, da ste mi dali možnost, da tu pred vami 
razgrnem nekaj težav in tudi nekaj načrtov, ki jih imamo na medicinski fakul- 
teti z vzgajanjem in formiranjem lika diplomanta-zdravnika. Pozdravljamo sta- 
lišča, ki so medicinski fakulteti namenila, ali bolje rečeno, jo spomnila na mnoge 
naloge. Zavedamo se teh obveznosti in smo pripravljeni dati vse sile, da jih 
bomo tudi čim bolje izpolnili. Rad pa bi vam v tej zvezi prikazal, opozoril in 
vas informiral o nekaterih težavahk ki se nam postavljajo na pot in o nekaterih 
problemih, ki se pojavljajo vmes. 

V stališčih je lik diplomanta na medicinskem oddelku definiran kot »zdrav- 
nik, usposobljen za osnovno zdravstveno varstvo, predvsem za dispanzersko dejav- 
nost«. Mislim, da se lahko s to definicijo povsem strinjamo. Dopolnili bi jo 
samo v toliko, da je seveda zajeta ta naloga v profilu zdravnika, kakršnega 
si zamišljamo in kakršnega hočemo vzgojiti na naši fakulteti. To naj bo zdrav- 
nik s solidnim temeljnim znanjem, ki bo po diplomi sposoben vključiti se v 
katerokoli zdravniško dejavnost, bodisi v okviru zdravstvenega doma, bodisi 
v okviru bolnišnice, specializacije ali pa v okviru pedagoškega dela. 

Fakulteta se dobro zaveda, da je to, kar lahko da diplomantu katerakoli 
fakulteta na svetu, samo temeljno znanje in, da je to znanje lahko bolj ali 
manj solidno. Nikdar in nikoli ne more biti to znanje izčrpno in ne more 
veljati za dolgo dobo. Medicinska znanost se namreč hitro razvija, njeni dosežki 
se hitro menjajo in pravila, ki so danes še veljavna, se hitro spreminjajo. Tudi 
načini zdravljenja, ki so danes sodobni, in če hočete edino priporočljivi, bodo 
že jutri, pojutrišnjem veljali za zastarele. Zaradi tega zahtevamo od našega 
diplomanta, da osvoji sistem samovzgoje, se pravi, da je sposoben sam obdržati 
svoje znanje na sodobni ravni in, da se je sam sposoben strokovno izpopol- 
njevati. Vemo tudi, da samovzgoja ne more dati vsega, kar nam dokazuje 
narava zdravniškega dela sploh. Tu so novi terapevtski načini in so nove ope- 
racijske tehnike, ki se jih seveda iz knjig ni mogoče naučiti. Ce pogledamo, 
kakšen je danes sistem in kakšne so možnosti za izpopolnjevanje zdravnika, 
ko je zapustil medicinsko fakulteto, oziroma kaj po diplomi še dobi oziroma 
bi moral dobiti, vidimo, da so zelo široke možnosti. Predvsem je tu najprej 
leto dni praktičnega staža po raznih strokah; to je stažist. Po opravljenem stažu 
oziroma nekaj pozneje opravi še strokovni izpit,, ki mu osveži in tudi nekoliko 
poglobi znanje v nekaterih glavnih vajah medicine. S tem izpitom naj bi bil 
zdravnik usposobljen za samostojno delo. Potem ima možnost, da se specializira. 
Vemo, da je tudi specializacija normirana z zveznimi predpisi in, da se izvaja 
po bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih. Nadalje ima možnost, da gre 
na tretjestopenjski študij na medicinski fakulteti, kjer bo po petih semestrih 
študija — tako je vsaj za naše veje tretjestopenjskega študija predvideno — 
dobil naslov »magistra«. Ta čas se usposobi v eni izmed temeljnih mikrobi- 
oloških, bioloških in fizioloških znanosti tako, da bi v njem lahko gledali 
potencialnega bodočega raziskovalca in učitelja. Nadalje ima možnost, da se 
vključi v vse oblike strokovnega izpopolnjevanja kot so postdiplomski tečaji, 
»Tavčarjevi dnevi«, oziroma seminarji, ki jih prirejajo razne sekcije Sloven- 
skega zdravniškega društva in podobno. Takšno je torej stanje in takšne so 
možnosti. 
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Ce pogledamo,, kasne je dejansko stanje, potem bomo razočarani. Najprej 
bomo namreč, če gremo po istem kronološkem redu, naleteli na staž, ki je — 
kot rečeno — enoletno praktično deloi, normirano z zveznimi predpisi. Staž se 
izvaja in je za vsakega zdravnika obvezen, če se hoče zaposliti oziroma delati 
samostojno. Vendar staž po svoji vsebini in obliki prav gotovo ne ustreza več. 
Zvezna komisija za vprašanja šolanja in izpopolnjevanja zdravstvenih delav- 
cev, ki je bila nedavno ustanovljena, je na zadnji seji ,, to je bilo pred tednom 
dni v Beogradu, dobila informacijo zveznega sekretariata za zdravstvo in 
socialno politiko. Dovolite mi, da iz nje citiram samo en pasus: »Na leto več kot 
50 % diplomiranih študentov medicine volontira leto dni in pri tem sami 
diplomanti v večini primerov plačujejo socialno zavarovanje, ker zdravstveni 
zavodi ne sprejemajo stažistov z obveznostjo, da bi jih plačevali.« O tej infor- 
maciji so potem v posameznih republikah razčlenili razne oblike z namenom, 
da bi to. tako neskladno in nemogoče vprašanje stažistov, uredili. No, in tu 
je za Slovenijo citirano tako, da v 60 "/o plačuje staž štipenditor, približno 
15 °/o diplomiranih zdravnikov plačuje republiški sekretariat za zdravstvo iz 
republiškega proračuna, približno 20% stažistov plačujejo splošne bolnišnice* 
toda samo za tiste mesece, ko v njih delajo. Ne plačujejo pa jih takrat, ko morajo 
stažirati še v zavodih, ki jih te bolnice nimajo kot na primer v higienskem 
zavodu, na sodni medicini in tako dalje. To traja približno 3 do 4 mesece. 5 do 
10 %> je takšnih volonterjev, ki ne prejemajo nobenih dohodkov in sami plaču- 
jejo prispevek za zdravstveno zavarovanje. Hrvatska je uspela., da so osebni 
dohodki stažistov vkalkulirani v ceno oskrbnega dne. Tako so zajamčena pla- 
čana delovna mesta za vse stažiste v Socialistični republiki Hrvatski. Teh 
je bilo 1963. leta 255. Srbija je šla približno po isti poti in ima sedaj že 
ustrezno določbo. 

To je samo ena stran staža,, rekel bi, manj pomembna. Bolj tragično kot 
vprašanje dohodkov stažistov je po mojem mnenju to, da je leto stažiranja 
tako neracionalno porabljeno. 

Dejansko je s stažem tako, da so pravzaprav pristojnosti nejasne. Točno 
je. da nima fakulteta na staž nikakršnih pristojnosti. Zelo meglena je tudi 
obveznost republiških organov za zdravstvo in tako stažisti opravljajo pač svoj 
staž in zbirajo podpise v stažistovsko knjižico; to je približno vse. Vse je 
prepuščeno več ali manj — z izjemami nekaterih organiziranih predmetov — 
iniciativi stažista samega, kaj se bo naučil in kje se bo naučil. Niso niti pred- 
videna sredstva za pouk stažistov in tako je danes stažist pravzaprav zadnja 
pomožna delovna sila v bolnišnicah. Stažist bo v majhni bolnišnici delal več, 
seveda ob manjšem nadzoru ali celo brez nadzora. Stažist v veliki bolnišnici 
bo prav na repu sprevoda pri viziti in bo morda pisal popise bolezni. Takšno 
stanje torej ni zadovoljivo. 

Specializacija je kot druga stopnja neurejena. Je sicer urejena oziroma 
normirana s starimi zveznimi predpisi, ki so danes že zastareli in neživljenjski 
Se več, marsikje so že skoraj pozabljeni. Vidite, tako daleč je odstopilo dejan- 
sko izvajanje specializacije od programa kot ga predvidevajo stari zvezni pred- 
pisi. Nekaj drži, in sicer, da temelji specializacija pravzaprav na pomočniškem 
sistemu. Specialist — zdravnik pride v določeni zavod, da se bo specializiral, 
prejema tam svoje dohodke, vključijo ga v delo in tako kot pomočnik — lahko 
bi rekli pri mojstru — dela tako' dolgo, da mu izteče njegov čas. Nato pa se, 
več sili manj diakritičen,, prijavi na specialistični izpit, ki ga z večjim ali 
manjšim uspehom tudi opravi. 
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Naj omenim, da tudi medicinska fakulteta nima na izvajanje specializa- 
cije nikakršnih ingerenc. 

Tretja stopnja, ki sem jo omenil, je stvar fakultete. Tretja stopnja pa ne 
vključuje specializacije* niti ne more vključiti staža. Ce dovolite, citiram 40. člen 
zakoina o šolstvu, ki pravi: »Pouk tretje stopnje vzgaja najvišje strokovne 
kadre. Uvaja jih v poglobljena teoretična znanja ali v posebna strokovna znan- 
stvena področja ter v samostojno znanstveno delo.« To je prav tisto, kar je 
sestavni del učnih programov na fakulteti oziroma delovnega programa fakul- 
tete. To je tisto, kar imamo pripravljeno tudi mi in za kar bo, kot se zdaj zdi,, 
že težko dobiti sredstva. 

Ostalo strokovno izpopolnjevanje je žal prepuščeno več ali manj iniciativi 
določenega zavoda in je več ali manj priložnostno. Imamo sicer določbe v pra- 
vilniku — ki danes ne velja več in zanj nimamo novega nadomestila — o stroš- 
kovnem izpopolnjevanju zdravstvenega osebja iz leta 1957. Ta pravilnik pravi, 
da traja strokovno izpopolnjevanje za zdravnike splošne prakse 60 dni na vsakih 
5 let in za zdravnike specialiste 30 dni na vsaka tri leta. Cas, ki ga prebije 
zdravnik 'na raznih vrstah strokovnega izpopolnjevanja, se sešteva, če je to 
praktično delo, specialni tečaj ali seminar. Moram reči, da se takšno izpopol- 
njevanje izvaja v zelo majhni meri. Kar poznam teh primerov, so bolj za kazen 
napotili tistega zdravnika, ki je tako strokovno zaostal, da je že delal hude- 
napake, na to posebno strokovno izpopolnjevanje. 

Kar zadeva študij tretje stopnje je izključeno, da bi fakulteta zajela ves 
ta študij, oziroma vse stroke, za katere bi obstajal interes. Zato je bilo skle- 
njeno, da naj si porazdele fakultete med seboj po- svojih možnostih, potrebah 
in po lokalnih razmerah tretjestopenjski študij tako, da se bo za nekatere stroke 
vršil tu, za nekatere druge stroke pa drugje. 

Kakšne so torej možnosti za zboljšanje takšnega stanja, ki je vse prej ko 
razveseljivo? Na fakulteti vidimo prvo možnost — ta je morda zelo realna in 
gotovo najbližja — da staž, izgubljeno leto medicinskega izpopolnjevanja, čim 
prej vključimo v medicinski študij. Poudarjam, da to potem ne bi bilo več 
reševanje materialnega vprašanja, ki tudi ni v redu, marveč bi vodilo k smotrni 
naložbi tega leta in k bolj zaljučnemu,, bolj izpopolnjenemu liku takšnega zdrav- 
nika kot ga potrebujemo. Kar zadeva specializacijo, je po mojem mnenju 
nedvomno, da bo morala biti ta stvar urejena enotno v zveznem merilu. Danes 
namreč že vidimo, da se specializirajo zdravniki iz Slovenije in Hrvatske v 
Beogradu in drugje ter obratno. Seveda je pri takem stanju neobhodno po- 
trebno, da so te stvari vsaj v glavnih obrisih, kar zadeva trajanje, stroko in 
razpored, kot tudi osnovni temeljni program specializacije, urejene enotno v 
zveznemu merilu. Sedaj pripravljajo referat, ki bo izšel v publikacijah Jugoslo- 
vanske akademije v Zagrebu. V referatu je profesor Voletič nakazal možnosti, 
kako bi lahko fakultete urejale specializacijo oziroma sodelovale pri tem. 
Osnovna teza je, da naj prevzame organizacijo vseh specializacij fakulteta s. 
tem, da bi se zadnje leto opravljale specializacije na fakultetnih ustanovah. 
Mislim, da je danes prezgodaj razpravljati o tej možnosti, ki prav gotov ni 
edina. Gotovo pa je treba za to osnovnih predpisov, ki bodo sodobni, seveda, 
če se naj in koliko se naj fakulteta angažira pri specializacijah ter v katero 
smer naj bi šla ta njena dejavnost. Menim, da bi morala iti prej na izdelovanje 
samih programov, za kar bi ji bilo treba zagotoviti tudi ustrezna materialna 
sredstva in seveda tudi kadre. 
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Kar zadeva podiplomske tečaje za posebne namene, lahko rečemo, da so 
v jugoslovanskem merilu dosegli najlepše uspehe v »Šoli narodnog zdravlja 
Andrije Štampara« v Zagrebu. Ta šola ima rang oddelka na medicinski fakul- 
teti. Njena tradicija je že zelo dolga in vzgaja zdravnike že od osvoboditve 
dalje. Doslej je dala ta šola že mnogo generacij takšnih zdravnikov. In ne 
samo to, tu se izvaja tudi specializacija za zdravnika splošne prakse, ki jo danes 
v Sloveniji ne moremo izvajati, oziroma nimamo osnove za njeno izvajanje. 
Uspehi, kolikor vemo in tudi program študija, so tam prav lepi. Medicinska 
fakulteta v Zagrebu je s to šolo podedovala močno materialno osnovo, poleg 
tega pa seveda še tradicije in nekaj kadrov, s katerimi je to začela. 

Takšno individualno izpopolnjevanje za določeno dobo, kakršno smo imeli 
prej v pravilniku, bi bilo treba čimprej oživeti. Seveda bi bilo treba tudi 
določiti, na katerih ustanovah in morda tudi na katerih oddelkih teh ustanov 
ali celo pri katerih strokovnjakih se sme opravljati takšno izpopolnjevanje. 
Gotovo je, da se bodo morali zavodi, ki bodo pošiljali svoje zdravnike na takšno 
izpopolnjevanje, sprijazniti s tem, da jim oskrbe za ta čas njihove osebne 
dohodke in da tudi oskrbe na trenutno praznem delovnem mestu nadomestilo, 
kolikor je to potrebno. 

Stališča odborov so pokazala medicinski fakulteti lepe možnosti, bolje 
rečeno, spomnila so jo na razne dolžnosti. Lahko zagotavljam,, da se bo medi- 
cinska fakulteta lotila z veseljem in z ljubeznijo teh nalog. Prepričan sem tudi, 
da jih bo sposobna opraviti v redu. Mi smo danes z osnovnim temeljnim štu- 
dijem v zasnovah, v konceptu in v programu že tako daleq, da lahko začnemo 
sedaj v konceptu, vsaj glede programov, graditi naprej. Za dejansko izvajanje 
vseh teh resnično novih nalog, ki so zelo zahtevne tako glede kadrov kot tudi 
materiala in sredstev, bo seveda medicinska fakulteta nujno potrebovala ne 
samo moralno pomoč, marveč predvsem materialna sredstva za funkcionalne in 
kadrovske potrebe. Pri tem računam predvsem na vašo pomoč. 

Predsedujoča dr. Ruža Šegedin: Besedo ima magister Branko Grahek. 

Mr. ph. Branko Grahek: Tovarišica predsednik, tovarišice in tova- 
riši poslanci! Dovolite mi, da v zvezi z gradivom, ki smo ga prejeli za današnjo 
sejo o osnutku 7-letnega načrta razvoja zdravstva v Socialistični republiki Slo- 
veniji za obdobje 1964—1970, razpravljam o dveh problemih farmacevtske 
službe, katerih pravilna rešitev ima namreč pozitiven vpliv na dobro funkci- 
oniranje zdravstvene službe v naši republiki. Želim govoriti o našem farma- 
cevtskem strokovnem šolstvu ter o mestu, vlogi in pomenu bolnišničnih lekarn 
v okviru bolnišnic ter o farmacevtskem šolstvu. 

Bujen razvoj naše družbe k vse večjemu napredku terja od vseh na- 
prednih sil neprestano dinamično spremljanje novih dogajanj, ki jim morajo 
nujno slediti kar najbolj učinkoviti ukrepi, če hočemo doseči enakovreden in 
harmoničen razvoj. Skrb za človeka pri nas, ta moto vse dejavnosti, je na 
današnji stopnji razvoja naše družbe dal zdravstveni službi določene naloge, 
ki jih ta mora opraviti. To so velike naloge s področja preventivne medicine, 
ker je rentabilneje odpravljati vzroke, ki povzročajo bolezni kot pa zdraviti 
že obolelega človeka, ki bo moral za daljšo dobo zaipustiti proizvodnjo, delovno 
mesto v pisarni, saj mu bolezen občutno zmanjša telesno silo in delovno spo- 
sobnost. 
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S področja zdravljenja imamo na sedanji stopnji vrsto zdravstvenih domov 
in postaja katerih naloga je zgodnja diagnostika obolevanj, skrb in zaščita 
matere in otroka, specialistični pregledi itd. To so zdravstveni zavodi, ki so se 
iz republiških središč ali iz večjih mest spustili nižje na teren k bolnemu člo- 
veku, ki je tako' v najkrajšem času deležen organizirane medicinske pomoči. 

Vzporedno z navedenimi nalogami, ki jih ima medicina, ima posebne na- 
loge tudi farmacija. Ta je dolžna, da v veliki meri zagotovi materialno osnovo 
zdravstvenim zavodom za realizacijo njihovih nalog oziroma, da z aktivnim 
delom v teamu, ki ga predstavljajo zdravstveni delavci raznih profilov, dopri- 
nesejo farmacevtski kadri svoj delež. 

Za opravljanje take funkcije je nujno potreben farmacevt, ki bo sposoben 
za več dejavnosti izven področja same lekarne, potreben je polivalenten far- 
macevt. Ko rečem »polivalenten«, ne mislim pri tem farmacevtskega delavca, 
ki bo delal na mnogih mestih in pri tem imel le osnovne pojme s posameznih 
področjih, marveč mislim na takega farmacevta, ki bo na nekaj strokovnih 
mestih izven lekarne predstavljal solidnega strokovnjaka zdravstvene službe. 
Ta mesta so biokemični in bromatološki laboratorij ter mesto farmacevta-kon- 
zultanta. Ali nam ustvarjajo naše fakultete takšne strokovnjake? 

V študijskih programih farmacevtskih fakultet v naši državi vlada še vedno 
precejšnja zmeda. Ker v celoti še nimamo izdelanega določenega splošnega 
koncepta, kakšen farmacevt nam je potreben in pa zaradi avtonomije fakultet, 
imamo v Beogradu program, ki nam zagotavlja polivalentnega farmacevta, o 
kakršnim govorim. Zagreb nam daje že v teku študija specialiste za posamezna 
ozka področja in ljubljanski načrt, ki gre v smeri industrijskega farmacevta. Naj- 
težje pa je to, da študentje s posameznih farmacevtskih fakultet med študijem 
ne morejo menjati fakultete. Tako je vse zmešano. 

Družbene potrebe, velika materialna sredstva, ki se vlagajo v šolstvo in 
skrb, da se naša šolska mladina kar najbolj usposobi za primerne strokovnjake, 
nam velevajo, da storimo vse, da pridejo naše farmacevtske fakultete do pri- 
bližno podobnega jezika. 

Farmacevtsko društvo Slovenije, oziroma njegov upravni odbor, je za »pro- 
fil polivalentnega farmacevta« na ljubljanski fakulteti vodil triletni boj, ki se 
je »teoretično«« ugodno končal šele s pomočjo zdravstvenih sindikatov Slove- 
nije. Vodilni delavci farmacevtskega odseka na fakulteti za naravoslovje in 
tehnologijo v Ljubljani težko razumevajo^ potrebe družbe po polivalentnem far- 
macevtu in še danes trdijo, da so bili »preglašeni«. 

Po mnogih sestankih, dogovorih in prepričevanjih je Farmacevtsko društvo 
Slovenije ob aktivni podpori dekana fakultete končno prodrlo z ustreznim 
učnim programom. Toda ta se izvaja šele s prvim letnikom, počasi, tako> da 
bomo v Ljubljani šele čez štiri leta dobili farmacevtske kadre, kakršne potrebu- 
jeta stroka in teren. 

Mnogo se je razpravljalo tudi o farmacevtu — konzultantu, farmacevtu s 
precejšnjim medicinskim znanjem, ki bi zdravniku terapevtu iz »poplave« naj- 
različnejših zdravil, ki so danes na trgu, znal svetovati in izbrati najpriklad- 
nejše. Vendar smo glede tega ostali na mrtvi točki. Menim, da je velik del 
krivde za to v dejstvu, da je naš farmacevtski odsek na fakulteti za naravoslovje 
in tehnologijo, ki z zdravstvom nima stičnih točk. Ker dekanat ne pozna dovolj 
farmacevtske problematike, ne pritiska na farmacevtski odsek, ki je s takim 
stanjem kar zadovoljen. 

i 
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Farmacevti so zdravstveni delavci, ki potrebujejo precejšnje znanje iz me- 
dicinskih predmetov. Zato je najbolj logično locirati farmacevtski odsek na 
medicinski fakulteti. To je moj predlog. 

Še kratek resume: farmacevtski odsek v Ljubljani naj daje v okrilju medi- 
cinske fakultete profil farmacevta-polivalenta, ki bo sposoben za teamsko delo 
v zdravstvenih zavodih. Njegovo delo naj bo, poleg lekarne, še v laboratoriju 
za. medicinsko biokemijo, v laboratoriju za bromatologijo, kjer bo s kontrolo 
kvalitete artiklov živilske stroke (meso, moka, kruh, konserve, pitna voda itd.) 
bdel nad zdravjem naših občanov in bil dragocena pomoč zdravniku. 

Nujnost ustvarjanja takšnega profila moramo končno gledati tudi z očmi 
dobrih gospodarjev. Majhne in pasivne občine ne bodo mogle plačati farma- 
cevta za lekarno, bromatologa-specialista in posebnega strokovnjaka za medi- 
cinsko biokemijo, torej tri strokovnjake z visoko izobrazbo. Mnogo lažje pa bodo 
zagotovile finančna sredstva za eno samo osebo — farmacevta-polivalenta. 

Polivalenten farmacevt je v smislu razprave dragocen tudi za potrebe 
narodne obrambe v primeru vojne. Ker mora biti Obramba naše dežele naj- 
višji zakon, prosim, da sprejmete mojo razpravo, ki se zavzema za poliva- 
lentnega farmacevta, pozitivno. 

Problem učnega programa za farmacevtske tehnike je rešen pravilno in 
na popolno zadovoljstvo farmacevtske stroke. 

Tudi pri tem profilu je zagotovljena polivalentnost. Diapazon dejavnosti in 
možnosti zaposlitve farmacevtskega tehnika je prešel iz lekarn na področje 
plantažnega gojenja zdravilnih zelišč. Farmacevtska stroka namreč meni, da 
so take plantaže neusahljiv vir domačih surovin za našo farmacevtsko indu- 
strijo in bogata materialna osnova za izvoz. Kozmetika, strokovno podajana, 
usposablja farmacevtske tehnike za vodilna mesta v1 drogerijah, kjer je doslej 
vladala praznina in kjer je delal samo nekvalificirani kader s področja kozme- 
tike. Končno, delo v kemičnih laboratorijih, v kontroli zdravil in pri obratnih 
analizah v farmacevtskih tovarnah usposablja že med študijem farmacevtske 
tehnike v koristne, rutinske in laboratorijske strokovnjake. 

Skupna in velika pomanjkljivost pri obeh farmacevtskih zavodih v Slove- 
niji je občutno pomanjkanje prostorov, ki so daleč pod »eksistenčnim« mini- 
mumom. To ovira normalen potek predavanj in praktičnega dela. Farmacevtski 
odsek z eno samo predavalnico in z dvema ali tremi laboratoriji nima naj- 
osnovnejših ubikacij za delo, kar seveda ustvarja težke in nerešljive probleme. 

Sola za farmacevtske tehnike ima za štiri letnike eno samo učilnico, eno 
občasno, izposojeno od šole za socialne delavce ter en laboratorij za vse vaje, 
ki jih je zelo veliko. Zaradi tega so zelo obremenjeni predavatelji in učenci. 
Pouk traja za dijake ves dan z nekaj prostega časa, tako da imajo učenci mno- 
gokrat zelo malo časa za učenje doma. To negativno vpliva na uspehe, posebno 
tistih učencev, ki se težje uče. Pomanjkanje najosnovnejših prostorov na šoli 
za farmacevtske tehnike onemogoča verifikacijo šole. Velike potrebe po kadrih 
za to šolo nujno 'apelirajo na razumevanje in pomoč vseh činiteljev, ki tu 
lahko kaj pomagajo. 

Prehajam na drugo točko svoje razprave, in sicer o mestu, vlogi in pomenu 
bolnišničnih lekarn. 

Kot dolgoletni delavec v bolnišničnih lekarnah lahko govorim o njih, saj 
dobro poznam njihovo problematiko. Dejstvo, da sem pripadnik Jugoslovanske 
ljudske armade, pa zagotavlja objektivnost in nevtralnost. 
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Vztrajno se širijo glasovi, da se bodo v novih kliničnih bolnišnicah v 
Ljubljani, Mariboru in še kje drugje, formirale v sklopu teh bolnišnic lekarne 
javnega tipa, ki bodo oskrbovale bolnišnice in civilno^ prebivalstvo. To pomeni, 
da se pripravlja likvidacija bolnišničnih lekarn. Nujnost takšnega dejanja se 
opravičuje z večjo rentabilnostjo, ker bi tako odpadli stroški za izgradnjo ene 
lekarne. 

Dolžan sem opozoriti poslance na absurdnost takšne zamisli, ki bi v primeru 
ostvaritve napravila mnogo več škode, kot bi npr. prinesla koristi gradnja neke 
nove lekarne. Lekarna v bolnišnici je bolnišnična splošna strokovna enota kot 
to pravijo »pravni predpisi s področja farmacevtske dejavnosti« — izdala Skup- 
nost SRS lekarn, leta 1963, stran 138, točka 7. 

Kot takšna enota nastopa kot vsaka druga organizacijska enota iz organ- 
skega sestava bolnišnice in bi vsako ustvarjanje javne lekarne v bolniš-iici 
zahtevalo spremembo statuta bolnišnice. Prav tako moramo biti skeptiki, da bi 
vsaj en upravnik bolnišnice dovolil, da se bodo stranke, ki pridejo od zunaj 
po zdravila v lekarno, lahko prosto sprehajale po bolnišnicah ali celo- po nji- 
hovih oddelkih. V strokovnem merilu ima bolnišnična lekarna mnoge specifične 
naloge, ki jih javna lekarna nima. Naj naštejem le nekatere: 

S svojo dejavnostjo' se je približala bolnikovi postelji, pristno, neposredno, 
v trikotniku: bolnik — zdravnik — bolnišnična lekarna. Ordiniranje zdravil- 
nih izdelkov v optimalni obliki in v določenem času kot npr. na osnovi rez iltatov 
pregleda krvi, količin raznih mineralnih soli v organizmu, izdelati po jonogramu 
v tem in tem času tako in tako injekcijsko oziroma infuzijsko raztopino, ki bo 
za konkretnega bolnika najučinkovitejša, tega ne zmore niti farmacevtska indu- 
strija, niti javna lekarna. 

Bolnišnična lekarna ima posebne oddelke za izdelovanje sterilnih raztopin, 
ki se vse bolj uporabljajo v enormnih količinah vsak dan. Ta dejavnost, ki 
predstavlja najstrokovnejše delo v farmaciji, je izključena domena bolnišničnih 
lekarn. 

Za potrebe laboratorijev v bolnišnici so potrebne za pravilno diagnostiko 
posebne raztopine kemikalij, barvil in puferji, ki terjajo posebno strokovnost. 
Te stvari se v javnih lekarnah ne delajo, ker za to ni potrebe. 

Vse surovine, ki jih uporablja bolnišnična lekarna za že navedene speci- 
fične strokovne dejavnosti, morajo biti praviloma analizirane pred uporabo. 
Zato je potreben dobro opremljen analitičen laboratorij. Tega imajo, kot vem, 
dve bolnišnični in ena javna lekarna. 

Glede odnosa do> porabe zdravil sta. si bolnišnična in javna lekarna v 
popolnem nasprotju. Bolnišnična lekarna propagira čim manjšo potrošnjo in 
vodi evidenco o dinamiki porabe, javna lekarna pa si želi čimvečji promet. 
To dejstvo izključuje javno lekarno v bolnišnici. 

Se nekaj besed o bolnišničnih lekarnah drugod, pri nas in v svetu! 
»Federation internationale pharmaceutique — Mednarodno farmacevtsko 

združenje«, katerega član je tudi naša država, ima med drugimi svojimi sekci- 
jami tudi sekcijo za bolnišnično farmacijo. To je namreč posebno področje v 
farmaciji. 

Ameriške bolnišnice imajo v svojem sklopu znane »Hospital Pharmacies«, 
visoko strokovne farmacevtske ustanove, ki izdajajo tu tudi svoje strokovno 
glasilo »Journal of the Hospital Pharmacy«. 
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Francozi imajo pri svojih bolnišnicah »Pharmacie d'Hopital«, lekarne s 
slovitimi »les internes«, tj. farmacevti — specialisti za delo v bolnišničnih 
lekarnah. 

Pri Nemcih so »Spittalapotheke« s farmacevtskim kadrom, ki ima veliko 
znanje v analitiki, biokemiji in medicinskih predmetih. 

Očiten dokaz za nujnost diferenciacije dela med bolnišnično in javno le- 
karno daje tudi naslednji primer iz prakse JLA. Čeprav je znano, da Armija 
zelo smotrno razporeja svoje kadre in ustanove po teritoriji SFRJ, je vendar 
v Beogradu formirala dve lekarni, eno na Vojno-medicinski akademiji, drugo 
pa čez cesto na daljavi 30 m in sicer javno lekarno za garnizon. Zaradi raz- 
lične problematike sta nastali dve lekarni, ena ob drugi, kar smatram za 
umestno in pravilno. 

V drugih naših republikah ni teženj po formiranju javnih lekarn v bol- 
nišnicah. 

Iz vsega razpravljanja o problematiki bolnišnične lekarne sta jasno do- 
kazana njena vloga in pomen za bolnišnico. Menim, da si Sloveči ne želimo 
negativnega primata v organizaciji lekarniške službe v bolnišnici. Bolnišnična 
lekarna ima veliko področje svojega dela, ki je prvenstveno vezano na bol- 
nišnico-. Menim, da bi morala ta lekarna prevzeti tudi dve funkciji v korist 
javnosti: 

1. Bolnišnična lekarna, ki ima zelo širok asortiment zdravil, med katerimi 
so nekatera tudi zelo redka, bi lahko izdajala določenim bolnikom, ki ne morejo 
dobiti zdravil v javnih lekarnah, zdravila iz svojih zalog, kot tudi bolnikom, ki 
zapuščajo bolnišnico. Vem, da sem s tem predlogom »prekršil« določila in 
pravila Zavoda za socialno zavarovanje, toda skrb za bolnega človeka nam 
vendarle mora biti bližja od predpisov, ki se vedno lahko menjajo ali prilagode. 

2. Bolnišnična lekarna v Ljubljani bi morala s svojimi laboratoriji, z 
dobro vpeljano organizacijo in s primernim strokovnim kadrom sprejemati na 
praktično delo na osnovi učnega načrta študente farmacevtskega odseka in šole 
za farmacevtske tehnike. Tako bi bila ta lekarna tudi »učna« lekarna. 

Da bi bila bolnišnična lekarna kos vsem nalogam iz razprave, mora biti 
tudi ustrezno opremljena s potrebnimi aparati in prostorninsko dovolj raz- 
sežna. Dejstvo, da so v planiranju novih Kliničnih bolnišnic v Ljubljani po- 
žabili po eni verziji na bolnišnično lekarno in po drugi, da se predvideva njena 
adaptacija šele v tretji stopnji izgradnje, ni ohrabrujoče. To lahko zavira delo 
novih klinik kot celote. Zaman sta odličen kirurg in lepo poslopje, če ni za 
operacijo in za bolnika po operaciji niti najpotrebnejšega. Probleme preskrbe 
razne zvrsti moramo imeti vedno pred očmi. Medicinska znanost gre nepre- 
stano naprej. Potrebne so nove aparature, novo znanje in tudi novi farma- 
cevtski izdelki, ki vračajo moč onemoglemu in izčrpanemu organizmu po- hudih 
operacijaih. Ti izdelki se po večini izdelujejo po naročilu v lekarni. 

Kot predstavnik farmacevtske stroke sem želel s skopimi besedami se- 
znaniti zbora z osnovnimi organizacijskimi načeli lekarniške službe v bolniš- 
nicah. Javna lekarna bi bila v bolnišnici »corpus alienum« — tuje telo kot 
se to medicinsko pravi. Organ, pristojen za izdajanje dovoljenja za gradnjo 
javne lekarne v bolnišnici, bi moral pred tem dobro proučiti strokovno ute- 
meljenost takšnega akta, in sicer ne samo s Skupnostjo lekarn Slovenije, ki 
je pobornik te akcije, marveč tudi s strokovnimi farmacevtskimi kapacitetami 
naše države. 
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Predsedujoča dr. Ruža Šegedin: Besedo ima prof. dr. Marijan 
Borštnar. 

Prof. dr, Marijan Borštnar: Tovarišica predsednik, tovarišice in 
tovariši poslanci! 

Zahvaljujem se za iniciativo oziroma za poziv, da morem pred tem visokim 
zborom govoriti o problematiki duševnega zdravstva v republiki, oziroma, če 
hočete, o problematiki duševnega obolevanja. 

Ce pregledamo dosedanjo skrb družbe za probleme duševnega zdravja v 
naši republiki, potem lahko ugotovimo velik napredek in skrb, ki jo je naša 
socialistična družba posvetila duševnemu zdravju človeka. Po osvoboditvi, siaj 
stara Jugoslavija ni posvečala temu delikatnemu in prevažnemu problemu prav 
nobene skrbi, smo imeli 611 postelj; danes jih imamo 2300 in od tega 1412 postelj 
v bolnišnicah, druge v socialno-zdravstvenih zavodih. Leta 1946 smo imeli 
npr. le 9 specialistov-psihiatrov, danes jih imamo že 37. Leta 1945 nismo imeli 
nobenega ambulantnega oziroma dispanzerskega zavoda, danes imamo organi- 
zirane 4 zavode in to v Ljubljani dva, v Mariboru in Celju po enega in še 
specialistične ordinacije v večjih zdravstvenih centrih. Vsekakor napredek in 
razveseljivo dejstvo, ki kaže, da je družba posvetila potrebno skrb problemu 
duševnega zdravja našega človeka. Vendar so potrebe še velike. Če kritično 
pogledamo trenutno problematiko naše službe, potem si moramo na prvem* 
mestu želeti povečanje posteljnega fonda. Tako kažejo številke, ki so neizpod- 
bitne, da je bilo do meseca junija leta 1964 v centralnem psihiatričnem zavodu 
v Ljubljani 867 nerešenih prošenj za sprejem v zavod; od tega za 547 moških 
in 320 ženskih pacientov. Tudi obstoječi posteljni fond je treba dvigniti na 
bolj sodobno višino, saj je centralni psihiatrični zavod zgrajen za. 450 postelj, 
medtem ko je danes v njem 750 postelj. 

No, potrebne pa niso samo postelje, marveč tudi druge oblike dejavnosti 
in pomoči duševno bolnemu, če želimo razbremeniti posteljni fond. 

V zamejstvu, na Zahodu in na Vzhodu, imajo oskrbo v obliki dnevnih 
in nočnih bolnišnic. To se pravi, da je tisti bolnik, ki lahko prenočuje doma, 
je pa toliko moteč, da ne more biti doma čez dan, v dnevni bolnišnici. Tu je 
deležen potrebne terapije, socioterapije, resocializacije in podobno. S tem se 
seveda stroški za vzdrževanje takšnega bolnika, ne glede na ugoden vpliv na 
njegovo zdravstveno stanje, znatno znižajo. 

Nočne bolnišnice so obrnjen primer: bolnik je lahko podnevi doma, ne 
morejo pa ga prenočevati. Je samo čez noč v bolnišnici, kar spet poceni njegovo 
oskrbo, na drugi strani pa dvigne njegove zmožnosti in njegove težnje za reso- 
cializacijo. 

Eden od modernih načinov oskrbe je tudi tako imenovana familiarna ozi- 
roma družinska oskrba. Določena družina sprejme v oskrbo takšnega duševno 
motenega človeka, ki v svoji družini zavoljo različnih razlogov ne more uspe- 
vati. Tudi takšna oskrba, ki je zelo sodobna, razbremenjuje posteljni fond. daje 
možnosti za resocializacijo pacienta in poceni njegovo oskrbovanje. 

V idrijski občini smo izvedli anketo, ker nas je zanimalo, koliko bi v 
občini lahko dali ljudi v familiarno oskrbo. Prišli smo do razveseljivega števila: 
28 pacientov. 

Problem, ki je zelo boleč za nas strokovnjake, je pomanjkanje postelj za 
duševno bolne otroke. Mislim na postelje za duševno bolne in ne za duševno 
nerazvite otroke. Za duševno nerazvite otroke imamo postelje, med tem ko 
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za duševno bolne, recimo hudo nevrotične, epileptične, ali duševno obolele 
otroke, danes postelj ni. Tqh otrok se pediatrični zavod brani, ker so asocialni 
in moteči, sprejemati take otroke v bolnišnice za odrasle, pa strokovno ni 
opravičljivo. 

Tako so danes ti otroci — na srečo so redki primeri — pravzaprav brez 
oskrbe, nameščeni v domove; za duševno nerazvite otroke, kar je nehumano in 
strokovno nedopustno. 

Najhujši problem — povsod po svetu ne samo pri nas — so nevroze in s 
tem v zvezi alkoholizem. Porast nevroz ni mogoče kakšen značilen primer za 
naše razmejre, saj se nevrotizacija, spričo hude dinamike življenja in naglo 
spreminjajočih se socialnih struktur, veča tako na Vzhodu kot na Zahodu. Zato 
ni čudno, da se o nevrozah toliko govori in da te zahtevajo tolikšno skrb 
forumov, ki so odgovorni za duševno zdravje človeka. 

Ker si nismo bili na jasnem, koliko je pravzaprav nevroz pri nas, smo 
organizirali posebno anketo. 90 ambulant splošne) prakse smo obvestili oziroma 
zaprosili zdravnike, da en mesec beležijo, koliko nevrotikov je med njihovimi 
bolniki. Odgovori so bili zelo različni, vendar so vsi pokazali, da je med nji- 
hovimi bolniki do 32,6 °/o nevrotikov od vseh, ki so jih pregledali v ambulantah. 
Ta zelo zanimiv podatek, ki smo ga dobili pri anketiranju, je pokazal med 
drugim tudi na pomanjkljivo izobrazbo zdravnikov, kar zadeva probleme 
duševnega zdravstva. Ker je ta odstavek iz ankete tako zanimiv, dovolite, dia 
ga prečitam. Eden od zdravnikov je namreč napisal: »Obe plati človekovi, 
njegova tele;sna in duševna plat, sta enakopravni in vendar se bodoči zdravnik 
uči svojega poklica, kar zadeva telesne organske bolezni tako obširno in v 
tako številnih klinikah, a o drugi plati človekove patologije sliši le na eni, 
psihiatrični-kliniki, in še tam malo, spričo tako skrčenega programa. Zato 
zdravniki tudi iščejo le organske bolezni, da ne rečem, da skušajo postaviti 
diagnozo kar z »listkov«, z rentgenskih in laboratorijskih izvidov. Pozneje, 
mogoče po 10 do 15 letih praktičnega dela z bolnikom, začnejo nekateri zdrav- 
niki, ki kaj mislijo, kljub kopici listkov z negativnimi izvidi obravnavati bolnika 
tudi s psihične plati in pridejo do zanimivih zaključkov.« 

Ugotovitev, ki je zelo zanimiva in značilna, kaže, da zahtevata zdravnik 
splošne prakse in tudi naš delovni človek večjo izobrazbo tudi glede duševnega 
zdravja oziroma psihiatrije. Glede tega se stanje sedaj izboljšuje, večje je 
zanimanje za našo stroko in že doživljamo, da se celo študentje javljajo na 
počitniško prakso v naše zavode. Dobivamo tudi prošnje za štipendiranje in za 
specializacije. Predvsem je razveseljivo, da je po novem učnem načrtu na naši 
fakulteti dodeljeno psihiatriji in mentalni higieni oziroma, če hočete socialni 
psihiatriji, namesto dosedanjih 64, kar 128 ur. To bo prav gotovo prispevalo 
k zboljšanju ravni znanja našega zdravnika. 

Da bi si lahko približno predstavljali, kako pogost primer so nevroze ali 
»nervoznost«, bi vam navedel nekaj suhoparnih številk, ki pa skrivajo v sebi 
globoko vsebino. Od januarja 1954 do junija 1964 je bilo v Centralnem psi- 
hiatričnem, oziroma mentalno higienskem ambulatoriju v Polju, prvih pregle- 
dov 14 343, prvih in kontrolnih pa 57 437. Naš drugi organizirani zavod v 
Ljubljani to je nevropsihiatrični oddelek Poliklinike, je imel od leta 1955 do 
leta 1964 povprečno prvih pregledov na leto 8283, ali skupaj v teh letih 79 680, 
povprečno prvih pregledov in kontrolnih pregledov na leto 15 899 ali skupaj v 
teh letih 149 207. Vsekakor številke, ki kažejo, da je nevrotizacija oziroma, 
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da so nevroze problem, na katerega moramo gledati z vso pozornostjo, če 
hočemo ohraniti duševno zdravje našega človeka in dvigniti njegovo storilnost. 

Anketa, o kateri sem pravkar govoril, je tudi pokazala, da sploh nimamo 
pregleda nad številom na kakršenkoli način duševno motenih ljudi v repu- 
bliki. O tem bom kasneje v predlogih še spregovoril. Prav gotovo je za nas 
velik problem alkoholizem. Nanj je treba gledati v njegovi pojavnosti, v 
glavnem kot na simptom konfliktnih' situacij, oziroma nevrotičnosti človeka. 
Alkoholizem, ki je problem ne samo pri nas, marveč tudi povsod drugod, bo 
treba obravnavati bolj sodobno kot smo ga obravnavali doslej. Predvsem bolj 
sodobno že na njegovem začetku, pri njegovem prvem pojavljanju in pri opiso- 
vanju. Tukaj mislim na nujnost ustanovitve postaj za iztreznitev. Dosedanjo 
prakso, da opite alkoholike, ki motijo javni red in mir, odvedejo pristojni 
organi Ljudske milice v pripor, naj bi zamenjal bolj strokoven način, da bi 
privedli opitega na postajo za iztreznitev v sklopu psihiatričnega zavoda. Po 
iztreznitvi bi dobil navodila za morebitno zdravljenje. V primeru antisocialnega 
vedenja pa bi bil registriran pri pristojnem centru za socialno delo. Zdravljenje 
tistih alkoholikov, ki so potrebni posebnega specialističnega zdravljenja, bi 
prevzel odprt zavod sanatorijskega tipa in ne psihiatrična bolnišnica. Bolnišnica 
za duševne bolezni ni namreč pravi ambient za zdravljenje alkoholikov. Zdrav- 
ljenje se tam izrodi, družba da za to mnogo denarja, porabljeno je mnogo 
časa za takšno zdravljenje, ki ne more biti učinkovito v sklopu drugih duševnih 
bolnikov. Zavoljo tega se kaže potreba, da prevzame takšno zdravljenje pose- 
ben zavod. 

Sedanja dva takšna zavoda, ki ju imamo, imata premajhno kapaciteto in 
bo treba zato misliti na povečanje njihovih kapacitet. Tretja institucija, ki 
jo potrebujemo za zdravljenje alkoholikov, je zavod oziroma zaprt delovno- 
zaščitni dom za izprijene, oziroma nepopravljive alkoholike, ki jih imenujemo 
depravirane. Za te je potrebno daljše zdravljenje, kjer ne gre samo za delo — 
da ne bi kdo mislil, da so to prisilna taborišča — marveč predvsem za delovno- 
varstveni dom. V njem uživajo takšni pacienti ustrezno strokovno nego, se pravi 
psihoterapijo in socioterapijo, tako s strani psihiatra kot tudi psihologa in social- 
nega delavca. Tako je obravnavan alkoholizem z vseh njegovih vzročnih 
aspektov, se pravi polivalentno oziroma plurivalentno. Le tako lahko pričaku- 
jemo možnosti za ozdravljenje teh zelo hudih, včasih bi dejal skoraj brezupnih 
primerov alkoholizma. 

Poudariti moram, da sodobni koncepti narekujejo orientacijo naše službe 
na ambulantno-poliklinično oziroma dispanzersko-psihiatrično službo. Ob dobri 
ambulantno-poliklično-dispanzerski, z eno besedo preventivni službi, smo pre- 
pričani, da bi se posteljni fond za psihiatrične potrebe lahko znatno zmanjšal. 
Nekateri optimisti po svetu celo trdijo, da bi ga bilo tako mogoče celo elimini- 
rati na minimum. Kljub vsemu bomo seveda še zmeraj potrebovali bolniške 
postelje, vendar manj. Pri dobri preventivni oziroma dispanzerski službi bomo 
tudi skrajšali dobo zdravljenja v bolnišnicah za duševne bolezni. 

Problem, ki nas strokovnjake tudi zelo muči, je vprašanje delinkventnih 
duševno bolnih oseb. Sedanje stanje je nevzdržno. Trenutno je v bolnišnici v 
Ljubljani 67 oskrbovalcev, ki so po 61. členu kazenskega zakonika napoteni 
v zavod na zdravljenje in čuvanje kot neprištevni in torej kazensko neodgo- 
vorni. Nameščeni so v nemogočih razmerah med drugimi bolniki in neredko 
slišimo, za nas zelo žalostno pripombo, oziroma tožbo teh varovancev, ki nas 
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prosijo, da jih premestimo nazaj v kazenski dom, kjer je standard boljši, kot v 
bolnišnici. 

Zavoljo tega potrebujemo zdravstveno-varstveni dom za delinkvente ozi- 
roma antisocialno duševno abnormne osebe. Ta dom je treba seveda planirati v 
pristojnosti Republiškega sekretariata za notranje zadeve in Republiškega sekre- 
tariata za pravosodje. 

Ce razvijamo misli naprej, potem zadenemo ob star problem naše službe, 
ki je kadrovska problematika. Za vse zavode, ki sem jih pravkar bežno omenil, 
rabimo specialne, visoko specializirane kadre. To so psihiatri, klinični psihologi, 
psihiatrični socialni delavci, psihiatrični delovni terapevti in seveda medicinske 
sestre oziroma tehniki II. in III. vrste ter nekaj zdravstvenih pedagogov. Staro 
dejstvo, za nas boleče, je, da ni dovolj psihiatričnih kadrov. Mislim, da bi se 
tudi glede tega zboljšalo stanje — nekoliko se je že — če bi pritegnili študente 
medicine še bolj pogosto v počitniške prakse. Ti bodo potem popularizirali našo 
stroko. Nekaj jih bomo pa pridobili za našo stroko, če bomo študij psihiatrije 
— kot sem že omenil — na medicinski fakulteti poglobili in gledali bolj na 
štipendiranje študentov medicine v centralnem in v drugih zavodih. Predvsem 
pa se kaže potreba po tesnejšem sodelovanju pri vzgoji kadrov med Centralnim 
zavodom in drugimi zavodi na periferiji. Treba bo seveda zvišati tudi sredstva 
zavodov za vzgojo kadrov in misliti na tečaje za zdravnike splošne prakse, ki 
naj jih v njihovih pristojnostih in potrebah matični zavodi dovolj in bolje 
usposobijo. 

Kar zadeva klinične psihologe, se je stanje nekoliko zboljšalo z uvedbo 
študija klinične psihologije na filozofski fakulteti in z uvedbo obvezne počit- 
niške prakse študentov psihologije v psihiatričnih zavodih. 

Višja šola za socialne delavce uči psihopatologijo z mentalno higieno, vendar 
bo potrebna večja mobilizacija absolventov, predvsem prakticiranje, oziroma 
njihovo izpopolnjevanje v psihiatričnih zavodih, da se bodo lahko bolj posvetili 
konkretnemu in specializiranemu delu za psihiatrične probleme. 

Kar zadeva delovne terapevte, je za te na vidiku šola. Za naše potrebe 
bi bilo treba seveda po šolanju uvesti še specialno vzgojo in pritegniti sorodne 
profile v delo (npr. likovne tehnike, kvalificirane obrtnike). Za medicinske 
sestre druge in tretje vrste velja prav isto kot za visoko kvalificirane kadre. 
Tudi tu bo treba v stroko pritegniti več ljudi. 

Naša služba predlaga torej na osnovi vsega povedanega, kot urgentne nalo- 
ge, ki sodijo v perspektivni plan sodobnega razvoja duševnega zdravstva, na- 
slednje: razširitev psihiatričnega hospitalnega fonda v republiki za skupno 700 
postelj; formiranje pedopsihiatričnega oddelka s 30 posteljami; zgraditev Cen- 
tralnega psihiatričnega dispanzerja v Ljubljani z 20 posteljami za kratko hospita- 
lizacijo in z nočnim domom ter dnevno bolnišnico s kapaciteto do 50 p>ostelj. 
Poleg teh dispanzerj£v predlagamo še ustanovitev manjših psihiatričnih dispan- 
zerjev brez stacionarijeV v Mariboru, Novem mestu, Kopru in na Jesenicah. Kot 
četrti predlog postavlja naša služba delovno zaščitni dom za depravirane alko- 
holike s kapaciteto najmanj 100 postelj — kar predstavlja končno številko 900 
postelj za psihiatrijo. Ustanovitev postaj za iztreznitev pri psihiatričnih dispan- 
zerjih sem že omenil. 

Dalje predlagamo organizacijo zaščitne delavnice za laže duševno priza- 
dete osebe, ki stanujejo sicer doma, pa bivajo na svojih delovnih mestih v tako 
neprijetnem ambientu, da se ne znajdejo in je zato ovirana njihova pot do 
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resocializacije. V teh specialnih zaščitnih delavnicah bi lahko opravljali svoje 
delo in koristili sebi in družbi ter doprinašali k svojemu vzdrževanju. 

Kadri, ki bi bili potrebni za vse te ustanove so: 40 psihiatrov, 10 kliničnih 
psihologov, 15 medicinskih sester II. vrste, 15 socialnih delavcev, 13 delovnih 
terapevtov in 140 medicinskih tehnikov oziroma sester III. vrste. 

Končno predlagamo razpis nagradnih nalog za praktično izdelavo organi- 
zacijskega plana zgoraj navedenih institucij in ustanovitev centralnega regi- 
stra vseh psihiatričnih pacientov v republiki ter izvedbo epidemiološke študije 
o pogostnosti duševnih abnormnosti in alkoholizma v SR Sloveniji. Kot sem že 
omenil, sodi zdravstveno-zaščitni dom za delinkvente oziroma za antisocialne 
duševne abnormne osebe v pristojnost Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve in Republiškega sekretariata za pravosodje. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Naša služba utemeljuje navedene predloge 
res in zgolj iz skrbi za duševno zdravje našega človeka in zahtev, ki jih naš 
človek postavlja zdravstveni službi v prizadevanju, da bi izboljšal ali ohranil 
svoje duševno blagostanje in svoj duševni ter zdravstveni standard. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 11.50.) 

Predsedujoča dr. R u ž a Šegedin: Nadaljujemo sejo obeh zborov. Be- 
sedo ima tovarišica dr. Meta Skerget. 

Dr. Meta Skerget-Škarja: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji 
razpravi bi želela nekoliko osvetliti naloge in vlogo zavodov za zdravstveno 
varstvo in v tej zvezi tudi nekatere probleme in še nerešena vprašanja, ki 
zavirajo bolj uspešno delo teh pomembnih zdravstvenih zavodov. 

Zakon o zdravstvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe daje za- 
vodom za zdravstveno varstvo naslednje naloge: Zavodi za zdravstveno varstvo 
izvajajo ukrepe za napredek splošnega zdravstvenega in higienskega stanja 
prebivalstva na območju občine, okraja oziroma republike ter predlagajo 
izdajo ustreznih zdravstvenih in higienskih ukrepov. To so torej speci- 
alizirani higiensko-epidemiološki zavodi, ki izvajajo organizirajo in stro- 
kovno usmerjajo preventivne zdravstvene dejavnosti na svojih območjih. 
So torej v veliki meri nosilci preventivne zdravstvene službe in so 
nedvomno dosegli uspehe predvsem na področju preprečevanja nalezljivih obo- 
lenj, na področju asanacije, zdravstveno-vzgojnega procesa in na področju pro- 
gramiranja zdravstvene službe. Kljub temu moramo vendarle ugotoviti, da 
njihovo napredovanje v primerjavi z drugo zdravstveno službo v dokajšnji meri 
zaostaja. V naši republiki je 8 zavodov za zdravstveno varstvo, mimo teh 
imamo še 33 higiensko-epidemioloških postaj v posameznih občinah. Na en 
higienski zavod odpade povprečno območje z 231 000 prebivalci. Ta območja 
so dokaj različna. Tako zajema npr. novomeški zavod 85 000 prebivalcev, mari- 
borski pa celo 490 000. 

Z nekaterimi podatki želim prikazati zasedenosti zavodov s strokovnimi 
delavci. 

Po statističnih podatkih iz leta 1963 imamo v naši republiki 1540 zdrav- 
nikov. Od teh jih je v higienski službi 49 ali 3.3 '%>. Na enega zdravnika je 
1050 prebivalcev in v higiensko-epidemiološki službi 31 750 prebivalcev. Od 
611 zdravnikov-specialistov je samo 29 zdravnikov specialistov-higienikov. Na 
enega zdravnika specialista-higienika je 55 800 prebivalcev, medtem ko pride 
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na enega zdravnika-specialista v Sloveniji 2650 prebivalcev. Ista podoba je 
tudi glede medicinskih sester. Danes imamo v higienski službi 45 medicinskih 
sester. Torej v tej dejavnosti 1 medicinska sestra na 36 000 prebivalcev, sicer 
pa znaša to povprečje pri nas 1200 prebivalcev na eno medicinsko sestro. In 
še te medicinske sestre, ki so zaposlene v higiensko-epidemiološki službi, jih 
dobršen del dela v laboratorijih, kar je seveda škoda glede na njihovo širšo 
izobrazbo. Tudi sanitarnih tehnikov je v zavodih za zdravstveno varstvo občutno 
premalo. Pri podrobnejšem pregledu po posameznih strokah so te razmere še 
bolj neugodne, saj imamo npr. v republiki samo enega epidemiologa in enega 
socialnega delavca specialista socialne medicine v teh zavodih, 16 specialistov- 
higienikov in 17 bakteriologov, pri čemer so všteti tudi bakteriologi zavodov 
in medicinske fakultete. 

Od 8 zavodov za zdravstveno varstvo imamo en republiški zavod, 4 okrajne 
in 3 medobčinske. V svojih delovnih programih obravnava Republiški zavod 
zdravstveno problematiko z območja republike, okrajni zavodi pa zdravstveno 
problematiko okrajnega pomena in ne posegajo v operativo tistih posameznih 
občin, ki imajo higienske postaje. Trije zavodi za zdravstveno varstvo so med- 
občinski, vendar dva zavoda še nimata dokončno urejenega statuta — Nova 
Gorica in Novo mesto. V večini teh zavodov so posamezni sektorji higienske 
službe zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov slabo zasedeni. Podatki kažejo, 
da je delo higienskih postaj v veliki meri še precej problematično in je zato 
tudi higiensko-epidemiološka služba na terenu še močno pomanjkljiva. Nekateri 
zavodi za zdravstveno varstvo, ki so bolje organizirani in imajo' tudi boljšo, 
čeprav še pomanjkljivo kadrovsko zasedbo, delajo na osnovi programov, ki 
izhajajo iz konkretne higiensko-epidemiološke problematike in stanja na dolo- 
čenem območju. Njihovi programi se kontinuirano nadaljujejo iz leta v leto. 
Vendar so to samo nekateri. Druge pa ovira pri bolj uspešnem in perspektivnem 
delu predvsem pomanjkanje strokovnega kadra, kar se seveda povezuje tudi 
s pomanjkanjem finančnih sredstev. V posameznih občinah, kjer so higiensko- 
epidemiološke postaje, te same sestavljajo operativne programe dela. Kvaliteta 
tega dela je v večini primerov dvomljiva spričo nizke strokovnosti kadrov in 
zaradi pomanjkljive zasedenosti. To vsekakor ne more zagotoviti sistematičnega 
in perspektivnega izboljšanja higiensko-epidemioloških razmer na terenu. 

Za napredek zdravstvenega varstva na higiensko-epidemiološkem področju, 
za hitrejšo rast higienske kulture med prebivalstvom in za uspešnejše prouče- 
vanje nekaterih epidemioloških problemov bi bilo treba predvsem kadrovsko 
okrepiti higiensko-epidemiološko mrežo, da bi bila le-ta sposobna operativno 
delati na terenu, kar je v prvi vrsti njen namen in naloga. Zato je potrebno 
tem zavodom predvsem omogočiti možnosti za štipendiranje strokovnih kadrov. 
Vzporedno s tem naj bi ti zavedi postali interkomunalni in bi se tako njihova 
higiensko-epidemiloška operativa lahko razširila na vse vključene občine. Viri 
dohodkov posameznih zavodov za zdravstveno varstvo so zelo različni. Zavodi 
v industrijskih središčih so na boljšem, ker neposredno sklepajo pogodbe z 
delovnimi organizacijami za določena dela. Tudi komunalni zavodi za socialno 
zavarovanje v teh krajih kažejo več razumevanja za takšno delo. Zavodi na 
kmetijskih območjih so na slabšem, saj so tudi sicer slabo kadrovsko zasedeni, 
njihova higiensko-epidemiološka problematika pa je takšna kot je značilna 
za zaostale kraje. Vire in načine financiranja zavodov za zdravstveno varstvo 
moramo še posebej proučiti. Deficitarnost in slabša strokovnost kadrov je 
običajno v premem sorazmerju s pomanjkanjem sredstev. Vse to nedvomno 
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terja interkomunalno povezavo in s tem seveda tudi strokovno in finančno 
okrepitev. 

Predsedujoča dr. Ruža Segedin: Magister Gojko Jug. 

Gojko Jug: Tovariši ca predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! Že- 
lel bi spregovoriti nekaj besed o depoji sortimentov in o proizvodnji zdravil. 

7-letni perspektivni načrt razvoja zdravstvenega varstva kot sestavni del 
družbenega načrta govori tudi o razvoju lekarniške mreže in lekarniške službe. 
Poročilo k obravnavi osnutka 7-letnega načrta razvoja zdravstva v SR Sloveniji 
za obdobje 1964—1970 pravi: »Približanje osnovne zdravstvene službe občanom 
narekuje tudi ustrezno organizacijo lekarniške službe in njeno tesnejšo pove- 
zavo z zdravstveno službo. Stremeti je treba za tem, da se mreža lekarniške 
službe razvija tako, da bo v vsakem kraju, kjer dela zdravnik, vsaj depo, to 
je zaloga zdravil.« Menim, da je to stališče docela pravilno, zlasti, ker je iz 
statistike Republiškega zavoda za zdravstveno varstvo razvidno, da je v Slo- 
veniji še vedno 65 krajev, kjer stalno dela zdravnik, vendar v teh krajih za 
zdravila ni poskrbljeno. Najbližja lekarna ali lekarniška postaja je oddaljena 
tudi po več kilometrov. 

O načinu poslovanja depojev zdravil govori strokovno navodilo o ureditvi 
in delu lekarniške službe, ki ga je sprejel na predlog strokovnega sveta Repu- 
bliškega zdravstvenega centra bivši Svet za zdravstvo LRS, leta 1962. Prav 
bi bilo, da se to navodilo dokončno uzakoni spričo dejstva, da je razveljaven 
zakon o lekarniški službi. Dokončna pravna oblika tega navodila še ni določena, 
čeprav se v praksi že uporablja. 

Seveda igra v takem depoju veliko vlogo tudi pravilen asortiment zdravil. 
Tu bo še posebno prišlo do izraza tesno sodelovanje zdravnika in farmacevta. 
Takšno sodelovanje zdravniške in farmacevtske službe bo zagotovilo zboljšanje 
v izbiri terapevtskih sredstev ter v razumnem in pametnem predpisovanju 
zdravil. V prid ustanavljanju depojev govori še dejstvo, da je poraba zdravil 
vsako leto večja, kar potrjujejo tudi statistični podatki. Tej rastoči porabi zdravil 
bo potrebno posvetiti v bodoče še več skrbi in pozornosti. Vzroki za porast 
zdravil so objektivnega in subjektivnega značaja. Zboljšani so materialni pogoji, 
večja je zdravstvena prosvetljenost prebivalstva in večje je tudi število zava- 
rovancev. Precejšnjo vlogo igra tudi organizacija zdravstvene službe, oziroma 
prosta izbira zdravnika. Mislim na to, da ni redek bolnik, ki hodi od ambu- 
lante do ambulante, kjer mu predpisujejo vedno nova zdravila. 

Naštel sem le nekaj vzrokov. Ze iz navedenega je razvidno, da so zdravila 
važen činitelj v zdravstvenem varstvu in da je od njihove izbire oziroma asorti- 
menta odvisno zdravljenje bolnikov in to, kdaj se bo delavec vrnil na svoje 
delovno mesto. 

V zvezi s tem bi omenil še drugo važno vprašanje in sicer proizvodnjo 
zdravil. Sicer sodi vprašanje farmacevtske industrije bolj v gospodarstvo, ven- 
dar je tesno povezano z zdravstvenim varstvom, zlasti kar zadeva asortiment in 
kvaliteto zdravil. Zato menim, da ne bi bilo odveč, če povem o tem vprašanju 
v zvezi s 7-letnim načrtom zdravstvenega varstva nekaj misli. 

Vemo, da je farmacevtska industrija sorazmerno mlada veja našega gospo- 
darstva. Razvoj in pomen, ki ga ima danes, je dosegla v največji meri šele v 
povojnem obdobju. Paralelno z rastjo našega gospodarstva so bile tudi potrebe 
po terapevtskih sredstvih vedno večje. Vloženi so bili veliki napori za rast 



12. seja 

kvalitete farmacevtskih proizvodov in za usposobitev kadra. Da je temu tako, 
kaže dejstvo, da že izvažamo vsako leto več zdravil na tuja tržišča in to 
kljub močni konkurenci inozemskih tovrstnih tovarn z mnogo daljšo tradi- 
cijo. Pri vsem tem le ne smemo pozabiti, da naša farmacevtska industrija še 
nima tiste vloge, kot jo ima določena industrija, ki proizvaja svoje izdelke iz 
domače surovinske baze. Naša farmacevtska industrija je v večji meri še vedno 
predelovalna industrija. Glavni vzrok, da je tako, je v tem, ker pri nas še ni 
dovolj razvita bazna kemična industrija. Naše farmacevtske tovarne se trudijo, 
da bi povečale domačo surovinsko bazo. Priznati moramo, da je tak razvoj 
zelo težaven, saj zahteva veliko sredstev in zelo kvalitetne strokovne kadre. 
Posebni biroji za farmacevtsko proizvodnjo se sicer trudijo, da gredo tudi na 
področju surovin naprej. Tako vidimo, da proizvaja npr. »Farmis« že nekaj 
osnovnih farmacevtskih kemikalij kot so eter za narkozo, razne živosrebrne 
soli, magnezijev subkarbonat, barijev sulfat, dušikov oksidul itd. 

Menim da bo morala naša farmacevtska industrija posvetiti temu zelo 
važnemu vprašanju še več pozornosti. Gre namreč na eni strani za prihranek 
deviznih sredstev, na drugi strani pa ne bo več prihajalo zaradi pomanjkanja 
teh sredstev do deficitarnosti posameznih zdravil, kot je npr. trenutno z etine- 
frinom, adrenalinom, sulfosalicilno kislino, acetonom itd. 

Na asortiment zdravil vpliva še nekoordiniranost programa proizvodnje 
zdravil. Naše farmacevtske tovarne proizvajajo namreč zdravila z istim tera- 
pevtskim učinkom in v istem sestavu. Tu nastaja vprašanje smotrnosti in eko- 
nomike, razen tega pa je tu angažiranega tudi preveč dragocenega kadra za 
reševanje istih problemov. Ti strokovnjaki bi lahko več storili za izboljšanje 
asortimenta zdravil ali pa delali v raziskovalnih laboratorijih te tovarne. 

Vprašanje proizvodnje takih zdravil se je pokazalo še posebej pri inte- 
graciji nekaterih farmacevtskih tovarn. Pokazalo se je namreč, da je kar več 
tovarn proizvajalo vrsto enakih zdravil. 

Poseben problem je za tovarne in tudi za lekarne embaliranje zdravil. 
Pri tem mislimo predvsem na dobavo steklene embalaže. 2e dalj časa je 
namreč težko dobiti medicinske steklenice, čeprav vemo, da ima naša steklarska 
industrija že dolgoletno tradicijo in izkušnje. To vprašanje bi bilo treba urediti 
čimprej. 

Omenil sem samo nekaj problemov, od katerih je mnogokrat odvisno, če bo 
določen domač farmacevtski proizvod vedno na razpolago. Pacienti mnogokrat 
sprašujejo, zakaj se tega ali onega zdravila ne dobi. Razumljivo je, da ne morejo 
lekarne in drugi zdravstveni zavodi vselej vedeti za vzroke pomanjkanja in 
poznati vseh težav. 

Menim, da bi bilo prav, če bi 7-letni načrt razvoja zdravstvenega varstva 
v Socialistični republiki Sloveniji posvetil tudi tej problematiki določeno 
pozornost. 

Predsedujoča dr. Ruža Šegedin: Besedo ima dr. Adolf Drolc. 

Dr. Adolf Drolc: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V razpravi bi rad govoril o drugi točki stališč, ki pravi: »da morajo zdrav- 
stveni domovi usmerjati svojo dejavnost predvsem v dispanzersko metodo 
dela, da bo zagotovljena enotnost zdravstvenega varstva ter da je treba krepiti 
obstoječe in ustanavljati nove dispanzerje«. S tem v zvezi bi želel razpravljati 
tudi o nekaterih glediščih v poročilih k obravnavi osnutka 7-letnega načrta. 
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Predvsem bi razpravljal o tistih, ki so prikazana v prvem poglavju poročila, 
kolikor se nanašajo na vlogo zdravstvenih domov oziroma dispanzerjev v pri- 
hodnjem obdobju in o tistih v tretjem poglavju, kjer je prikazano stanje kadrov 
v osnovni zdravstveni službi. 

Napredek medicinske znanosti, predvsem v obdobju zadnjih desetletij, je 
imel za posledice vse večjo diferenciacijo medicine, njeno vse večjo razvejanost 
in izoblikovanje vrste specializacij in subspecializacij, ki so postale v sodobnem 
pojmovanju skrbi za človekovo zdravje pomemben činitelj. Vsekakor je ta 
razvoj pozitiven, vendar je na žalost poln tudi negativnih posledic. Te se 
kažejo najbolj v spremenjenem in nepravilnem odnosu na tako važni relaciji 
kot je zdravnik — bolnik. Zdravnik se je pričel odtujevati bolnemu človeku kot 
osebnosti in sestavnemu delu družbe, na katerega zdravje v veliki meri vplivajo 
številni činitelji in tudi okolje, predvsem socialno okolje. Se je pa spremenil 
tudi sam bolnik. Postal je vse bolj emocionalen in zahteven ter ob vse večjem 
spoznavanju svojega lastnega telesa tudi velik hipohonder. Tako smo nehote 
prišli do stanja, da zdravimo bolj organe in simptome bolezni in smo pričeli 
pozabljati na bolnikovo osebnost. 

Ob tem se porajajo še drugi neugodni znaki, ki so pričeli siliti mlade zdrav- 
nike v to, da hočejo na vsak način doseči specializacijo. Eni se s tem želijo 
izogniti napornemu in odgovornemu delu na terenu in skušajo s specializacijo 
izboljšati svoje materialno stanje. Kot specialisti so namreč vsekakor bolj 
stimulirani ob neprimerno bolj ugodnih pogojih, na drugi strani pa je zdravnik 
splošne prakse na terenu danes, ne po svoji krivdi, degradiran pred družbo 
in bolnikom in največkrat samo triažer in administrator. 

Zato tudi tako zelo primanjkuje zdravnikov v osnovni zdravstveni službi. 
To seveda hromi službo in jo dela insuficientno, že poleg navedenega še tudi 
zaradi nepravilnega koncepta, kar je v stališčih tudi poudarjeno. Da bi se zmanj- 
šala neskladnost med napredkom medicine in njenimi, često negativnimi posle- 
dicami v vsakdanji praksi, je nujno, da najdemo pravilno pot in obliko dela 
v osnovni zdravstveni službi. Od tega naj bi imela prvenstveno korist varovanec 
in vsa družba. 

Sodoben družbeni razvoj in hiter napredek medicinske znanosti zahtevata 
vse večjo skrb za zdravje posameznika, družine in družbe. Zato postaja zdrav- 
stvena služba v današnjih pogojih eden najbolj pomembnih instrumentov v 
družbi, v njeni težnji po rasti življenjskega in še posebej zdravstvenega 
standarda. 

Naša zdravstvena zakonodaja jamči popolno zdravstveno varstvo občanov. 
Obseg in tudi kvaliteta tega varstva sta v veliki meri odvisna od ekonomskih 
možnosti sleherne komune. V zakonodaji so zastopana vsa sodobna gledanja na 
zdravstveno varstvo. V prvi vrsti je poudarjena enovitost medicine in analogno 
k temu enovitnost zdravstvenega varstva v načelih, da je preventiva sestavni 
in organski del zdravstvene dejavnosti. To se pravi hkrati kurativna in preven- 
tivna skrb za človeka in ne samo profesionalno postavljanje diagnoze in dolo- 
čanje terapije. 

Drug pomemben element v tem gledanju je približevanje te službe pre- 
bivalstvu z namenom, da bi bil zdravnik čimbolj seznanjen ne samo z zdravjem 
ljudi, marveč tudi s sooialno-ekonomskimi pogoji na svojem območju ter da 
bi si v neposrednem stiku z ljudmi pridobil njihovo zaupanje in jih zainteresiral 
za aktivno reševanje zdravstvene problematike. Kot tretja je nakazana težnja, 
da se opravlja, spričo velikega razvoja medicine, ko en sam človek ne more 
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osvojiti vsega znanja, delo v ekipi, v teamu. Da bi se torej ta gledanja v praksi 
tudi osvojila in izvajala, je treba opustiti dosedanji zastareli način ambu- 
lantnega dela v osnovni zdravstveni službi. To delo je namreč omejeno le na 
diagnostično terapevtsko delo, vse druge oblike zdravstvenega varstva pa so 
prepuščene drugim delavcem ali zavodom, največkrat pa nikomur, posebno še 
zato ne, ker niso dani niti ekonomski niti kadrovski pogoji. Takšni ambu- 
lantno delo zdravnika splošne prakse je vse prej kot splošna medicina, saj se 
ukvarja izključno s kurativo, z zdravljenjem. Takšno delo je tudi v nasprotju 
z zakonom oziroma z njegovimi določbami glede dela zdravstvenih domov in 
postaj. % 

Ker se je v naši osnovni zdravstveni službi ustalil tak način dela, ne more 
biti njegova kvaliteta dobra. Ta način pa se je obdržal zato, ker zdravnik 
splošne prakse še ni tako vzgojen, da bi gledal na zdravje po> sodobnih načelih, 
razen tega mora delati s skromnimi pomagali ter največkrat v neugodnih 
delovnih pogojih. 

Po 54. členu republiškega zakona o zdravstvenem varstvu in organizaciji 
zdravstvene službe opravljajo zdravstveni domovi in zdravstvene postaje kot 
temeljni zavodi zdravstvene službe vso preventivno in vso kurativno zdravstveno 
dejavnost. To dejavnost opravljajo zdravstveni delavci, predvsem zdravniki 
splošne prakse. Vzporedno z razvojem znanosti, z razvojem proizvajalnih sil 
in sredstev ter s tem v zvezi s povečanjem zdravstvenega in splošnega stan- 
darda, zahteva danes občan od zdravstvene službe, da mu ta nudi čimbolj 
strokovno in kvalitetno zdravstveno varstvo. Zato se vedno bolj in bolj postav- 
lja vprašanje, kakšno mesto in vlogo naj zavzema zdravnik splošne prakse v 
naši sodobni družbi. Postavlja se zahteva, da se v osnovi menja funkcija zdrav- 
nika, predvsem splošnega. Družba namreč potrebuje zdravstvenega delavca, 
ki ne bo samo terapevt, marveč tudi aktiven družbeni delavec, ki bo tesno 
povezan s svojimi sodelavci in z vsemi tistimi družbenimi činitelji, ki delajo 
na rasti zdravstvenega in življenjskega standarda sploh. 

Naloge in vloga zdravnika splošne prakse so v sistemu zdravstvenega 
varstva predmet mnogih razprav tako v strokovnih in znanstvenih društvih 
kot tudi ekspertov svetovne zdravstvene organizacije. Njegovo nalogo je zelo 
natančno formulirala posebna podkomisija komisije za medicinske znanosti 
pri Zvezni skupščini in Zveznem izvršnem svetu glede vprašanja univerz in 
visokih šol. Gledano s stališča zdravstvene službe in njenih nalog v zdravstve- 
nem varstvu ljudi ne sme biti današnji zdravnik samo terapevt v kliničnem 
pomenu besede, marveč polivalenten zdravnik, ki ima osnovno znanje z vseh 
področij medicine. Na osnovi tega bo lahko medicinsko pravilno reagiral. 
Poznati mora načela in metode preventive medicine, diagnostike, zdravljenja in 
rehabilitacije, kot tudi vlogo bioloških, fizikalnih, kemičnih, socialnih in psi- 
hičnih elementov kot povzročiteljev bolezni. Zveza zdravniških društev je na 
svojem 20. plenumu formulirala svoje mnenje približrto takole: 

»Osnovni lik zdravnika je zdravnik splošne prakse. Na najvažnejših pod- 
ročjih medicine mora nuditi kvalitetno prvo pomoč, opravljati mora vse vsak- 
danje zdravniško delo ter polivalentne obveznosti zdravnika v osnovnem 
zdravstvenem varstu.« 

Iz te definicije je torej razvidno, da se ne zahteva, da bi moral zdravnik 
splošne prakse znati vse in tudi vse delati, marveč mora znati reševati osnovne 
probleme zdravstvene službe. 
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Glede na sedanje stanje organizacije zdravstvene službe in na potrebe zdrav- 
stvenega varstva ljudi ne opravlja več zdravnik splošne prakse sam danih 
nalog, marveč v povezavi in sodelovanju z drugimi zdravstvenimi delavci. Pri 
svojem delu ima sodelavce, na terenu mu medicinske in patronažne sestre 
pomagajo reševati zdravstvene in socialne probleme. 

V vrsti zdravstvenih delavcev je torej zdravnik splošne prakse vsekakor 
edini, ki lahko koordinira in skrbi za popolno varstvo človekovega zdravja. Na 
terenu je torej on tisti, ki mora v tričetrt primerih nuditi prvi in edini to 
pomoč. Seveda mora biti za tako delo usposobljen in imeti mora dovolj stro- 
kovnega znanja ter ne sme biti preobremenjen. Poznati mora svojo funkcijo 
v družbi in biti mora tudi zadostno materialno stimuliran. 

Ce bomo torej pri njem izpolnili vse navedene pogoje, bomo res lahko 
ponovno dobili vsestranskega splošnega zdravnika. Prenehalo bo grobo mehani- 
ziranje medicine z zavarovancem — iz objekta bo postal spet subjekt in ljudje 
bodo spet zaupali medicini in zdravniku splošne prakse. 

Ob takem zdravniku se bo lahko' delo v osnovni zdravstveni službi res 
odvijalo na dispanzerski način. Zato je v stališčih pravilno rečeno, da je treba 
v zdravstvenih domovih usmerjati dejavnost predvsem v dispanzersko^ delo. 
To naj bi se kazalo v točni evidenci vseh bolnikov in njihovih svojcev, v regi- 
straciji socialno-ekonomskih pogojev, v izvajanju preventivnih ukrepov pri 
bolniku, v njegovi družbi in na njegovem delovnem okolju, v zdravljenju v 
ustanovi, doma in v bolnišnici, v dosledni rasti zdravstvene zavesti in širjenju 
zdravstvene prosvete, v sodelovanju z vsemi družbenimi organizacijami in z 
vsemi ustanovami zaradi koordinacije dela. 

Razumljivo je, da je zelo pomembna koordinacija zdravstvenega doma s 
hospitalnim zavodom, kjer se še danes zdcavi velik odstotek ljudi po nepo- 
trebnem, saj bi se lahko bolj ekonomsko zdravili doma, če bi slonelo delo v 
zdravstvenih domovih na pravilnih osnovah in če bi bila pravilno urejena ter 
kadrovsko dobro zasedena tudi patronažna služba in služba nege bolnika na 
domu. K temu pa — kot vemo — zdravstveni domovi pristopajo zelo počasi. 

Takq, bi se lahko zelo zmanjšal pritisk na bolnišnične kapacitete in bi 
posteljni fond koristili res samo tisti bolniki, za katere se zahteva specialistična 
obdelava in komplicirane preiskave. V bolnišnicah bi zdravili akutne bolezni 
in nejasne primere, poškodbe in opravljali operacije. 

Tesno sodelovanje osnovne zdravstvene službe, konkretno zdravstvenih 
domov z bolnišnicami, bi tudi s te plati potrdilo načelo enovitosti te službe 
in družbi bi bilo prihranjenih precej finančnih sredstev. 

Pri vsem tem je torej najbolj pomembno to, da je preventivno delo sestavni 
del vsake medicinske dejavnosti v osnovni zdravstveni službi. Zavedati se tudi 
moramo, da ni nobene specialnosti v preventivi, marveč, da je preventivna 
dejavnost sestavni del vsake medicinske dejavnosti. 

Vsi, na žalost, tako radi pozabljamo na velike dosežke v preventivni medi- 
cini, ki prekašajo marsikdaj celo uspehe na področju terapije. S tem, da 
poudarjamo dispanzerska načela dela v zdravstvenih domovih, bi praktično 
morale biti vse organizacijske enote, ne samo dispanzerji, marveč tudi splošne 
specialistične ambulante tesno povezane s problematiko na terenu. Moralo 
bi prenehati diferenciranje v zdravstvenih domovih v splošne ordinacije, dispan- 
zerje in podoibno. 

Razumljivo je, da bodo ostali kljub vsemu temu dispanzerji kot taki še 
vnaprej. Vendar mislim, da je treba spremeniti in izboljšati tudi njihovo delo.. 
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Ni dvoma, da je v dveh desetletjih po vojni vidno napredovalo zdravstveno 
varstvo žena, otrok in tuberanov, ki ga opravljajo dosedanji trije klasični dispan- 
zerji. Ta napredek ne gre samo na račun zdravstvene službe, marveč je v 
veliki meri tudi globok odraz družbenih sprememb v tem obdobju. Vendar 
opažamo v zadnjih letih nekakšno stagnacijo tega napredka in je zato nujno, 
da za takšno stanje najdemo potrebno obrazložitev. 

Ves naš koncept zdravstvenega varstva omenjenih varovancev je bil zasno- 
van tako organizacijsko kot tudi strokovno takoj v prvih letih po osvoboditvi. 
Tedaj so bili pogoji za izvajanje tega varstva še neugodni, saj smo imeli porazne 
pokazatelje umrljivosti. Vprašanje kadrov je bilo tedaj še bolj občutno kot je 
danes in število zdravstvenih zavodov za takšno varstvo je bilo skrajno mini- 
malno. 

Koncept je bil torej zasnovan v zelo zaostalih razmerah. Vendar lahko 
rečemo, da je bil zasnovan odlično, saj nam je uspelo, da so se spremenili vitalni 
pokazatelji, ki so bili tedaj takšni, kakršne smo vajeni danes- le v najbolj 
zaostalih deželah, v take, da jih lahko brez strahu primerjamo s tistimi v 
razvitih deželah. Vendar se nam nehote postavlja vprašanje, če lahko koncept, 
ki je bil odličen v prejšnjih razmerah in ki je svojo pravilnost tudi dokazal, še 
služi v bistveno spremenjenih pogojih. 

Menim, da ne. Zdi se mi, da še vedno bolj cenimo kvantiteto kot kvaliteto. 
Večina naših pokazateljev, s katerimi v našem vsakodnevnem delu vrednotimo 
zdravstveno varstvo naših varovancev, je kvantitativnih. Prepogosto namreč 
ocenjujemo vrednost takšne posvetovalnice v urni frekvenci, po številu pregle- 
dov in po opravljenih urah. Zdi se mi, da moramo danes že preiti na bolj 
subjektivno obdelavo in ne smemo več obdelovati varovancev šablonsko, mar- 
več moramo naše delo individualizirati v okviru osnovne doktrine posamezne 
stroke. 

Prepogosto skušamo varovanca spraviti v ta ali oni kalup, kar vsekakor 
škoduje dobremu delu. S tem pa seveda ne govorim proti enotni doktrini. 
Nasprotno, menim, da bo treba doktrino marsikje še izdelati oziroma izpopolniti, 
kar je v preventivnem delu vedno potrebno. Individualna uporaba te doktrine 
naj bi bila stvar vsakega posameznega zdravnika. 

Po statističnih pokazateljih o uspešnosti dela bomo torej morali preiti k 
pokazateljem, ki bodo bolj prikazovali kvaliteto kot kvantiteto. Uspešnost dela 
ne moremo več ocenjevati po dosedanjih pokazateljih izključno' in samo s šte- 
vilkami. To so pokazatelji, ki so sicer nujni za upravno-administrativni nadzor 
nad delom, ne povedo pa ničesar o kvaliteti samega dela. 

Delo preventivne službe je mogoče dejansko oceniti le po izvršitvi načel 
doktrine na določenem terenu in po njegovih vitalnih pokazateljih. 

Pri vrednotenju vitalnih pokazateljev moramo nujno upoštevati sodobno 
statistiko. Enostavno računanje odstotkov nas prepogosto zavaja posebno takrat, 
ko skušamo vitalno' statistiko aplicirati na manjšem terenu. Večina naših občin 
pa je majhnih v smislu statističnih pokazateljev in rezultatov. 

Kadrov je v osnovi dejavnosti premalo. Posebno malo je teh kadrov v 
dispanzerjih, čeprav bi moral delati v dispanzerjih vsaj v okviru občine spe- 
cialist — ginekolog in pediater kot to dela že ftiziolog, v manjših posvetovalnicah 
oziroma v manjših zavodih pa je za to delo usposobljen praktični zdravnik. 

V dispanzerjih naj bi danes, ko mora biti obdelava varovanca že res kva- 
litetna, sicer bomo še naprej stagnirali, delal specialist. Vendar ni dovolj, da 
je to specialist, marveč mora biti specialist — preventivec. 
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Na žalost dela v naši dispanzerski službi še vedno v glavnem honorarni 
kader, ki sicer stalno dela v kurativnih zavodih. Ze samo po sebi ni honorarno 
delo nikoli enakovredno rednemu, marveč je, ker se opravlja po- že opravljenem 
rednem delu, ko je človek že utrujen, nujno manjvredno. Na drugi strani pa 
kurativec vedno misli tudi v praksi »kurativno«, čeprav si vedno želimo eno- 
vitost obeh vej zdravstva. 

Posledica tega je, da večina naših dispanzerjev dela kot ambulantno-ku- 
rativni zavodi in ne jemljejo ambulantnega dela le za eno vrsto dejavnosti, 
marveč za svojo edino in osnovno dejavnost. 

Naše posvetovaalnice, ki so namenjene le zdravim zavarovancem, delajo 
prav tako kot ambulante. Posledica pomanjkanja specialistov-preventivcev je 
torej ta, da imamo sicer lepo razvito mrežo preventivnih zavodov, vendar 
velika večina teh opravlja v glavnem kurativo in je torej dejanskega preven- 
tivnega dela zelo malo. 

Naš specialist se, bodisi da dela na oddelku ali da dela v dispanzerju, ne 
razlikuje od specialistov drugod. Vendar ima naš specialist zaradi preobre- 
menjenosti in raznih drugih razlogov še manj časa za podrobno poglabljanje 
v osebnost bolnika. 

Preventivno dejavnost skušamo ponekod tudi superspecializirati. Trenutno 
smo v stanju, da ne moremo z razpoložljivimi silami obvladati preventivno 
vsega terena. Zato menim, da je treba najprej kompletirati osnovno dejavnost 
in nato šele pristopiti k superspecializaciji. Ta je vsekakor zelo pomembna. 
Opravljati pa jo ob okrnjeni temeljni službi ali zaradi nje morda to službo celo 
krniti, je absurd. 

V poročilu k obravnavi osnutka je torej dano mnenje, da mora naša zdrav- 
stvenaa služba sloneti na zdravniku, usposobljenem za osnovno zdravstveno 
varstvo. Podan je dvom, če danes medicinska fakulteta, staž in postdiplomsko 
izpopolnjevanje zdravnika strokovno usposabljajo za njegovo nalogo. Ta dvom 
je upravičen. 

Vemo, da prihajajo s fakultete po že opravljenem stažu na teren zdravniki, 
izšolani predvsem za delo v bolnišnicah, usmerjeni v specializacijo in nespo- 
sobni za preventivno delo. Tako se že ob prvem koraku srečajo s problemi, o 
katerih za časa študija in na stažu sploh niso slišali, saj se namreč njihovo 
delo na terenu odvija pod povsem drugimi okoliščinami kot so jih spoznali v 
bolnišnici. Ta ugotovitev dela te ljudi malodušne in jih navaja, da čimprej 
zapuste teren oziroma osnovno zdravstveno službo. Razvoj medicine je tako 
hiter in tako obsežen, da je res nemogoče v osnovnem študiju na fakulteti 
dati kompletno in definitivno zgrajenega zdravnika, takšnega zdravnika, ki bi 
s seboj prinesel znanje, ki bi mu zadoščalo za vse življenje. 

Naloga fakultete je, kot je omenil že tovariš dekan, da prvenstveno nauči 
strokovno misliti in se strokovno učiti. S tem pa nikakor ne moremo negirati 
potrebe, da je treba dati programu fakultetnega študija v vsem njegovem 
obsegu dosti večji poudarek na preventivno medicino kot se daje danes, da bo 
lahko študent pravočasno razumel, da sta v njegovi skrbi za človeka diagnoza 
in terapija le del njegovega dela. Zato se morajo vsi klinični predmeti pre- 
davati obširno tudi s področja preventivne in socialne medicine. 

Mnogo večji poudarek je treba dati tudi postdiploskemu izpopolnjevanju za 
dosego teoretičnega, predvsem pa praktičnega znanja po končanih študijah. Ce 
tega ne bomo omogočili, bo zdravnik že po prvih letih izven dognanj sodobne 
medicine. 
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To strokovno izpopolnjevanje je zelo pomembno za kvaliteto in za uspešnost 
osnove zdravstvene službe. V nobenem primeru se ne sme in ne more pre- 
pustiti dobri volji posameznika, marveč mora biti odgovornost vse družbe, vseh 
tistih, ki so direktno ali indirektno zainteresirani za bolj strokovno delo zdrav- 
nika v osnovni zdravstveni službi. 

Staž je ena izmed oblik takšnega izpopolnjevanja. Njegov namen je, da 
se mlad zdravnik privadi in da prevzame odgovornost za svojega bolnika, ker 
v času študija ni imel te priložnosti. Staž, kakršen je danes, temu namenu 
ne ustreza. Po nekaj tednih zadržanja na enem ali drugem oddelku ni nobene 
koristi. Tak zdravnik je oddelku le v breme, zlasti še, ker nihče nima časa, 
da bi mu strokovno svetoval in pomagal. Zato je nujno, da se staž podaljša. 
Vsaj eno leto bi moral mlad zdravnik preživeti na enem, največ na dveh 
oddelkih v bolnišnici, da bi se mu vcepil občutek samostojnosti in odgovornosti 
pri delu. Približno takšno obliko izpopolnjevanja so naši starejši kolegi že 
poznali, čeprav pod drugim imenom. Vsi vemo, da so ti bili tudi dobri zdrav- 
niki. Potrebno je, da ima v tem času mlad zdravnik svojega mentorja v osebi 
starejšega in v praktičnem delu na terenu razgledanega zdravnika. O tem več 
govori poročilo in zato ne bi želel ponavljati. 

Drugi del staža naj bi bil v osnovni zdravstveni službi; v dispanzerjih, v 
splošnih ordinacijah, kjerkoli na terenu in na domu bolnika, da bi se lahko 
zdravnik temeljito seznanil z načinom dela zdravstvenih domov, v katerih bo 
pozneje redno delal. Res je, da bi dobili ob lako podaljšanem stažu zdravnika 
kasneje. Čeprav čutimo aktualno pomanjkanje zdravnikov splošne prakse, bi 
vendarle enkrat za vselej rešili ta problem. Dobili bi zdravnika, kakršnega 
potrebujemo in zato bi kasneje za njegovo nadaljnje izpopolnjevanje rabili 
manj sredstev in izgubljali tudi manj časa. 

Druga oblika podiplomskega izpopolnjevanja zdravnika splošne prakse je 
po zakonu predvideno vsakoletno izpopolnjevanje v kratkoročnih seminarjih. 
Ce so dobri zdravstveni centri, ki znajo takšno izpopolnjevanje tudi dobro 
organizirati, je odziv zanj še kar dober. Tako lahko rečem za mariborske raz- 
mere, kjer sta vsako leto organizirana dva, po 6 dni trajajoča seminarja z 
obdelavo tematike, ki se pokaže kot najbolj akutna na podlagi vsakoletne iz- 
vedene ankete med terenskimi zdravniki. Ker se to izpopolnjevanje opravlja 
v bolnišnici, je včasih malo preveč poudarjena kurativa. Vendar opažamo v 
teh seminarjih iz leta v leto boljše znanje pri mladih zdravnikih, ki se za 
takšno izpopolnjevanje tudi zelo zanimajo. Ker je en seminar dopoldne in drugi 
popoldne, je dana vsakomur možnost, da se ga udeleži. 

Druga oblika strokovnega izpopolnjevanja so tudi 3-mesečni seminarji iz 
ginekologije in pediatrije. Za zdravnika splošne prakse je to zlasti pomembno 
za njegovo delo v posvetovalnicah. Zadnja leta je vse manj teh seminarjev. 
Zdravniki se jih ne morejo udeleževati, ker je tako dolga odsotnost praktično 
neizvedljiva. Ker bo pomanjkanje zdravnikov trajalo še nekaj časa, menim, da 
bo za takšno izpopolnjevanje bolj primerna druga oblika, ki sem jo navedel. 
To obliko bo treba temu primerno tudi prilagoditi. 

Pri vsem tem postdiplomskem izpopolnjevanju se nehote postavlja vpra- 
šanje, kdo ga bo financiral. Strokovno izpopolnjevanje ni samo stvar posa- 
meznika, marveč kot smo že rekli, tudi stvar družbe. Ne smemo pričakovati, 
da bi zdravnik to sam plačeval. Zdravstveni zavod in družba sta dolžna, da 
omogočita finančna sredstva za vsakršno sistematično strokovno izpopolnje- 
vanje. Ena izmed možnosti je, da se v zdravstvenih domovih osnujejo skladi 
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za strokovno izpopolnjevanje kadrov. Ti skladi naj bi se ustvarjali delno z 
vkalkuliranjem v cene storitev, delno iz ustvarjenih presežkov, ali pa naj 
bi se plačevalo izpopolnjevanje iz proračunskih sredstev komune. Ta sredstva 
bi se lahko združevala na nivoju občine. Iz teh sredstev bi se plačevali lahko 
tudi stažisti, med katerimi nekateri, kot smo slišali, že opravljajo svoj staž 
v Ljubljani brezplačno. 

Predsedujoča dr. Ruža Segedin: Besedo ima Polde Hladnik. 

Dr. Polde Hladnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! V razpravi bom skušal orisati osnovne potrebe zdravstva v sedem- 
letnem programu razvoja zdravstvene službe koprskega okraja s posebnim 
ozirom na vpliv morja in pomorskih dejavnosti na zdravje prizadetih ljudi. 

Nad 200 000 prebivalcev sedanjega koprskega okraja je ostalo po osvobo- 
ditvi brez medicinskih centrov. Ostali so brez organizirane terenske zdravstvene 
službe z zelo insuficientnim zdravstvenim kadrom. Z velikimi napori družbe 
in zdravstvenih delavcev nam je uspelo, da smo v 15 letih po osvoboditvi 
ujeli slovensko povprečje razvoja zdravstvene službe, razen pri splošnih bol- 
nišnicah. Zaradi tega predvidevamo izgradnjo nove bolnišnice v Kopru, ki naj 
bo do leta 1970 vključila vse tiste oddelke, ki so zdaj v Izoli in Piranu, pozneje 
pa še tiste, ki so v Ankaranu in Kopru. S tem bi se bolnišnična dejavnost 
koncentrirala v novi stavbi v Kopru. Hkrati bi ob sedanji bolnišnici v Sent- 
petru pri Gorici dogradili še tiste oddelke, predvsem ginekološko-porodniški, 
ki so neobhodno potrebni za uspešno delo splošne bolnišnice. Strokovni fo- 
rumi okrajnega zdravstvenega centra so glede tega soglasno izdelali koncept 
ter zamisel o preložitvi eventualnih bolnišnic v Postojni in Tolminu na po- 
znejši čas, ko bodo bolnišnični centri v Kopru, Sentpetru pri Gorici in nova 
bolnišnica v Ljubljani že funkcionirali. 

Specialne bolnišnice kot so predvsem ortopedska bolnišnica v Valdoltri 
in bolnišnica za duševne bolezni v Idriji — razen bolnišnice za pljučno tu- 
berkulozo v Sežani — služijo tudi potrebam republike. 

Kljub osnovni težnji, da se osredotočijo razpoložljiva finančna sredstva za 
izgradnjo obeh bolnišničnih centrov, bo potrebno zgraditi tudi nove zdravstvene 
domove v Ilirski Bistrici, Postojni in Ajdovščini, pri čemer naj bi imela prio- 
riteto Ilirska Bistrica. 

V bolnišnični službi bomo potrebovali do 1970. leta 50 novih, v izvenbolniš- 
nični službi pa kar 47 novih zdravnikov, če želimo doseči republiško povprečje: 
1 zdravnik na 900 prebivalcev. 

Glede višjega in srednjega medicinskega kadra bi morali dobiti, če bi želeli 
doseči razmerje 1 zdravnik na 3 imenovane profile, 528 novih višjih in sred- 
njih medicinskih kadrov; od tega 434 v bolnišnični in 94 v izvenbolnišnični 
službi. To pa bo spričo insuficientnosti šolanja težko izvedljivo. Na osnovi 
perspektivnega 7-letnega okrajnega plana naj bi v srednji šoli za zdravstvene 
delavce v Piranu in Sentpetru pri Gorici izmenoma vpisovali v prvi letnik. 
Tako bi torej lahko vsaka izmed teh šol dajala vsako drugo leto nove ab- 
solvente. 

Da bi dosegli razmerje 1 zobni terapevt na 2790 prebivalcev, bi potrebovali 
36 novih zobnih terapevtov; glede zobnih tehnikov predvidevamo razmerje in 
sicer 3 zobni terapevti na 2 zobotehnika, kar je pod predvidenim republiškim 
povprečjem. 
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Glede farmacetov predvidevamo v letu 1970 razmerje 1 farmacevt na 5232 
prebivalcev. Toliko na kratko o načrtu razvoja splošne zdravstvene službe. 

Na Koprskem imamo še morje in nad 30 km obale, ki ni samo krajevnega, 
marveč tudi republiškega pomena. Na tem tesnem območju si iščejo svoj živ- 
ljenjski prostor in razvoj: mesta, pristanišča, turizem, industrija, ribištvo, so- 
linarstvo, šport in podobno ter ne nazadnje tudi zdravstvo z nekaterimi pred- 
nostmi, ki jih prinaša morska klima. 

V perspektivi naj bi bila obala od Debelega rtiča do Ankarana rezervirana 
za specifične potrebe zdravstva v smislu klimato in talaso terapije. Na tem 
območju so klimatsko mladinsko zdravilišče Rdečega križa na Debelem rtiču, 
ortopedska bolnišnica v Valdoltri, ter interni oddelek splošne bolnišnice Koper 
z oddelkom za ginekološko tuberkulozo v Ankaranu. 

Mladinsko zdravilišče na Debelem rtiču se razvija v klimato-talaso-tera- 
pevtski center za vso Slovenijo. V tem zdravilišču naj bi se v povezavi z 
vsemi pediatričnimi dispanzerji in oddelki bolnišnic, zdravile vse tiste otroške 
bolezni, za katere je zdravljenje ob morju indicirano. Teh indikacij ni malo 
in jih bo vedno več. V sezonskem času bi tja pošiljali tudi otroke, ki so po- 
trebni utrditve svojega zdravja. Prednosti, ki jih nudi ortopedska bolnišnica 
v Valdoltri pri zdravljenju ortopedskih bolezni in anomalij, so splošno znane. 
Z novimi bazeni in z večjim poudarkom na »talaso-terapijo« ima Valdoltra 
lepo perspektivo za nadaljnji razvoj, ki presega celo republiški pomen. 

Bolnišnica v Ankaranu je predvidena za zdravljenje predvsem tistih in- 
temističnih obolenj, pri katerih so znani ugodni učinki helio, aero in talaso 
terapije na nevrovegetativni, endokrini in presnovni sistem, kar so nedavno 
poudarili tudi slovenski internisti, ki so se zbrali v tem kraju. 

Hrvatska in Crna gora že imata take centre, mi pa ga moramo organizirati 
v Ankaranu. Slovenski internisti so prepričani, da bi lahko kronične pljučne 
infekte, naduho, nekatere srčne bolezni, zvišan krvni pritisk in nekatere sta- 
rostne bolezni zdravili lahko z boljšim uspehom tu. Poleg tega bi se v Ankaranu 
razvijal tudi zdravstveno-raziskovalni center, ki bi določal še nadaljnje indi- 
kacije za zdravljenje ob morju. 

V mestih, na obali se za časa turistične sezone prebivalstvo podvoji, po- 
nekod celo potroji. To dejstvo zahteva v tem času okrepljeno zdravstveno 
službo. Velik del turistov je tujcev, ki v potrebi iščejo zdravstveno pomoč. Tako 
je zdravstvena služba na obalnem cbmočju leta 1962 napravila za približno 
2 milijona deviznih dinarjev storitev in v letu 1963 že za približno 4 milijone 
deviznih dinarjev. Pri tem niso vštete balneološke storitve, ki jih nudi hotel 
»Palače« v Portorožu s svojimi termalnimi napravami. 

Na kopališčih in na morju bo treba organizirati pomorsko reševalno službo, 
ki bo morala tesno sodelovati z zdravstvenimi zavodi za nuđenje prve pomoči 
pri utopljencih in drugih ponesrečencih. Specialna zdravstvena služba se bo 
morala razvijati za potrebe luke, pomorščakov in potnikov, ki prihajajo iz 
daljnih dežel kot npr. iz Afrike, Azije in Južne Amerike, ali tja potujejo. 
Pomorščaki na sploh zahtevajo posebno specialno zdravstveno varstvo, pred- 
vsem v smislu širokega socialno medicinskega gledanja zaradi njihovega spe- 
cifičnega načina življenja. Na morju so namreč običajno brez strokovnega 
zdravstvenega varstva. Njihova patologija in naše dosedanje izkušnje potrjujejo 
to mnenje. Zametek te službe že obstaja pri Zavodu za zdravstveno varstvo 
v Kopru, ki razvija svoje dejavnosti prvenstveno v te namene. Zavod bo 
moral tesno sodelovati z bodočim Pomorskim inštitutom v Kopru glede epi- 
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demioloških, higienskih in drugih zdravstvenih problemov, predvsem v zvezi 
s čistočo morja, za ohranitev ustrezne biološke vrednosti morja, glede ure- 
ditve vseh komunalnih naprav, predvsem odplak in drugih snovi, ki znižujejo 
pozitivne vplive morja. Zavod se bo moral specializirati za odkrivanje vseh 
eksotičnih bolezni, ki jih lahko zanesejo pomorščaki in potniki iz tujih dežel. 
Zaradi tega se bo moral povezati z ustreznimi zdravstvenimi zavodi v republiki 
in izven nje. 

Precej je še problemov, ki jih bo morala reševati zdravstvena služba na 
morju tako v preventivnem kot tudi v kurativnem in rehabilitacijskem smislu. 
Brez pomoči drugih forumov v republiki ne bo zdravstvena služba sama temu 
kos. Glede tega bo treba v bodoče tesno sodelovanje z medicinsko fakulteto, 
z republiškim zavodom za zdravstveno varstvo in drugimi zdravstvenimi zavodi. 
Zdravstvena služba bo morala dohajati obsežen razvoj vseh obmorskih in po- 
morskih dejavnosti in se z njimi vzporedno razvijati. 

Predsedujoča dr. Ruža Segedin: Besedo ima Stane Volk. 

Stane Volk: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi hočem opo- 
zoriti na nekatere probleme, ki se postavljajo v zvezi s preventivnim zdrav- 
stvenim varstvom. 

2e več let nazaj veliko govorimo o preventivni zdravstveni službi, vendar 
njen obseg in uspeh še vedno ni v sorazmerju z upravičenim poudarjanjem 
njenega pomena. Brez dvoma lahko rečemo, da je preventivna zdravstvena 
služba v tem času dosegla velik napredek, saj ji je s pičlim številom zdrav- 
stvenih delavcev, ki delajo v preventivi in prav tako s pičlimi sredstvi, uspelo 
zmanjšati število določenih bolezni, umrljivost ljudi in podaljšati njihovo živ- 
ljenjsko dobo na takšno stopnjo, kot je danes v Sloveniji. 

Po uveljavitvi splošnega zakona o organizaciji zdravstvene službe, repu- 
bliškega zakona o zdravstvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe ter 
zakona o zdravstvenem zavarovanju se pojavljajo nekatere nevarnosti za pre- 
ventivno zdravstveno službo prav zaradi nejasnosti glede njenega financiranja. 
V zadnjem času se je zdravstveno varstvo razširilo na nekatere nove kategorije 
zdravstveno nezavarovanih oseb. Obseg zdravstvenega varstva pa se v celoti ni 
razširil, marveč opažamo celo težnjo po zoževanju zdravstvenega varstva spričo 
tega, ker komunalni zavodi za socialno zavarovanje menijo, da nimajo već 
pravne osnove za plačevanje preventive kot so patronažna služba, razne mno- 
žične zdravstvene akcije za odkrivanje določenih bolezni, zdravstvena pro- 
sveta itd. 

Obseg zdravstvenega varstva se je močneje povečal v kurativni dejavnosti. 
Tako se je v naši republiki povečalo število oskrbnih dni v bolnišnicah na 
prebivalca od 2,3 v letu 1957 na 2,8 v letu 1963, število bolnikov v bolnišnicah 
od 110 na 140 na 1000 prebivalcev, število vseh pregledov v ambulantno- 
polikliničnih zavodih pa je naraslo od 3,6 na 5 na enega prebivalca; skoraj 
prav toliko zdravstvenih pregledov je bilo na domu. Ti podatki, ki sem jih 
pravkar navedel, vzbujajo pri slabo poučenem poznavalcu razmer zaskrbljenost 
in videz, da je iz leta v leto več bolnih, kar pa v celoti ne drži. Eden od 
vzrokov za tako povečanje je tudi ta, da se prav zaradi neurejenega financi- 
ranja preventive skriva več preventivnih akcij v kurativnih storitvah. Neure- 
jenemu financiranju preventivnih zdravstvenih storitev pa se pridružuje še 
več splošnih ugotovitev. Prva ugotovitev je ta, da družbeno-politične skupnosti. 
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komunalni zavodi za socialno zavarovanje, delovne organizacije in drugi ko- 
ristniki preventivnih zdravstvenih dejavnosti napačno vrednotijo njihov pomen 
za kvalitetno zdravstveno varstvo. Preventivna zdravstvena služba se še mar- 
sikje omejuje samo na preglede v dispanzerjih za žene in otroke, na obiske 
babic pri porodnicah in na preventivne ukrepe pred nalezljivimi boleznimi. 
Menim, da je ta obseg preventive preozko postavljen. 

Poglejmo, kakšne so splošne higienske razmere na javnih krajih, trgih, 
cestah, ulicah, trgovinah, gostilnah itd. skratka na prostorih, kjer se zbirajo 
ljudje zaradi šolanja, dela, razvedrila itd. Kdo bo odgovarjal za to, če te higi- 
enske razmere ne bodo urejene, ali če ne bo dala za sanacijo teh razmer 
predloge za ukrepanje zdravstvena služba? Nadalje menim, da je zdravstvena 
služba dolžna, da skrbi, morala bi biti celo organizator, za rekreacijo bolnikov, 
predšolske in šolske mladine, vajencev in delovnih ljudi nasploh. Pri mnogih 
je rekreacija ne samo pogoj za povečanje storilnosti, marveč tudi pogoj za 
njihovo zdravje oziroma za hitrejše ozdravljenje. Zdravstvena služba mora 
v interesu ljudi in skupnosti skrbeti za preprečevanje in zgodnje odkrivanje 
obolenj. Zaradi tega mora iz preventivnih razlogov sistematično pregledovati 
določene kategorije ljudi, ki so posebno izpostavljeni škodljivim vplivom 
okolja, v katerem živijo ali delajo. Kdo naj organizira množične preglede pre- 
bivalstva, da se čimprej odkrijejo za družbeno skupnost tako nevarne bolezni 
kot so rakasta obolenja, tuberkuloza, trahom itd? Kdo naj nadzira kvaliteto 
živil in pitne vode, ki imajo za posledico tako številna in huda obolenja, če 
ne zdravstvena služba? Kaj je s patronažno službo pri nosečnicah? Menim, da 
je zdravstvena služba poklicana, da spremlja zdravstveno stanje žene, od katere 
je odvisno zdravje otrok, mladine, družine in naše družbene skupnosti sploh. 
Zato je potrebno izvajati sistematične preglede žena, boriti se proti splavom, 
organizirati dobro kontracepcijsko službo itd. Kdo naj skrbi še za manjšo 
obolevnost otrok, če ne zdravstvena služba? Zato je spet potrebna dobra 
zdravstvena preventivna služba ne samo v zavodih, marveč tudi izven zdrav- 
stvenih zavodov, da se odkrivajo na domovih otrok škodljivi pojavi da se 
materam neposredno dajejo nasveti o negi in prehrani otrok, da se lahko stalno 
nadzirajo slabotni, defektni in drugače ogroženi otroci. Od dobro organizirane 
šolske preventivne zdravstvene službe je odvisno zdravstveno varstvo šolske 
mladine. Sistematični pregledi šolske mladine, tako splošni kot zobozdravstveni, 
bi morali biti res kvalitetni. Stremeti bi morali za tem, da bomo z njimi 
zajeli še več šolskih otrok, kot jih zajemamo danes. Se bolj potrebno je, da 
sistematično zajamemo z zobozdravstvenimi pregledi šolske otroke, ker vemo, 
da je zobozdravstveno stanje naših otrok še zelo nezadovoljivo, predvsem na 
kmečkih območjih. 

Nadalje, dobra preventivna zdravstvena služba v delovnih organizacijah 
močno vpliva na boljšo produktivnost zaposlenih, če spremlja njihovo zdrav- 
stveno stanje, če odstranjuje škodljive vplive v njihovi okolici, če skrbi za 
pravilno zaposlovanje, če vpliva na zmanjšanje obratnih nezgod, poklicnih 
obolenj in podobno. Tudi zdravstvena prosvetljenost prebivalcev je še vedno 
preventivna zdravstvena dejavnost, ki na najširši fronti preprečuje obolenje. 
Menim, da je glavni vzrok, da ni preventivna zdravstvena služba tako cenjena, 
in da jo marsikje ocenjujejo kot nerentabilno v tem, ker je preventivna 
dejavnost dostikrat nevidna, skoraj vedno pa je dolgoročna. Njen uspeh se po- 
kaže običajno šele po letih, ko je preventivno delo že opravljeno. Zdravstveni 
centri in zavodi za zdravstveno varstvo pa nimajo dobro izdelanih in ažurnih 
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analiz o potrebah in rezultatih preventivne dejavnosti tako z zdravstvenih kot 
ekonomskih gledišč. Ker menim, da lahko samo pravilno^ vrednotenje pomena 
in namena preventivne zdravstvene službe reši tudi druga vprašanja, bodo 
morali predvsem občinski zdravstveni centri in zavodi za zdravstveno varstvo 
s pomočjo družbeno-političnih organizacij, predevsem sindikatov in zdravni- 
škega društva oziroma z njegovimi sekcijami, dokazati z dobrimi analizami, z 
zdravstvenimi in z ekonomskimi pokazatelji, da je v Skrbi za zdravje človeka 
veliko ceneje za družbo, da bolezni preprečujemo, kot da jih zdravimo. 

Da preventivno delo zaostaja za kurativnim, je tudi vzrok v tem, da so 
zdravstveni delavci vse preveč kurativno usmerjeni in da so zdravstveni delavci 
v preventivi slabše stimulirani. Neurejeno stimuliranje osebnih dohodkov tudi 
vpliva na pomanjkanje kadrov, ki delajo v preventivi. Z nepravilnim nagra- 
jevanjem smo namreč ustvarili pogoje za kurativno usmerjanje zdravstvenih 
delavcev, kat vzbuja interes, da je čimveč bolnikov, namesto, da bi bilo ob- 
ratno. Tudi za vzgojo zdravstvenih delavcev v preventivi je bilo premalo 
storjenega tako s strani zdravstvenih šol kot tudi strokovnih sekcij zdrav- 
stvenih delavcev. Menim, da je predpogoj, če bomo hoteli v nadaljnjih sedmih 
letih doseči še večje uspehe, da prav na področju zdravstvene preventive 
naredimo več. 

Zelo pomanjkljiva je tudi koordinacija med plačniki preventivnih zdrav- 
stvenih storitev. To ima za posledico, da se sredstva za te namene ne zdru- 
žujejo. K temu se pridružujejo še nejasni predpisi — zakon o zdravstvenem 
varstvu namreč ne definira tistih preventivnih zdravstvenih storitev, ki se 
plačujejo iz sklada — o tem, kakšno preventivo je kdo dolžan financirati 
že po zakonu. Teh pomanjkljivosti niso odpravili niti pravilniki komunalnih 
skupnosti socialnega zavarovanja o pravicah zavarovancev do zdravstvenega 
varstva. Tako smo v stanju, da socialno zavarovanje prenaša obveznoti na 
občine, občine na sklade zdravstvenega zavarovanja, na sredi pa je ostala 
preventivna zdravstvena služba z nezadostnimi sredstvi in kadri. 

Menim, da je potrebno z ustreznimi zakonskimi predpisi čimprej urediti 
tudi financiranje preventivne zdravstvene dejavnosti. 

Predsedujoča dr. R u ž a Šegedin: Seznam prijavljenih govornikov je 
izčrpan. Prosim, ali želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne želi nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo. Glede na razpravo nekaterih poslancev, 
ki so še posebej poudarili nekatere probleme na področju zdravstva in dali 
tudi konkretne predloge, prosim predsednika odbora za zdravstvo in socialno 
politiko Republiškega zbora, da da morebitne predloge oziroma oceno posa- 
meznih predlogov poslancev. Menim, da se zbor strinja s tem, da postopek 
poenostavimo in, da ne gremo v nek formalen postopek glede zasedanja obeh 
odborov. Ce se s tem strinjate, prosim tovariša predsednika za oceno oziroma 
za mnenje. 

Dr. Jože Benigar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko sem skrbno za- 
sledoval razpravo o tej točki dnevnega reda. moram ugotoviti, da so govorniki 
iznesli določena vprašanja, o katerih smo razpravljali tudi v odborih. Glede 
teh vprašanj menimo, da niso takšnega pomena, da bi jih morali v naših stališčih 
še posebej poudariti. Ce ocenjujemo razpravo, vidimo, da. je zajela vsa tista 
vprašanja, kot so jih zajela v glavnem tudi stališča. Stališča zajemajo v glav- 
nem vso1 problematiko oziroma nakazujejo politiko, ki jo moramo voditi v 
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bodoče pri razvoju zdravstvene službe in skrbi za zdravstveno varstvo našega 
občana. 

Danes smo slišali, da obstaja določena problematika glede razčiščevanja 
načel, konceptov, razvoja posamezne službe — kot je na primer vprašanje 
farmacevtske službe, ali naj bodo bolnišnične lekarne, ki naj opravljajo javno 
lekarniško službo o težavah, ki so v produkciji itd. Mislim, da je treba te 
stvari še proučiti. Tudi stališča jasno nakazujejo pot za reševanje teh problemov. 

Kljub vsemu temu, kar sem povedal, se mi le zdi, da se je vlekla skozi 
vso razpravo zelo vidna rdeča niti glede vprašanja preventive. Čeprav je pre- 
ventiva v naših stališčih poudarjena na več mestih, menim, da je današnja 
razprava pokazala, da je treba v stališčih še močneje poudariti to vprašanje. 
Nakazati je treba tudi jasno, da je naša skrb za preventivo še premajhna in 
boj za preventivo še preslab. Zato predlagam zboroma, to je tudi v soglasju 
z razpravami v obeh odborih, da dodamo v prvi točki stališč za drugim od- 
stavkom nov odstavek in sicer: »Preventivna zdravstvena dejavnost mora po- 
stati mnogo bolj kot doslej osnova celotne zdravstvene politike Družbeno- 
politične skupnosti morajo podpreti tako politiko s tem, da bodo odslej tej 
dejavnosti posvetile mnogo večjo materialno in organizacijsko skrb.« 

Drugih pripomb, tovarišice in tovariši poslanci, nimam. 

Predsedujoča dr. Ruža Šegedin: Ker je pravzaprav razprava v celoti 
podprla predložena stališča, menim, da o samih stališčih ne bi bila potrebna 
dodatna razprava. Zato dajem predlog stališč, dopolnjenih s predlogom pred- 
sednika odbora za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora, na gla- 
sovanje. 

Kdor se strinja s predlogom stališč z dopolnitvijo, ki je bila pravkar dana, 
naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta Republiški in Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR 
Slovenije sprejela predlog stališč z omenjeno dopolnitvijo o politiki razvoja 
na področju zdravstva v obdobju 1964—1970. 

Odrejam opoldanski odmor. Nadaljevanje skupne seje Republiškega in 
Socialno-zdravstvenega zbora bo popoldne ob 16.30. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 16.30.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Tovariši in tovarišice poslanci! 

Prehajamo na 3. točko skupne seje, in sicer na obravnavanje 
in sklepanje o poslovnem poročilu Skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
SR Slovenije za leto 1963. 

Poslovno poročilo Skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije 
za leto 1963 sta obravnavala odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
zbora in začasni odbor za proučitev poslovnega poročila Socialno-zdravstvenega 
zbora, ki sta poslancem dala tudi skupno pismeno poročilo. Izvršnemu svetu 
je bilo gradivo' k tej točki dnevnega reda, skupaj z vabilom na sejo, poslano 
na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora. Izvršni svet 
je za svojega predstavnika k tej zadevi določil tovariša Borisa Kocijančiča. 

Na skupno sejo so bili k obravnavi poslovnega poročila in k obravnavi 
osnovnih načel novega pokojninskega sistema povabljeni: Dolfka Boštjančič, 
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predsednica Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
Socialistične republike Slovenije, Nace Nagode, predsednik upravnega odbora 
Republiškega zavoda za socialno zavarovanje in Janez Erjavec, pomočnik direk- 
torja Republiškega zavoda za socialno zavarovanje. 

S tem tudi začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Ali želi besedo 
predstavnik Skupščine republiške skupnosti? Prosim. — Beseda ima tovarišica 
Dolfka Boštjančič. 

Dolfka Boštjančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Leto 1963 je 
bilo za razvoj dejavnosti socialnega zavarovanja zelo pomembno. To je bilo 
namreč leto usklajevanja sistema organizacije in financiranja ter gospodar- 
jenja in upravljanja s splošnim družbenoekonomskim razvojem. Okrepljen je 
bil položaj zavarovanca — delavca kot neposrednega nosilca zavarovanja. Ta 
razvoj je šel najdlje v zdravstvenem zavarovanju, kjer komunalna skupnost, 
delovna organizacija in zavarovanec kot posameznik, bolj neposredno vplivajo 
s svojimi odločitvami na razvoj zdravstvenega varstva. 

Iz poročila o poslovanju socialnega zavarovanja v letu 1963 lahko ugoto- 
vimo, da je bilo to leto z uspehom zaključeno. K temu je brez dvoma doprinesla 
demokratizacija in decentralizacija sistema, v katerem se je vloga organov 
samoupravljanja, zlasti komunalnih skupnosti, močno 6krepila. Socialno zava- 
rovanje je postalo in postaja vse bolj integralni del komunalne dejavnosti, s 
pomočjo katere občinska skupnost skrbi za zdravje in zdravstveno varstvo obča- 
nov. S tem odpade tudi odgovornost za kar najracionalnejšo uporabo sredstev, 
ki jih delavci dajejo za svoje zdravstveno varstvo, vse bolj na delavca — za- 
varovanca, delovno organizacijo in komuno. 

Iz poročila vidimo, da so bili dohodki skladov socialnega zavarovanja v 
Sloveniji v 1963. letu nad 84 milijard dinarjev, v pokojninskem zavarovanju 
nad 36 milijard, v zdravstvenem zavarovanju nad 37 in pol milijarde, v inva- 
lidskem zavarovanju nad 8 in pol milijarde in za otroške dodatke 11 in pol 
milijarde dinarjev. To so velika sredstva, ki odločilno vplivajo na življenjsko 
raven zavarovancev. Cim bolje so ta sredstva uporabljena, manj bo treba 
obremenjevati zavarovanca in delovno organizacijo z dodatnimi sredstvi in 
hitreje bomo. ustvarjali pogoje za rast življenjskega standarda. 

Obračun za leto 1963 nam pove, da je bilo upravljanje in gospodarjenje 
s sredstvi socialnega zavarovanja uspešno, saj je bilo porabljenih manj sred- 
stev, kot je bilo dohodka. To je dokaz, da je orientacija k demokratizaciji in 
decentralizaciji skladov na tem področju pravilna. 

Osvajanje in realizacija načel, ki smo jih sprejeli v letu 1962 z zakonom 
o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja ter realizacija priporočil 
bivše Ljudske skupščine Slovenije, so zahtevali v letu 1963 mnogo naporov, 
predvsem organizacijskih in tudi precej vsebinskega razčiščevanja. Prelomiti s 
staro prakso in s starimi gledanji na socialno zavarovanje, ni bila preprosta 
stvar. Vendar je na novo izvoljenim organom upravljanja skladov socialnega 
zavarovanja, občinskim skupščinam, delovnim kolektivom in zavarovancem to 
tudi uspelo. 

Kakorkoli smo z doseženimi uspehi lahko zadovoljni in gre vsem, ki so k 
njim pripomogli, vse priznanje, je v tem obdobju stopila na površje in v 
ospredje vrsta zelo zapletenih problemov. Nekateri od teh zahtevajo hitrih 
ukrepov, nekatere pa bomo morali z vso odgovornostjo proučiti in zanje najti 
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ustrezno rešitev. To dejstvo je nedvomno najvažnejše, važnejše kot to, da smo 
zaključili poslovno leto 1963 z določeno aktivo. 

Ob razpravi o poslovnem poročilu Socialnega zavarovanja v Socialistični 
republiki Sloveniji bi bilo zelo pomembno, da ta skupščina zavzame tudi do 
teh problemov svoje stališče in s tem pripomore k še uspešnejšemu razvoju 
socialnega zavarovanja v korist zavarovancev in splošne rasti življenjske ravni. 

Demokratizacija in decentralizacija je najdlje prodrla na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja. Na tem področju je zato tudi izbilo na dan največ 
vprašanj in problemov, katerih rešitev je v rokah komunalnih in republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja, občinskih in republiške družbene skupnosti. 

Še vedno so močni ugovori proti decentralizaciji skladov na take komunalne 
skupnosti, ki so organizacijsko približane komuni in za centralno vodene večje 
skupnosti, ki naj obsegajo čim več občin — komun. Razlogi za te težnje so v 
želji po poenostavitvi poslovanja in poenostavitvi problemov, kjer ni najvaž- 
neje, koliko se in na kakšen način trosijo sredstva za zdravstvo v tej ali oni 
občini. Zavarovanci imajo »enake pravice in niso krivi«, če je ta občina gospo- 
darsko močnejša in ona slabša. Težnje po tako enostavnem reševanju problemov 
zdravstvenega varstva pomenijo izraz želje iti nazaj na staro. Pomenijo razdva- 
janje politike zdravstvenega zavarovanja od politike komune na področju zdrav- 
stvenega varstva občanov. Izkušnje minulega leta so namreč pokazale velike 
razlike v količini in načinu zbiranja ter trošenja sredstev. Te razlike niso vedno 
samo odraz ekonomske razvitosti ali nerazvitosti posameznega območja in ne 
vedno odraz potrebe po zdravstvenem varstvu na posameznem območju. 

Nov sistem predvideva te razlike in zato tudi različen položaj posameznih 
komunalnih skupnosti. Zato je v okviru republiške skupnosti ustanovljen poza- 
varovalni sklad. .Ta sklad ima in mora imeti značaj delavske solidarnosti. 
Seveda le za tiste komunalne skupnosti in za tiste probleme s področja zdrav- 
stvenega zavarovanja, ki nastajajo iz objektivnih razlogov. Pozavarovalni si- 
stem v letu 1963 ni bilo moč razviti do kraja, ker je bilo vse premalo znano, 
kdaj je pomoč dejansko potrebna iz objektivnih razlogov na posameznem 
območju. To je toliko težje, kadar se področje komunalne skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja ne ujema s področjem komune. 

Izkušnje zdravstvenega zavarovanja v letu 1983 dokazujejo neizpodbitno 
pravilnost politike decentralizacije upravljanja skladov na tem področju. S 
tem postaja zdravstveno varstvo občanov sestavni del komunalne politike. 
Pokazalo se je že sedaj, kje se racionalneje uporabljajo sredstva. Skrb delov- 
nih kolektivov za zdravje svojih delavcev in zanimanje zavarovancev za zdrav- 
stveno varstvo je vedno> večje. Ne gre za centralizacijo izven komunalne 
politike in komunalnega sistema, marveč za težnjo, da je sleherna občina anga- 
žirana pri upravljanju svojega sklada čim neposredneje, ne glede na to, če ima 
več občin eno komunalno skupnost. Le tako bo občina, ne samo vodila politiko 
zdravstva, marveč bo ta postala sestavni del politike komune. 

Seveda zahteva tako organizirana komunalna skupnost od zavodov za 
socialno zavarovanje mnogo več dela, poznavanja in posredovanja problematike 
skupščinam tako, da te lahko sklepajo in ukrepajo o položaju in politiki na 
območju komunalne skupnosti in komune. Toda to so predvsem organizacijsko- 
tehnična vprašanja modernizacije administracije in strokovnosti službe social- 
nega zavarovanja. Na tem področju je bilo v letu 1963 — kar je deloma tudi 
razumljivo — še vse premalo storjenega. 

6« 
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Utrjevanje in poglabljanje sistema samoupravljanja skladov zdravstvenega 
zavarovanja v okviru komunalne skupnosti mora biti še nadalje naša stalna 
naloga. 

Samoupravljanje skladov zdravstvenega zavarovanja, sloneče na komunal- 
nem sistemu, je močnoi zaostrilo vprašanje odrejanja osnovnih in dodatnih sto- 
penj v mejah potreb za zdravstveno zavarovanje, urejanja in v določenih 
primerih tudi zaostrovanja odnosov med skladi in zdravstveno službo. Ti 
odnosi se predvsem zaostrujejo v zahtevi zdravstvene službe po vse večjih 
sredstvih, s strani skladov socialnega zavarovanja pa v zahtevi po učinkovitejši 
zdravstveni' službi in učinkovitejšem zdravstvenem varstvu. Zahteve komu- 
nalnih skupščin zdravstvenega zavarovanja so nedvomno utemeljene spričo veli- 
kega naraščanja stroškov v zdravstvenih zavodih za zdravstveno varstvo. Zdrav- 
stveni zavodi se trudijo uveljaviti načelo dohodka in iščejo nove oblike predvsem 
v programiranju in v finančnem vrednotenju svojega dela. Ob tem nastajajo 
težave, ki povzročajo zavlačevanje sklepanja pogodb in s tem otežkočajo poslo- 
vanje skladov socialnega zavarovanja in poslovanja v zdravstvenih zavodih. 
Naš skupni cilj, tako socialnega zavarovanja kot zdravstvene službe, je zdravje 
in zdravstveno varstvo občanov. Zato moramo neodložljivo vsak na svojem 
mestu, vsak partner v okviru svoje dejavnosti, odločneje kot doslej, posvetiti 
vso pozornost organizaciji dela, programom in vrednotenju dela, iskanju novih 
sodobnejših metod, ki naj zagotove stimulacijo zdravstvenim delavcem in zavo- 
dom, zavarovancem in občanom pa kar najboljše zdravstveno varstvo. Potem 
ne bo vprašanje, ali trošimo preveč ali premalo, in ne bo očitkov z ene in 
druge strani, ki so sedaj, spričo mnogih nerešenih vprašanj na obeh straneh, 
mnogokrat tudi upravičeni. Ta nerešena vprašanja prizadenejo^ predvsem zava- 
rovance in več ali manj negativno vplivajo ne samo na zdravstveni, marveč 
tudi na splošni standard. 

Na drugih področjih socialnega zavarovanja, to je na področju dolgoročn'h 
dajatev, niso mogli vplivati organi samoupravljanja v letu 1963 neposredno 
na obseg pravic zavarovancev. Tu so v veljavi predvsem predpisi, ki centralno 
rešujejo mnoga, za zavarovance življenjsko pomembna vprašanja. V letu 1963 
je Skupnost socialnega zavarovanja glede na veljavna zakonska določila lahko 
vplivala le na odrejanje obsega zbiranja sredstev. 

V okviru invalidskega zavarovanja so bila uspešna prizadevanja na pod- 
ročju rehabilitacije, prekvalifikacije in na področju ustreznega zaposlovanja 
invalidov. 

Zdi se mi potrebno opozoriti Skupščino na podatke v letnem poročilu — 
o tem je bilo govora že pri 2. točki dnevnega reda — o še vedno relativno 
visokem porastu števila primerov nesreč in s tem o porastu invalidnosti tako 
aktivnih zavarovancev kot njihovih družinskih članov. Raziskovanju vzrokov 
in odpravi vzrokov teh nesreč bo treba posvetiti večjo skrb predvsem v delov- 
nih organizacijah. 

Tudi na politiko otroškega dodatka ni mogla imeti republiška skupnost v 
letu 1963 nobenega vpliva, čeprav je bil otroški dodatek in družinsko varstvo 
predmet razprave skoraj na vsakem zasedanju Skupščine socialnega zavarovanja. 
Skupščina socialnega zavarovanja je o tem naročila podrobnejšo študijo, da 
bi lahko pripravila ustrezne predloge za bodočo ureditev tega vprašanja. 

V najostrejši obliki pa izstopa vprašanje pokojnin, ki zaradi odlaganja in 
neustreznih in začasnih rešitev že dobiva politično negativen karakter. Velika 
večina upokojencev zgublja zaupanje v socialno zavarovanje, saj velikemu delu 
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upravičencev sedanje pokojnine ne zagotavljajo niti najnujnejšega eksistenč- 
nega minimuma. 

Komunalne in republiška skupnost so si v tem času prizadevale s konkret- 
nimi predlogi izboljšati ta položaj, zlasti ker so sredstva v ta namen na razpo- 
lago. Vendar nam to v celoti ni uspelo. Prav tako so komunalne in republiška 
skupščina intenzivno sodelovale pri izdelavi predlogov za nov pokojninski sistem, 
ki naj zagotovi realno vrednost pokojnin in s tem utrdi zavarovancu vero v 
socialno zavarovanje, da ne bo s skrbjo odhajal v pokoj. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V teh kratkih uvodnih besedah se nisem 
toliko zadržala ob poslovnem poročilu za leto 1963. Poročilo, ki ste ga prejeli, 
samo govori o opravljenem delu. 

Želela sem ob tej priliki opozoriti le na nekatere najvažnejše probleme, 
ki so se pokazali ob razvijanju demokratičnega mehanizma družbenega uprav- 
ljanja tudi na področju socialnega zavarovanja v ostrejši luči in ki jih bomo 
morali že letos in v prihodnjem letu reševati in rešiti. Mnenja in stališča Skup- 
ščine SR Slovenije bodo v mnogočem v pomoč pri našem delu in v korist 
našemu vsesplošnemu napredku. 

* 
Predsedujoči Tine Remškar: K besedi, se je prijavil Franc Leben. 

Franc Leben: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s poročilom 
Republiškega zavoda za socialno zavarovanje se bom dotaknil le nekaterih 
vprašanj, o katerih menim, da so odprta in čakajo ustrezno rešitev. 

Prvo je vprašanje pozavarovanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja je 102., 103, in 104. člen regulirano vprašanje obveznega 
pozavarovanja v okviru republiških skupnosti za določeno nevarnost v zdrav- 
stvenem zavarovanju. Iz poročila Republiškega zavoda za socialno zavarovanje 
je razvidno, da smo v naši republiki uvedli deset vrst pozavarovanja, s po- 
močjo katerega se uresničuje solidarnost v zdravstvenem zavarovanju na repu- 
bliški ravni. Poleg tega daje pozavarovanje še pomembna povračila tistim komu- 
nalnim skupnostim, ki jim po določenih kriterijih pripadajo' ta povračila. 
Menim, da se je pozavarovanje po letu 1963 ugodno razvijalo s tem, da bo 
potrebno še vnaprej proučevati ta instrument in ga izpopolniti. Od vseh vrst 
pozavarovanj pa smatram za nerealno pozavarovanje zaradi večjih izostankov z 
dela, ki so posledica nadpovprečnih nesreč pri delu. 

Tudi tabela 3. prej omenjenega poročila potrjuje to domnevo, saj so neka- 
tere komunalne skupnosti iz tega naslova dobile povračilo, pa čeprav na območju 
teh komunalnih skupnosti ne prevladuje težka industrija, rudniki in podobno, 
kar bi povzročalo večjo pogostost nesreč pri delu. Menim, da ima to pozava- 
rovanje v bistvu destimulativen značaj in kot takšno zmanjšuje vsesplošno 
skrb za nadaljnje zniževanje nesreč pri delu. Komunalna skupnost, ki dobiva 
v primeru nadpovprečnega števila nezgod ustrezna povračila iz pozavarovanja, 
prav gotovo ne bo na svojem območju zainteresirana za zniževanje nezgod pri 
delu. Zato menim, da mora večje izdatke v zdravstvenem zavarovanju, ki nasta- 
nejo zaradi večjega števila nezgod pri delu, absolutno nositi le delovna orga- 
nizacija oziroma tista komunalna skupnost in nihče drug. Tistim delovnim 
organizacijam, ki imajo po svoji naravi dela težje delovne pogoje, in ki se ne 
dajo odpraviti kot npr. v rudarstvu, metalurgiji in tako" dalje, in ki imajo zaradi 
tega tudi večji odstotek nesreč pri delu in s tem večje izdatke, je treba že v 
sami delitvi dohodka regulirati ta vprašanja oziroma jim v delitvi pustiti več 
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sredstev za izredne izdatke. Samo tako se lahko oblikujejo stimulativni odnosi, 
ki bodo delovali na zniževanja števila nesreč pri delu, medtem ko s poza va- 
rovanjem zameglujemo te odnose. 

Drugo je vprašanje dodatnega prispevka. Glede delovanja tega prispevka 
.se v dosedanji praksi pojavljata dva problema. Prvi nastopa zato, ker so 
do sedaj komunalne skupnosti premalo diferencirale dodatni prispevek na sku- 
pine, podskupine in na posamezne delovne organizacije in tako višino dodatnega 
prispevka konkretneje in realneje prilagodile dejanskemu stanju v posameznih 
delovnih organizacijah. Neke komunalne skupnosti so sicer šle po tej poti, v 
glavnem pa se je dodatni prispevek predpisal v isti višini za več delovnih orga- 
nizacij skupaj. Res je, da se v tako kratkem času, zaradi pomanjkanja podatkov, 
ni moglo bolj objektivno in stimulativno uporabiti ta instrument. Na vsak 
način je treba v bodoče približati dodatni prispevek objektivnemu stanju posa- 
meznih delovnih organizacij. 

Drug problem je v tem, da so vse delovne organizacije dolžne plačati 
dodatni prispevek samo zato. ker spadajo v določeno skupino, ne glede na to, 
kakšne individualne rezultate dosegajo v zdravstvenem' varstvu svojih delavcev. 
Nadaljnja uporaba dodatnega prispevka s to pomanjkljivostjo zagotovo ne,bo 
v korist delovnim organizacijam, niti zavarovanju. Zato bo potrebno višino 
stopnje in sploh plačevanju dodatnega prispevka neposredno vezati na rezultate, 
ki jih delovna organizacija posamično dosega v zdravstvenem varstvu delavcev. 
To bi delovne organizacije spodbudilo, da se bore za čim boljše rezultate na 
področju higiensko-tehnične varnosti pri delu in za smotrno ter racionalno 
potrošnjo skladov zdravstvenega zavarovanja. 

V zvezi s plačevanjem dodatnega prispevka se prav tako postavlja še tole 
vprašanje: ali je res treba dodatni prispevek izplačevati v breme materialnih 
stroškov delovne organizacije? 2e na petem kongresu Zveze sindikatov Jugo- 
slavije je bilo poudarjeno, da je v našem gospodarstvu nujno potrebno očistiti 
materialne stroške od vseh mogočih izdatkov, pa tudi od dodatnega prispevka 
ter tako že enkrat priti do čistih in jasnih izračunov, koliko je stvarno cena 
proizvodnje, posameznih proizvodov in storitev. Najrazličnejša plačevanja iz 
naslovov materialnih stroškov samo zamegljujejo govspodarske račune in povzro- 
čajo dvoje navideznih vrednosti dinarja. 

Sodim, da bi se moral dodatni prispevek prav tako izplačevati iz istih virov 
kot osnovni prispevek, to je v breme bruto osebnih dohodkov. Izplačevanje 
dodatnega prispevka iz tega vira bi zagotovo ustvarilo bolj stimulativne odnose 
za racionalno trošenje sredstev zdravstvenega zavarovanja, oziroma bi dalo 
močno spodbudo za večjo skrb higiensko-tehnične varnosti pri delu. Res je, 
da bi takšna rešitev dodatnega prispevka pripeljala določene delovne organi- 
zacije v težji materialni položaj, posebno tiste, ki imajo zaradi težjih pogojev 
dela nadpovprečne izdatke za zdravstveno zavarovanje, kot so rudarstvo, meta- 
lurgija, kemična industrija ipd. Ponovno trdim, da se morajo ti problemi rešiti 
v osnovni delitvi in je zato treba takšnim delovnim organizacijam prepustiti 
pri delitvi več sredstev za kritje ustreznih obveznosti v odnosu do zdravstvenega 
zavarovanja. 

Ce postavimo dodatni prispevek v prej omenjeni položaj in v stimulativ- 
nejši odnos, potem imam nadaljnji prigovor k sedanjemu načinu koriščenja 
sredstev, ki se odstopijo iz naslova zdravstvenega zavarovanja in ki jih dobi 
delovna organizacija v primeru, če ne potroši vseh teh sredstev. Po dosedanjih 
predpisih koristi delovna organizacija ta sredstva le za pospeševanje varstva 
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članov kolektiva, ne more pa jih preliti nazaj v sklad osebnih dohodkov ali 
v sklad proste porabe, iz katerih so se pravzaprav formirala sredstva za zdrav- 
stveno zavarovanje. Zato menim, da naj se vsa potrebna sredstva za zdravstveno 
zavarovanje odvajajo iz sklada bruto osebnih dohodkov, vsi presežki odstop- 
ljenih sredstev, ki jih je delovna organizacija dosegla kot prihranek z dobro 
organizacijo higiensko-tehnične službe pri delu, z večjo preventivo in zdrav- 
stvenim varstvom — delavcev, pa naj bi se prelili nazaj v tiste sklade, iz katerih 
so bili poprej odvedeni. Tako bi bili spet oblikovani bolj stimulativni odnosi 
in bi ti pozitivno delovali v smeri racionalnejšega trošenja sredstev in večjega 
zdravstvenega varsva članov kolektiva. 

Tretje je vprašanje otroških dodatkov. Naš sedanji sistem otroških dodatkov 
je pridobitev iz časa neposredno po osvoboditvi. Značilno za ta sistem zadnjih 
desetih let je, da v njem ne beležimo nobenih vidnejših sprememb in deluje 
že eno desetletje po istih kriterijih in pravnih normah. Zato je moral sistem 
zaostati za splošnim družbeno-političnim razvojem in se zato danes imperativno 
zahteva prilagoditev sistema otroškega dodatka novim družbenim razmeram. 

Postavlja se namreč vprašanje ponovne porazdelitve sredstev med gene- 
racijami in vprašanje povečane samoupravnosti glede reguliranja otroških 
dodatkov v okviru posameznih republik. Naj konkretiziram samo nekatere pro- 
bleme, ki izvirajo iz teh dveh vprašanj. 

Tako, kot na področju invalidskega in pokojninskega zavarovanja, tudi 
glede otroških dodatkov ni do konca izpeljana samoupravnost in predvsem 
nima materialnih osnov. Sredstva za otroške dodatke so namenska samo v tem 
smislu, da se iz njih lahko izplačuje otroški dodatek. Ni pa mogoče iz teh sred- 
stev ničesar prispevati npr. za napredek otroškega varstva in za druge podobne 
namene. Zato prihaja do absurdnih in nevzdržnih pojavov, da imamo na razpo- 
lago sicer dovolj sredstev na skladu otroških dodatkov, kljub temu pa kopico 
nerešenih socialnih problemov na področju otroškega varstva, vzreje in vzgoje 
otrok. 

Nujno je. da zavzame otroški oziroma družinski dodatek še druge funkcije 
otroškega varstva. Zato mora spadati nova zakonodaja o otroškem dodatku, 
zaradi specifičnih razlik demografskega in zdravstveno-prosvetnega značaja, v 
pristojnost republiških skupščin. Zvezna zakonodaja lahko postavi le najosnov- 
nejša načela. 

Za naš sistem otroškega dodatka je značilno, da je menda edini na svetu, 
ki je degresiven. Vse druge dežele imajo ali linearen ali progresiven način 
izplačevanja otroških dodatkov. Degresija v našem sistemu je zelo močna, bodisi 
po številu otrok ali pa zaradi zemljiških in drugih imovinskih cenzusov. Menim, 
da je danes degresivnost sistema življenjsko nerealna, posebno še, ker stroški 
vzreje in vzgoje otrok v nobenem primeru niso degresivni, z večjim številom 
otrok. Glede na nizko nataliteto v Sloveniji in glede na linearno gibanje 
stroškov s povečanim številom otrok bi se moral sedanji sistem iz depresiv- 
nega spremeniti v linearnega. Prav tako bi bilo treba korigirati in omiliti 
imovinske cenzuse, ki povzročajo le probleme in nepravične rešitve. 

Posebno nujno se postavlja vprašanje proučitve višine otroških dodatkov, 
/sem nam je znano, da višina otroških dodatkov ni več realna glede na 
vzrejo in vzgojo otrok. V letu 1954 so otroški dodatki predstavljali v narodnem 
dohodku 3,4 "/o, v osebnih dohodkih pa 17,67 "/o. Leta 1961, torej že pred tremi 
leti, so bili v narodnem dohodku udeleženi vsega z 1,93 °/o, v osebnem dohodku 
pa samo 7,04% Lahko trdimo, da so otroški dodatki tako po funkciji kot 
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po svoji višini nezadovoljiva sredstva za izravnavanje stroškov družin z otroki. 
Predvsem ne zadovoljujejo v družinah, kjer je le ena oseba hranilec, in kjer 
je večje število otrok. Poleg tega sedanji otroški dodatki komaj nekako izravna- 
vajo stroške za vzdrževanje predšolskih otrok, v nobenem primeru pa ne za 
šoloobvezne otroke, predvsem ne za srednješolske in visokošolske. Ne zagovar- 
jam, da mora družba v celoti kriti stroške za vzdrževanje otrok, ker je to 
prva dolžnost družine. Res pa je, da je današnja višina otroških dodatkov 
nerealna, in da so najbolj prizadete družine; ki imajo najnižje osebne dohodke. 

Po drugi strani vplivajo nizki otroški dodatki destimulativno — posebno 
v družinah z nizkimi prejemki — na strokovno in splošno izobraževanje po 
končani osemletki. Same razmere namreč silijo, da se otroci iz takšnih družin 
čimprej zaposlijo kot nekvalificirani delavci. 

Sistem otroških dodatkov bi moral diferencirati višino dodatkov po starosti 
otrok, to je po stopnjah šolanja v progresivnem smislu, dosedanji degresivni 
sistema glede na število otrok pa bi bilo treba nujno odpraviti. En del otroškega 
dodatka za predšolske otroke bi veljalo podružbiti in ga usmeriti za potrebe 
vzgojno-varstvenih zavodov povsod tam, kjer so dozoreli pogoji za takšne 
zavode, in tako v mestih ter v industrijskih centrih razbremeniti zaposlene 
matere. 

Glede na to, da imajo sedanji otroški dodatki različno realno vrednost na 
območju posameznih republik, saj so določeni enotno za vso federacijo, menim, 
da se v bodoče ne more več centralno urejevati višino otroških dodatkov, mar- 
več v okviru posameznih republik. 

Naslednje vprašanje je predhodne dobe zavarovanja. Za pridobitev pravič- 
na otroški dodatek mora biti v sedanjem sistemu izpolnjen s strani prejemnika 
med drugimi pogoji tudi pogoj predhodne dobe zavarovanja. Le-ta zahteva, 
da je prejemnik otroškega dodatka poprej 12 mesecev v delovnem razmerju 
ali da ima 20 mesecev skupne dobe v dveh letih. Sele potem pridobi pravico 
do prejemanja otroškega dodatka. Ta pogoj pa ne velja za vse tiste delavce, ki 
se zaposlijo po končanem strokovnem izpopolnjevanju ali po končanem šolanju 
na nižjih, srednjah strokovnih šolah, fakultetah itd. Vsi ti delavci z določeno 
strokovno kvalifikacijo pridobijo pravico do otroškega dodatka s prvim dnem 
vstopa v delovno razmerje. Tako se ta pogoj dejansko veže le na zelo ozek krog 
upravičencev, to je samo na nekvalificirano delovno silo. 

Menim, da takšen instrument, ki v izjemnih primerih jemlje določenim 
kategorijam delavcev pravico za pridobitev prejemkov iz naslova otroških 
dodatkov, v bistvu predstavlja diskriminacijski ukrep nasproti delavcem, ki 
nimajo strokovne izobrazbe. Medtem pa ustava SFRJ v 35. členu pravi, da 
so »občani enaki v pravicah in dolžnostih ne glede na razlike v'narodnosti, 
rasi, veroizpovedi, spolu, jeziku, izobrazbi ali v družbenem položaju«. Vsi so 
torej pred zakonom enaki. 

Sodim, da bo treba ta instrument odpraviti in izenačiti pogoje za pridobi- 
tev otroškega dodatka. 

Nadalje menim v zvezi s poročilom Republiškega zavoda za socialno zava- 
rovanje, da je potrebno posebno kritično oceniti tisti del poročila, v katerem 
je navedena problematika samoupravljanja na področju dolgoročnega zavaro- 
vanja. V poročilu je na 3. strani v drugem odstavku navedeno naslednje: 
»Materialna osnova samoupravljanja v invalidskem in pokojninskem zavaro- 
vanju je omejena samo na oblikovanje dohodkov teh dveh zavarovanj; samo- 
upravni organi Republiške skupnosti socialnega zavarovanja nimajo nikakršnih. 
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pooblastil, da bi regulirali vrednost invalidskih in pokojninskih prejemkov v 
skladu s specifičnimi okoliščinami v Socialistični republiki kot rizični skupnosti 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja.-« 

Sodim, da bomo morali na področju dolgoročnega zavarovanja glede širjenja 
materialne osnove samoupravljanja iti odločno in čimprej naprej. To terja 
ne samo hiter družbeno-politični in gospodarski razvoj naše družbe, ki je 
posebno v zadnjih letih narekoval vsestransko poglobljene oblike samouprav- 
ljanja, marveč terja to tudi nevzdržno gmotno stanje, v katerem so danes 
številni upokojenci. 

Medtem ko ugotavljamo v zveznem merilu na področju socialnega zava- 
rovanja za lansko leto skoraj 30 milijard dinarjev presežkov in rezerv, v 
republiškem merilu pa nad 7 milijard, imamo na drugi strani kopico nerešenih 
problemov, ki jih kljub razpoložljivim sredstvom ne moremo rešiti. Ko v gospo- 
darstvu vodimo bitko, kako odpraviti najnižje osebne dohodke izpod 25 000 di- 
narjev, imamo na drugi strani 62®/» vseh invalidskih upokojencev, ki prejemajo 
pokojnino nižjo od 15 000 dinarjev, oziroma prejema 96,4 °/o vseh invalidskih 
upokojencev pokojnino nižjo od 25 000 dinarjev. Tudi pri osebnih in družinskih 
upokojencih ni gmotno stanje kaj boljše. Iz poročila je razvidno, da je preje- 
malo decembra 1963. leta skoraj 76 °/o vseh osebnih upokojencev pokojnino, 
nižjo od 25 000 dinarjev itd. 

Sedanja nepravilna razporeditev sredstev za potrebe posameznih generacij, 
kot je vprašanje stagniranih otroških dodatkov in pokojnin na eni strani in 
rastočih osebnih dohodkov aktivnih zavarovancev na drugi strani, je krivična. 
Krivična tem bolj, ker vemo, da Republiška skupnost socialnega zavarovanja 
kot organ družbenega samoupravljanja, nima možnosti izboljšati materialnega 
položaja nekdanjim aktivnim zavarovancem, katerih obresti od njihovega nek- 
daj vloženega dela, prejema tudi današnja generacija. V našem gospodarstvu 
izvajamo vse bolj stimulativne oblike delitve po delu. Vsakoletni porast osebnih 
dohodkov je rezultat takšne politike delitve po delu. V svojem porastu vsebujejo 
osebni dohodki tudi ekvivalent porasta produktivnosti dela. Zatorej so sredstva, 
ki so namenjena za dolgoročno zavarovanje, integralni del akumulacije, ustvar- 
jene v delovnih organizacijah z delitvijo po delu. Zato morajo pri razporejanju 
sredstev za dolgoročno zavarovanje več in neposredno odločati le zavarovanci 
sami. Skratka, odločno je treba iz sedaj obstoječe zakonodaje, ki regulira dolgo- 
ročno zavarovanje, odvreči vse ostanke administrativnega upravljanja in vse 
tisto, kar jemlje družbeno-samoupravnim organom njihove, po ustavi dane 
elementarne pravice. Treba je materialni osnovi samoupravljanja v invalidskem 
in pokojninskem zavarovanju na nivojih republik čimprej dati pooblastila za 
reguliranje vrednosti invalidskih in pokojninskih prejemkov v skladu s speci- 
fičnimi okoliščinami in z delitvijo po delu v posameznih republikah. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Angelca Kržan. 

Angelca Kržan: Tovarišice in tovariši poslanci! V želji po čimveč- 
jem varčevanju s skladi socialnega zavarovanja pride tudi do nekaterih pojavov, 
ki imajo negativne posledice. Eden od teh pojavov je ta, da zdravniki pošiljajo 
v bolnišnice tudi bolnike, ki bi se lahko zdravili doma. Zakaj tako? Zaradi tega, 
ker zavodi za socialno zavarovanje neradi plačujejo obiske na domu. Posledica 
tega je, da mora socialno zavarovanje plačati vsaj trikrat dražje zdravljenje v 
bolnišnici, ker ne plača obiska na domu. To pa še ni vse. Ker je zaradi tega 
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preobremenjen tudi posteljni fond bolnišnice, je treba misliti na gradnjo novih 
objektov, kar bo seveda angažiralo nova finančna sredstva. 

Drug negativen ukrep je norma v ambulantah. Zdravnik naj v eni uri 
pregleda 8 bolnikov. Vprašamo se, kako naj zdravnik v 10 minutah dobro 
pregleda bolnika in postavi zanesljivo diagnozo in odredi zdravljenje? Ker je 
to nemogoče, pošiljajo zdravniki precej večje število bolnikov — kot je po- 
trebno — na specialne preglede na klinike ali poliklinike. Tako se zdrav- 
ljenje občutno podraži in po nepotrebnem bremeni sklade zdravstvenega za- 
varovanja. Prav gotovo je pozitivno in tudi n 14 j no, da so zdravniki plačani po 
učinku. Vendar je za to' treba najti ustreznejši način, ne pa jim postavljati 
časovne norme. 

Zavodi za socialno zavarovanje tudi načelno odklanjajo dražja zdravila, ki 
pa so običajno kvalitetnejša. To ima za posledico daljši bolniški stalež in večje 
število zdravstvenih pregledov. Prav gotovo cena dražjega zdravila ne odtehta 
stroškov daljšega zdravljenja. Na primer, pri zdravljenju gripe s penicilinom, 
ki ga socialno zavarovanje odklanja, se skrajša čas zdravljenja za tri dni. Vemo 
pa, kaj pomeni za družbo vsak izgubljeni delovni dan. 2e iz teh primerov se 
vidi, da je treba dobro premisliti, kako varčevati, da to varčevanje ne bo 
predrago. 

Zavodi za socialno zavarovanje imajo pravico pošiljati zavezancem plače- 
vanja prispevka svoje inšpektorje, da kontrolirajo pravilno odvajanje prispevka. 
2e s tem, da ima nek poslovni partner pravico vpogleda v poslovne knjige in 
v vso dokumentacijo drugega poslovnega partnerja, se mi zdi, da je skupnost 
socialnega zavarovanja postavljena v neenak položaj z drugimi koristniki pri- 
spevkov, ki jih plačujejo delovne organizacije, ki te pravice nimajo. Mimo tega 
ti inšpektorji dostikrat tolmačijo obstoječe predpise po svoje in otežujejo delo 
finančni inšpekciji in službi družbenega knjigovodstva. Samo primer nelo- 
gičnega tolmačenaja predpisov. Nek trgovski potnik je z lastnim avtomobilom 
potoval s Primorske proti Celju skozi Ljubljano. Ker ima Ljubljana mestni pro- 
met, je inšpektor računal od poti skozi Ljubljano prispevek za socialno zavaro- 
vanje. Takih primerov tolmačenja predpisov je še več, vendar jih tu ne bi 
naštevala. 

Z obstojem te inšpekcije, ki jo izvaja sama zainteresirana stran, je negi- 
rana strokovnost ali objektivnost finančne inšpekcije in službe družbenega knji- 
govodstva. Zato predlagam, da se ponovno' prouči potreba po tej inšpekciji. 

Predsedujoči Tine R e m š k a r : Besedo ima tovariš dr. Jože Benigar. 

Dr. Jože Benigar: Tovorišice in tovariši poslanci. Želel bi govoriti 
o dveh problemih. Eden od teh je zelo- pereč in je iz leta v leto hujši. Ta 
je zdravstveno varstvo udeležencev NOB, ki niso v delovnem razmerju. To 
vprašanje morda ni bilo pred petimi leti tako pereče kot je danes, ko so bili 
ti tovariši in tovarišice mlajši in niso tako pogosto obolevali ko danes. Čeprav 
večina teh živi in dela na privatnih kmetijah in so zavarovani na osnovi kme- 
tijskega zavarovanja, ugotavljamo, da niso sposobni plačati niti tiste parti- 
cipacije, ki so jo dolžni po zakonu. Zaradi tega materialnega problema tudi 
zanemarjajo svoje zdravljenje. Njihovo zdravstveno stanje tako hitro propada, 
ker ne morejo uveljaviti niti najnosnovnejših pravic zdravstvenega varstva 
prav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Vključevanje v delovna razmerja 
je za te tovariše zelo težko, saj so namreč že fizično oslabeli in so že tudi 
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precej v letih. Starostno povprečje teh tovarišev je 48 let. Zato menim, da 
se — kot je v priporočilu navedeno — razširi zdravstveno zavarovanje v kme- 
tijskem zavarovanju na mladino, na predšolske in šolske otroke in, če ne na 
enkrat, pa vsaj postopoma, tudi na udeležence NOV. 

Drugi problem, ki ni nič manjši, pa je, trenutno morda mnogo bolj pereč 
za zavarovance, predvsem za invalide, poslovanje zdravstvenih invalidskih 
komisij. V poročilu je zelo lepo povedano, da so komisije dosegle dokajšen 
uspeh. Menim, da je takšna ugotovitev zelo birokratska in neživljenjska in, 
da jo lahko napiše samo tisti, ki ni bil še nikdar pred komisijami ali pa če 
je bil, je bil priporočen od treh ali štirih strani. 

Danes sem slučajno zvedel, da je včeraj komisija za kopališko in zdravi- 
liško zdravljenje v občini Šiška odklonila vse predloge od prvega do zadnjega. 
Da to ni osamljen primer, nam bo razumljivo, če pogledamo, kdo dela v teh 
komisijah. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V teh komisijah boste našli, izvzemam 
invalidske komisije, ki so strokovne, v glavnem profesionalne zaslužkarje, ali 
upokojene zdravnike, ali zdravnike, ki preko rednega delovnega časa iščejo 
zaslužek. Vidim, da nekateri odkimav^te z glavami in menite, da pretiravam. 
Menim, da bi bilo dobro narediti podrobnejšo analizo, ki bo pokazala, da so 
moje trditve precej točne. Zato bi s tega mesta priporočil in prosil organe sa- 
moupravljanja v socialnem zavarovanju, da se povežejo z zdravstvenimi centri, 
da proučijo ta problem in da razčistijo vprašanje komisij enkrat za vselej. 

Potrebno je proučiti tudi vprašanje ocenitve invalidnosti. Zadevni predpisi 
so dokaj kruti. Predpis sicer zelo lepo pravi: če si izgubil nogo, si 80% invalid, 
če si izgubil eno oko, 60 do 70 a/u invalid, če pa si popolnoma nesposoben 
in nimaš stoodstotnega dokaza, da je to posledica vojne, se pravi, da si bil 
že leta 1945, ali 1944, ali vsaj 1946 že na smrt bolan, pomeni, da te invalidnosti 
nisi pridobil za časa vojne v narodnoosvobodilnem gibanju, potem se invalid- 
nost ne prizna. Mislim, da je treba gledati človeka integralno kot individuum, 
kar je bilo že danes v razpravi večkrat poudarjeno. Menim, da bi morale inva- 
lidske komisije, predvsem pa tudi predpisi glede tega zavzeti malo drugačno 
stališče. Zato še enkrat apeliram na to, da naj bi naše komunalne skupnosti 
in njeni organi samoupravljanja proučili tudi ta vprašanja in spremenili do- 
sedanji sistem. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim vse poslance in poslanke, ki 
še žele razpravljati, da se javijo, da bi lahko ugotovili čas trajanja seje. — 
Besedo ima tovariš Rado Dolgan. 

Rado Dolgan: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi bi želel 
opozoriti na nekatere probleme s področja odnosov med zdravstvenimi zavodi 
in komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje in s področja sklepanja pogodb 
med njimi. To zaradi tega, ker poročilo Republiške skupščine socialnega za- 
varovanja in Republiškega zaveda za socialno zavarovanje ne omenja teh od- 
nosov, oziroma se jih dotika samo bežno. 

Mislim, da ne moremo govoriti o nekaterih tesnih odnosih med tema 
dvema partnerjema, marveč le o tem, da ti odnosi predvsem slonijo na skle- 
panju pogodb in na poprejšnjih pogajanjih oziroma razgovorih predvsem o 
finančnih vprašanjih, ki jih vsebujejo te pogodbe. Ugotoviti moram, da pri 
sklepanju teh pogodb še ne prihaja povsod do izraza, da je treba ustvariti 
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za ustrezen obseg in kvaliteto dela tudi ustrezno povračilo, marveč še vse 
preveč prevladujejo nestimulativne oblike nadomestila, pojavljajo se določene 
nejasnosti predvsem glede plačevanja preventive, pomanjkljivosti in podobno. 
Čeprav morajo biti delovni programi zdravstvenih zavodov osnovni element 
za sklepanje pogodb, lahko ugotavljamo, da je še precej zavodov, ki pravo- 
časno ne predložijo svojih programov. To ima za posledico, da se sklepanje 
pogodb marsikje zavleče celo do poletja. Tudi niso redki primeri, da zdrav- 
stveni zavodi predložijo stare delovne programe morda z manjšimi popravki 
in z dopolnitvami, vendar brez kritične ocene trenutnega zdravstvenega stanja 
in potreb zdravstvene službe. 

Mnogi programi so čestokrat tudi nerealni in ne upoštevajo dejanskega 
stanja, kakršno je na področju zdravstvenega varstva. Razumljivo je, da vse 
te pomanjkljivosti zavirajo dobro in uspešno delo zdravstvenih zavodov, pozno 
sklepanje pogodb pa onemogoča učinkovito izvajanje delovnega programa in 
sistema delitve dohodka v zdravstvenih zavodih, Za primer naj navedem, da 
danes, ko stopamo v drugo polletje, še ni sklenjenih 14 pogodb v naši republiki 
— od teh so nekateri primeri pred republiško arbitražno komisijo — čeprav 
je rok sklenitve pogodb 1. februar. 

Velika pomanjkljivost v teh odnosih in pri sklepanju pogodb je tudi v 
tem, da o programih čestokrat ni seznanjen niti pristojni zdravstveni center 
niti občinska skupščina kot nosilka politike zdravstvenega varstva. Zato bi 
bilo zelo koristno za boljše in tesnejše sodelovanje, da bi takrat, ko zdravstveni 
zavodi sestavljajo delovne programe, obvezno sodelovali tudi zdravstveni centri, 
občinske skupščine, komunalni zavodi za socialno zavarovanje in seveda tudi 
organi družbenega samoupravljanja teh zavodov. Posledica takšnega tesnega 
sodelovanja bi bila, da bi bili zdravstveni zavodi pri sklepanju pogodb enako- 
praven partner, da bi bili delovni programi usklajeni s potrebami in z mate- 
rialnimi ter finančnimi zmogljivostmi komune. Zdravstveni zavodi bi si na 
območju iste komune med seboj pravilno razdelili delo in naloge, s čimer bi 
odpadli tudi razni administrativni ukrepi s strani zavodov za socialno zava- 
rovanje, ki čestokrat prav zaradi takšnega nesodelovanja posegajo celo v in- 
terno delitev dohodka v zdravstvenih zavodih, ali pa šablonsko, brez poznavanja 
zdravstvene problematike, odrejajo cene zdravstvenim storitvam. S tesnim so- 
delovanjem vseh činiteljev, ki sem jih omenil, bi lahko uspešno in v oboje- 
stransko korist rešili še mnoga sporna, vprašanja, ki se pojavljajo pri skle- 
panju pogodb, kot npr. financiranje enostavne reprodukcije in preventive, ob- 
likovanje osebnih dohodkov, namestitev nujno potrebnih zdravstvenih kadrov, 
vprašanje štipendiranja in podobno. Menim, da bi bilo prav, da bi komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja čim bolj vodile tako politiko, ki bi bila ori- 
entirana na splošen napredek zdravstvenega varstva občanov. Končno ne bi 
smeli biti komunalni zavodi za socialno zavarovanje samo zbiratelji sredstev 
in plačniki računov, marveč morajo, kot rečeno, voditi takšno politiko, ki bo 
na eni strani mobilizirala širok krog zavarovancev za neposredno upravljanje 
in bolj smotrno potrošnjo sredstev, na drugi strani pa morajo postati odnosi 
med njimi in zdravstvenimi zavodi popolnoma enakopravni. 

Komunalni zavodi za socialno zavarovanje bi morali jemati napredek in 
nadaljnji razvoj zdravstvene službe kot svojo politiko ter jo usmerjati v bolj 
kvalitetno in bolj učinkovito varstvo zavarovancev, usmerjati jo v razvijanje 
preventive, v uvajanje novih oblik plačevanja zdravstvenih storitev — sedanji 
pavšalni sistem je namreč proračunski sistem, ki ne stimulira pravilno zdrav- 
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stvene zavode in zdravstvene delavce — ne pa, da zapadajo v svoje ozke okvire 
in interese, kako prihraniti čimveč v skladih zavarovanja ne glede na posledice 
za zdravstveno varstvo in zdravstveno stanje zavarovancev. Seveda je pri tem 
potrebno, da se že politika v programu zdravstvenega varstva usmeri k raz- 
vijanju preventive, in da ti programi bolj čvrsto postavijo naloge in mate- 
rialne osnove za takšnen razvoj preventivnega zdravstvenega varstva. Ne- 
dvomno je treba pri sklepanju pogodb nujno upoštevati tudi kvaliteto in kvan- 
titeto dela ter specifične pogoje posameznih zdravstvenih zavodov. 

Na kraju menim, da bi bilo treba proučiti možnosti za spremembo do- 
ločenih zakonskih predpisov, saj vemo, da ti nekje onemogačajo tako financi- 
ranje preventive, kot tudi enostavno in razširjeno reprodukcijo, o čemer je 
govoril predsednik odbora za zdravstvo in socialno politiko našega zbora, tovariš 
dr. Jože Benigar. Prav tako bi bilo prav, da bi zdravstveni zavodi že do konca 
leta izdelali programe svojega dela za prihodnje leto, s čimer bi uspeli, da 
bi bile pogodbe sklenjene pravočasno. Te pa naj bi seveda veljale za eno leto 
— morda od aprila do prihodnjega aprila — pri čemer bi bilo treba upoštevati 
načelo, da se pri sklepanju nove pogodbe ne upoštevajo prihranki zdravstvenih 
zavodov, ki so nastali kot rezultat njihovega bolje organiziranega jn bolj eko- 
nomičnega poslovanja. S tem bi namreč zdravstvene zavode samo destimulirali 
za racionalno poslovanje. 

Naj zaključim z željo, da bi v prihodnje sloneli ti odnosi na osnovi resničnih 
potreb zdravstvenega varstva, na osnovi finančnih zmogljivosti družbe in na 
osnovi popolne enakopravnosti obeh pogodbenih partnerjev. To je naloga vseh 
činiteljev, ki sem jih omenil uvodoma in končno tudi republiške komisije za 
nadzor nad sklepanjem in izvajanjem pogodb, ki je sicer veliko pripomogla 
pri razčiščevanju določenih problemov, vendar bi morala bolj intenzivno sprem- 
ljati tudi priprave za sklepanje in za sam potek sklepanja teh pogodb. 

Presedujoei Tine Remškar: Prekinjam razpravo in odrejam 20 minut 
odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.20 in se je nadaljevala ob 17.50.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Nadaljujemo skupno sejo. Besedo ima 
Vinko Kastelic. 

Vinko Kastelic: Dovolite mi, da se z nekaj besedami dotaknem 
stališč obeh odborov o poročilu socialnega zavarovanja in poročila samega. 

Najprej bi želel reči nekoliko besed o stopnjah prispevkov. Stanje je 
takšno, da je za letošnje leto predpisala večina komunalnih skupnosti maksi- 
malno stopnjo dodatnega prispevka, kar praktično pomeni, da je ta prispevek 
izgubil vsako- stimulativno funkcijo — o tem je bilo danes že govora in da 
osnovna stopnja prispevka ne zadostuje. Dejstvo je, da se že več let stalno 
zmanjšuje stopnja osnovnega prispevka, ki je padla od 9,2 v nekaj letih na 
8%. To pomeni, da so vsako leto relativno manjša sredstva za potrebe zdrav- 
stvenega zavarovanja in, da se pregrupirajo sredstva v korist dolgoročnih 
zavarovanj. Zaradi teh razlogov niso b:le komunalne skupnosti zavodov za 
socialno zavarovanje sposobne zadovoljiti vseh zahtev zdravstvene službe. Po- 
sebno niso bile zadovoljene zahteve po sredstvih za družbeni standard zdrav- 
stvenih delavcev in za sklade zdravstvenih zavodov. Po sedanjem tolmačenju 
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predpisov je možno zagotavljati sredstva za enostavno reprodukcijo in družbeni 
standard v okviru predpisov o sklepanju pogodb z zdravstvenimi zavodi. Ven- 
dar to ostaja le na papirju, ker iz navedenih razlogov ta sredstva ne zado- 
stujejo. Zato bi bilo nujno potrebno proučiti osnovno stopnjo prispevka in 
predpisovati dejansko osnovno stopnjo ne kot povprečje potrebnih sredstev, ki 
se potem spremeni v plafon, marveč predpisati osnovno stopnjo kot plafon, 
ki naj zadovoljuje večino komunalnih skupnosti, ki ne krijejo odrejen del 
stroškov zdravstvenega varstva. 

V ozki zvezi s tem je tudi organizacija komunalnih skupnosti. Tu pri tej 
organizaciji se pojavljata dve težnji. Ena težnja je nadaljnje razvijanje soci- 
alnega zavarovanja., posebno zdravstvenega kot del komunalnega sistema, in 
druga, ki teži k centralizaciji socialnega zavarovanja. Z drugimi besedami re- 
čeno: teži k širšemu obsegu rizičnih enot socialnega zavarovanja. Mislim, da 
je edino prava težnja perspektivna, saj namreč ni mogoče oddaljevati socialnega 
zavarovanja od komune in od samoupravljanja s strani zavarovancev. Pri tem 
se pojavlja kot zelo pomembno vprašanje pozavarovanja. Zato menim, da ne 
sme več socialno zavarovanje pojmovati pozavarovanje kot zavarovanje slu- 
čajnih rizikov, marveč kot zavarovanje objektivnih stalnih rizikov, ki se oči- 
tujejo v različnem zdravstvenem standardu, v različnih demografskih, socio- 
loških in drugih pogojih posameznih območij. Da bi lahko ugotavljali te ele- 
mente za pozavarovanje, je treba proučiti sedanjo organizacijo komunalnih 
skupnosti, jih prilagajati komunalnemu sistemu in značilnostim posameznih 
območij. Popolnoma nepravilno je pri tem združevati posamezne komunalne 
skupnosti kot na primer združitev neke mestne skupnosti z izrazito kmetijsko. 

Zato je nujno, da že za prihodnje leto ponovno proučimo pozavarovanje 
in vnesemo vanj še nove elemente. Z njimi bodo lahko že računale tiste 
komunalne skupnosti, ki iz objektivnih razlogov ne ustvarjajo dovolj sredstev 
s svojim rednim dohodkom, ne pa s slučajnim dohodkom, kar seveda ne rešuje 
problema. Ce to ne bo urejeno v letošnjem letu za uporabo v prihodnjem 
letu, potem bodo komunalne skupnosti zelo težko utemeljevale morebitne de- 
ficite in predpis izrednega prispevka. To se lahko zgodi, če te zadeve ne bodo 
pravočasno rešene. 

Predlagam, da ustrezni strokovni organi, kar zadeva sklepanje pogodb z 
zdravstvenimi zavodi in komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje, čimprej 
prično ugotavljati določene standarde, normative in elemente. Na osnovi 
teh bi lahko pogodbene stranke vrednotile istovrstna dela, kar bi omogočilo 
primerjavo delovnih rezultatov in nagrajevanje vloženega dela zdravstvenih 
in drugih delavcev. Ce ne bo glede tega nekih meril, rednih podatkov in nekih 
standardov, potem seveda ni mogoče ugotavljati delovnih uspehov med isto- 
vrstnimi zdravstvenimi zavodi, zaradi česar se tudi sklepanje pogodb večkrat 
spremeni v mešetarjenje. Mislim, da je potrebno uporabiti možnost, ki jo 
daje že zvezno navodilo o delitvi dohodka v zavodih in na njegovi podlagi 
izdati ustrezne predpise. 

V zvezi s tem bi tudi predlagal, da se izkoristi možnost financiranja pred- 
vsem preventive, s spremembo zakona o organizaciji in financiranju socialnega 
zavarovanja. Ta daje možnost uvedbe razširjenega zdravstvenega zavarovanja. 
S to možnostjo bi se v določeni meri, posebno v bogatejših komunah, mate- 
rialno rešil problem financiranja preventive. Ta problem obstoja namreč že 
dolga leta in ugotavljamo, da ga še nismo rešili. Na tej osnovi bi bilo potem 
možno tudi združevanje sredstev za preventivo, tako s strani socialnega zava- 
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rovanja in delovnih organizacij kot tudi komun. Možna bi bila tudi izdelava 
enotnih programov preventivnega zdravstvenega varstva. 

Predlagal bi še to, da se zavodi za socialno zavarovanje hitreje kot doslej 
vključujejo v nov sistem, v sistem zdravstvenega zavarovanja kot del komu- 
nalnega sistema in, da dejansko s svojo službo omogočijo ažuren vpogled v 
dogajanja in potrošnjo sredstev zdravstvenega zavarovanja. To namreč doslej 
ni bilo mogoče, saj se stopnje prispevkov predpisujejo šele ob koncu prve 
polovice leta, pogodbe pa se sklepajo v prvi polovici leta oziroma ob koncu 
polovice leta. Tako komunalne skupnosti nimajo možnosti, da bi redno in ažurno 
spremljale gospodarjenje s sredstvi socialnega zavarovanja. Korigiral bi tudi 
poročilo na strani 2., ki ugotavlja, da so nekatere komunalne skupnosti pred- 
pisale samo simboličen dodatni prispevek. Glede tega je bilo stanje v lanskem 
letu takšno, da zaradi zveznega navodila, ki je predpisovalo način obračuna 
prispevkov od osebnih dohodkov, ni bilo mogoče predpisati manj kot osem 
odstotkov nobeni komunalni skupnosti. Ce bi to storila neka komunalna skup- 
nost, bi prišlo do zmanjšanja proračunskih dohodkov občinskih skupščin. Zaradi 
te tehnične ovire, oziroma zaradi nelogičnosti zveznega navodila, ni bilo mogcče 
predpisati seveda manjšega osnovnega prispevka. Zato so nekatere komunalne 
skupnosti predpisale samo tolikšen dodatni prispevek, kolikor so pač potrebo- 
vale sredstev, čeprav ta prispevek ni bil stimulativen, ker so upoštevale pri- 
poročilo bivše Ljudske skupščine, da naj se ne obremenjujejo preko potrebe 
sredstva osebnih dohodkov in materialnih stroškov gospodarskih organizacij. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima dr. Polde Hladnik. 

Dr. Polde Hladnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi prav 
na kratko spregovoriti nekaj besed o nalogah in o delu zdravniških in inva- 
lidskih komisij pri zavodih za socialno zavarovanje. Verjetno je bila upravičena 
kritika, ki jo je izrazil dr. Benigar na račun komisije, ki jo pozna. Na splošno 
pa moram reči, da je delo zdravniških komisij zelo odgovorno in polno nalog. 
Naj omenim samo nekatere. 

Zdravniške komisije so tiste, ki preverjajo, če je zdravljenje bolnega za- 
varovanca adekvatno, in če so bile izkoriščene vse terapevtske možnosti za to, 
da bi se zavarovanec čimprej spet vključil v delovni proces. Nadalje so te 
komisije za to, da dajejo pojasnila tako podjetju, kjer zavarovanec dela kot 
tudi samemu zavarovancu, socialnemu zavarovanju, sindikatom in drugim 
o tem, če ima zavarovanec ustrezno nego za časa bolezni ali te nege nima. Na 
drugi strani te komisije tudi preverjajo, če zavarovanec upošteva predpise 
oziroma navodila, da bi se lahko čimprej vključil v redno delo.. Po vsem 
tem, kar sem omenil, je razvidno, da je delo zdravniških komisij zelo odgo- 
vorno. Zaradi tega je tudi zelo pomembno, kakšen je sestav teh komisij. Precej 
se razpravlja o tem, ali naj bi te komisije — tako kot sedaj — še obstajale 
v okviru zavodov za socialno zavarovanje, ali pa naj bi v prihodnje — v 
okviru občinskega zdravstvenega centra — dajali ustrezni strokovnjaki stro- 
kovna mnenja. Če ostanemo pri sedanjem stanju, bi bilo najprimerneje, da 
so člani te zdravniške komisije upravnik zdravstvenega centra kot predsednik, 
ostali člani pa naj bi bili upravniki zdravstvenih domov, ki dobro poznajo ne 
samo patologijo svojega območja, marveč tudi socialno in ekonomsko stanje 
posameznika, njegovo delovno mesto in njegove družinske razmere, skratka, 
ki poznajo vse tiste momente, ki govorijo za to, da je treba še posebej ob- 
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ravnavati določenega zavarovanca. Seveda je pri tem najdelikatnejše vpra- 
šanje prav vprašanje klimatskega in kopališkega zdravljenja. Omenil bi, da 
imajo invalidi in borci to vprašanje že urejeno po svoji liniji, in da ima 
vsakdo, ki se poprej ambulantno ali hospitalno zdravi, neposredno možnost 
nadaljevati zdravljenje v tistih klimatskih in kopaliških krajih, ki so za to 
strokovno opremljeni. Verjetno največ hude krvi povzročajo' tisti zavarovanci, 
ki prihajajo iz leta v lete> pred te komisije s prošnjo, da jih pošljejo na ustrezno 
klimatsko ali kopališko zdravljenje, kjer jim to pripada, čeprav brez poprejš- 
njega ambulantnega zdravljenja. Ker to ne bi bilo neko nadaljevanje zdravlje- 
nja, je težko reči, če je zato tudi upravičeno. Spominjam se kritik v preteklosti. 
Ko smo analizirali, kdo vse hodi na kopališka zdravljenja, smo ugotovili, da 
je 'zelo majhen odstotek delavcev. Ko smo analizirali in anketirali nekatere 
delavce, so ti izjavljali, češ dajte mi rajši denar in bom ostal doma. Pri de- 
lavcih torej ni takega zanimanja, da bi v večji meri izkoriščali možnosti 
klima,tsko-kopališkega zdravljenja. V veliki meri so se največ javljali usluž- 
benci najrazličnejših ustanov in zavodov, ki so nekako že smatrali, da je to 
edino zveličavni način njihovega zdravljenja. 

Se nekaj besed o< delu invalidske komisije. Mislim, da v njihovem delu 
ni več osnovni problem ugotavljanje preostale delazmožnosti, kar je osnovna 
dolžnost teh komisij. Tudi prisotnost zdravnikov v teh komisijah ni več pro- 
blematična. Menim, da so zdravniki, ki delajo v teh komisijah, že zadosti se- 
znanjeni s tem, kako je treba obravnavati ljudi, ki niso več sposobni za svoje 
delovno mesto; ta stvar Z zdravniške plati že dobro teče. Problemi nastajajo 
povsem drugod, in sicer predvsem v tem, kako takemu človek najti ustrezno 
delovno mesto, to se pravi, da so vsi ostali člani te komisije, tako socialni 
delavci, socialna služba socialnega zavarovanja, psihologi itd., dolžni poiskati 
temu človeku ustrezno delovno mesto. Tu se ponavadi zatakne. Največkrat 
to na žalost zaradi nerazumevanja podjetij, ker nimajo toliko interesa, da bi 
poiskali tistim delavcem, ki so zboleli ali se ponesrečili v njihovem podjetju 
ustrezno delovno mesto. Na drugih delovnih mestih izven podjetja se zanje 
namreč kaj težko najde primerno delovno mesto. Poleg tega je tu še velika 
razlika med mestom in deželo. V mestu se veliko lažje najde ustrezno delovno 
mesto invalidu III. kategorije kot na deželi, kjer se industrija šele razvija in 
kjer so stanovanjski pogoji največkrat glaven činitelj. Zaradi velike odda- 
ljenosti od dela mu je praktično nemogoče opravljati drugo ustrezno delo itd. 
Skratka, za invalidske komisije velja predvsem to, da bo treba zbližati nji- 
hovo dejavnost s socialno službo socialnega zavarovanja in podjetji ter najti 
ustrezno možnost, da se bodo' lahko invalidi, predvsem II. in III. kategorije, 
čimprej vključili v delo in, da ne bodo preko zavodov za zaposlovanje iskali 
drugo ustrezno delo. Samo tako upam, da bomo lahko bolj učinkovito reševali 
vse probleme s področja invalidskega zavarovanja. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Rudolf Vrčkovnik. 

Rudolf Vrčkovnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi sprego- 
voril nekaj besed o tistem delu poročila, ki govori o invalidskem zavarovanju. 
Poročilo pravi, da so vzroki za sorazmerno veliko število nesreč pri delu, ki 
imajo za posledico invalidnost, predvsem v tem, da gospodarske organizacije 
še vse premalo posvečajo skrb higiensko-tehnični varnosti pri delu. 
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Takoj moram poudariti, da se s to ugotovitvijo strinjam. Vendar je poleg 
tega vzroka še več stvari, na katere sicer gospodarske organizacije nimajo 
direktnega vpliva, so pa čestokrat povzročitelj nesreč in tudi invalidnosti. 

Brez dvoma smo na področju higiensko-tehnične zaščite dosegli vidne 
uspehe, vendar je nujno odpraviti še marsikaj, da bomo to> stanje še izboljšali. 
Resnica je, da je v skrajni posledici vzrok za vsako nesrečo neko napačno 
ravnanje. Tako napačno ravnanje se marsikdaj začne že pri sprejemu delavca 
na delo. Zdravniki, ki pregledujejo delavca pred sprejemom, posebno še zdrav- 
niki obratnih ambulant, bi morali zelo dobro poznati delovna mesta, pogoje 
dela, vse nevarnosti in drugo, da bi lahko na podlagi tega odločili, za katero 
delovno mesto je delavec sposoben. Seveda je najprej treba ugotoviti njegovo 
zdravstveno stanje. Na žalost zdravniki premalo ali sploh ne poznajo de- 
lovnih mest. Marsikdaj celo potrdijo delavca, ki ima bolezen ali hibo, na 
delovno mesto, kjer lahko pride prav zaradi tega do nesreče, oziroma in- 
validnosti. 

Higiensko-tehnična zaščitna služba je v večjih gospodarskih organizacijah 
v primerjavi z drugimi službami še dokaj dobro organizirana. Vendar tudi 
tu ne vodijo organi upravljanja vedno take skrbi, kot bi jo morali. Še marsikje 
so na položajih teh referentov oziroma tehnikov ljudje z nesolidno izobrazbo 
in brez prakse; včasih celo talkšni, ki se na drugih delovnih mestih niso iz- 
kazali in so jih zato dali v higiensko-tehnično službo. Odgovorni činitelji v 
gospodarskih organizacijah še vse preveč gledajo na proizvodnjo, kamor tudi 
usmerjajo najboljše kadre, ne skrbijo pa — kar ni redek primer — za dobre 
kadre, ki naj bi skrbeli za tehnično varnost. Menim, da bi morali biti prav 
v službi tehnične varnosti najboljši strokovnjaki, kajti le tako bo lahko ta 
služba tudi uspešna. Nedopustno je, da v manjših gospodarskih organizacijah, 
kjer ni organizirana varstvena služba, opravlja delo referenta nekdo, ki je 
zadolžen mimo tega še z drugimi nalogami. Menim, da je tudi v manjši gospo- 
darski organizaciji nujno, da je na delovnem mestu varstvenega referenta cel 
človek in to strokovno povsem sposoben in s potrebno prakso. 

V gospodarskih organizacijah bi morali povsod preizkušati vsaj enkrat na 
leto znanje tehničnih predpisov, predvsem pri nadzornem tehničnem kadru 
in najmanj enkrat na mesec opozarjati delavce na najvažnejša varnostna do- 
ločila. To bi bil eden izmed pomembnih ukrepov preventive na področju varnosti 
pri delu. Tudi v šolah je treba nujno dati več poudarka tehniški varnosti in 
uvesti na strokovnih šolah »tehnično varnost« kot poseben predmet. 

Občinske inšpekcije dela, kolikor sem seznanjen, več ali manj životarijo, 
životarijo predvsem zato, ker nimajo na razpolago strokovnega kadra. Kjer pa 
ta obstaja, običajno zaradi obsežnosti dela, tega ne zmore. Cas bi že bil, da 
občinske skupščine uvidijo — nekatere so že — da je treba nujno združiti 
na tem področju službe tako, da bi bila organizirana za več občin ena inšpekcija 
dela. Ta bi morala imeti sposoben kader, ki bi si razdelil delovno področje, 
delal teamsko, s čimer bi uspešno opravljal svoje delo. Menim, da bi morale 
občinske skupščine vsaj enkrat na leto obravnavati tehnično varnost in to 
kompleksno. Zbori delovnih organizacij bi morali dajati delovnim organizacijam 
ustrezna priporočila in smernice za izboljšanje tehnične varnosti. Tako bi te 
organizac je bolj skrbele za to, tako pomembno vprašanje človekovega varstva 
in produktivnosti. 

Opozoril bi tudi na to, da se pri planiranju in projektiranju čestokrat 
premalo misli na tehnično varnost. Tako se pojavljajo napake, ki ogrožajo 
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varnost in povzročajo nesreče pri delu. Tu .mislim predvsem na tesne, neustrezne- 
prostore, na slabo razsvetljavo, ventilacijo itd. Zato je nujno, da že pri načrtih 
za novogradnje odstrani strokovnjak za tehnično varnost in projektant vse 
nevarnosti, ki bi mogle povzročiti nesrečo ali ogrožati zdravje zaposlenih. 

Mednarodna konfederacija dela je sprejela junija 1963. leta konvencijo in 
priporočilo o zavarovanju strojev. Ta konvencija prepoveduje prodajo strojev 
brez varnostnih naprav. Izgleda, da konstruktorji strojev ne poznajo ali pa ne 
spoštujejo zakonskih predpisov o varnosti pri delu. Zato še vedno prihajajo iz 
tovarn, čeprav se stanje že popravlja, vrste strojev, ki niso' ustrezno zavarovani. 
Nekatere tovarne so v stiku z Zavodom za tehnično varnost pri delu in mu 
dajejo načrte za nove stroje v pregled — kot npr. "Metalna«. Tak način bi 
morale posnemati tudi druge tovarne strojev. Končno menim, da tudi na tem 
področju pogrešamo predpisov, ki bi to urejali. 

Na koncu še nekaj o zaščitnih sredstvih. Čeprav so ta namenjena kot 
zadnja zaščita, ker se drugo tehnično varstvo ne da več izvesti, jih uporabljamo 
še v dokajšnji meri. Vsa zaščitna sredstva, ki so v uporabi, so izdelana na pod- 
lagi jugoslovanskih standardov, vendar pogosto ugotavljamo, da ne ustrezajo 
več, da so slabe kvalitete, da so neprimerna itd. Kvaliteto sredstev osebnega 
varstva določa jugoslovanski zavod za standardizacijo, ki kot izgleda ne pre- 
izkuša kvalitete in tudi ne kontrolira teh sredstev pri proizvajalcih. Republiška 
inšpekcija dela potrjuje prodajo sredstev osebnega varstva. Izgleda pa, ker je 
stanje takšno, da proizvajalci izdelujejo in prodajajo sredstva za osebno varstvo 
slabše kvalitete od tistih, ki so jih predložili v potrditev inšpekciji dela. To 
stanje bo treba bolj kontrolirati pri proizvajalcih samih. 

Moj namen je bil, da opozorim na nekatera vprašanja preventive oziroma 
tehnične varnosti. Ta vprašanja namreč nosijo precejšen delež pri številu 
bolezni in invalidnosti. Menim, da bo treba na tem področju preventivne dejav- 
nosti od zdravniških pregledov do zagotovitve sposobnosti za delo in do drugih 
činiteljev, ki imajo vpliv na invalidnost, narediti še marsikaj, če hočemo 
zavarovati naše najdragocenejše — delovnega človeka — zdravega in sposob- 
nega za ustvarjanje. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Branko Zadravec. 

Branko Zadravec: Tovarišice in tovariši poslanci! Razpravljati že- 
lim o nekaterih vprašanjih, ali bolje rečeno, o problemih kmečkega zdravstve- 
nega zavarovanja. 

Poročilo republiškega zavoda za socialno zavarovanje v glavnih obrisih pri- 
kazuje stanje v zdravstvenem zavarovanju kmetov. Iz njega se da jasno razbrati, 
da je to zavarovanje v težavnem položaju, čeprav vemo, da predstavlja bistveni 
sestavni del družbenega standarda oziroma življenjskih in delovnih pogojev 
ljudi na kmetijskih območjih. Minula so že štiri leta, odkar je bilo uvedeno 
zdravstveno zavarovanje kmetov, pa se še vedno nismo otresli nekaterih začetnih 
težav, pri čemer tudi ni izključena določena stihija, ki vlada v tem zavarovanju. 
Kmečko zavarovanje je postalo zgolj vprašanje podeželja. Podeželje naj bi se 
povezovalo preko središč in ker take povezave na področju kmečkega zavaro- 
vanja ni, nima potrebne usmerjenosti in ne dobiva ustrezno organizirane oblike. 

Kmečko zavarovanje se različno obravnava tako po krajih kot tudi po 
družbeni dejavnosti. V industrijskih krajih je to zavarovanje bolj postranska 
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zadeva, medtem ko je na kmečkih območjih, kjer je že nastopila intenzivnejša 
socializacija kmetijstva, v dosedanjih pogojih nerešen problem. 

Ko se obravnava kmečko zavarovanje v krogih zdravstvene službe, se ugo- 
tavljajo potrebe kompleksnega zdravstvenega varstva kmečkega prebivalstva. 
Tako obsežno zdravstveno varstvo nedvomno zahteva dodatna sredstva v te 
namene. Občinske in okrajna skupščina v glavnem menijo, da se prispevki za 
kmečko zavarovanje ne morejo več mnogo zviševati. Zato so tudi predpisani 
prispevki, ki jih je določila okrajna skupščina, običajno nižji kot jih predlagajo 
upravni odbori skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov. Družbeni organi 
upravljanja kmečkega zavarovanja so postavljeni pri tej situaciji v dilemo: kaj 
storiti, da bi zadovoljili potrebe zdravstva, in da pri tem ne bi bito pretirano 
visokih prispevkov? Obstoječe stanje nima izgledov za kakršenkoli napredek, 
marveč se kriza v kmečkem zavarovanju nenehno poglablja. Pri tem so najbolj 
prizadeti sami organi upravljanja zdravstvenega zavarovanja kmetov, saj ti od- 
govarjajo za izvajanje zavarovanja in morajo zagotoviti nemoteno izvajanje 
pravic, oziroma obveznosti do zavarovanca. Glede odločanja o prispevku ti 
organi ne odločajo, marveč lahko samo predlagajo predpis prispevkov. O tem 
odloča okrajna skupščina. Vsi razen organov kmečkega zavarovanja skušajo 
odložiti rešitev tega vprašanja, pri čemer se ni mogoče ogniti nepotrebnim 
izrednim stroškom, ki zaradi tega nastajajo. Prav pri sedanji stopnji bi morala 
biti večja aktivnost na tem področju glede na to, da je po štirih letih kmečkega 
zavarovanja ob popolni jasnosti naše agrarne politike na razpolago dovolj izku- 
šenj in podatkov in so se ti odnosi že tudi dovolj izkristalizirali. Neurejena 
organizacija kmečkega zavarovanja, nerešena vprašanja njegovega financiranja, 
nenehno naraščanje cen zdravstvenim storitvam, kar je posledica naše ekonom- 
ske politike in neftehno zmanjševanje zasebnih kmečkih zemljiških površin, kot 
posledica naše kmečke politike, je ena stran kmečkega zavarovanja. Druga 
stran pa se odraža v tem, da drobno-lastniška kmečka proizvodnja z nizko 
akumulacijo ne prenese modernega in sorazmerno dragega zdravstvenega var- 
stva, predvsem ne na izrazito kmečkih območjih, kjer se odvečna delovna sila 
ne more vključiti v druge veje gospodarstva. V ilustracijo naj povem, da je 
odšlo iz Pomurja letos na sezonsko delo v Avstrijo 3 400 delavcev — kmetov. 
Tak proces je daljšega značaja in je pogojen z našo zmogljivostjo, zaradi česar 
ni mogoče odlagati z rešitvijo kmečkega zavarovanja. Obstoječe stanje vse bolj 
zapleta situacijo v kmečkem zavarovanju. Ce sta naša ekonomska in kmečka 
politika stvar zavestne akcije, potem moramo doseči tudi v kmečkem zava- 
rovanju zavestno usmerjenost. 

V kmečkem zavarovanju se organizacija doslej ni menjala, čeprav ta ne 
ustreza več dosedanjim potrebam. Z zakonom o zdravstvenem zavarovanju kme- 
tijskih proizvajalcev so bili uvedeni okrajni skladi zdravstvenega zavarovanja 
kmetijskih proizvajalcev. Ti skladi so še danes tam, kjer so bili ukinjeni okraji. 
Praviloma bi se morali okrajni skladi zdravstvenega zavarovanja kmetijskih pro- 
izvajalcev združiti tako, kot so se združevali okraji, vendar predvideva 42. člen 
zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja enako organizacijo 
zdravstvenega zavarovanja ikmetov, kot je v delavskem zavarovanju. Tudi 
zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov določa v 9. členu način samouprave 
v kmečkem zdravstvenem zavarovanju, in sicer komunalne in republiške skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. Zdravstveno zavarovanje kmetov vpe- 
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ljejo in organizirajo republike z zakonom. Ta zakon v SR Sloveniji še ni bil 
sprejet in tako ni urejen pravni status zdravstvenega zavarovanja kmetov. To 
povzroča vsaj del zmede v kmečkem zavarovanju. 

V mariborskem okraju šta sedaj dva sklada kmečkega zavarovanja, in sicer 
v Mariboru za območje komunalnih zavodov Maribor, Ptuj in Ravne ter v 
Murski Soboti za območje Murske Sobote. To ne ustreza 6. členu republiškega 
zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih proizvajalcev. Po teh predpisih 
bi moral biti le en sklad za sedanji okraj Maribor. Obstoječa organizacija prav 
tako ne ustreza zveznemu zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki določa 
v 2. odstavku 9. člena še naslednje: »Komunalna skupnost socialnega zavarovanja 
kmetov se ustanovi na območju, za katero je ustanovljen komunalni zavod 
za socialno zavarovanje. Na območju posameznega zavoda se lahko ustanovi 
ena ali več komunalnih skupnosti kmetov.« V smislu tega predpisa bi morali 
biti v okraju Maribor najmanj štirje skladi kmečkega zavarovanja. To bi bilo 
pravilno, saj republiški zakon že derogira zvezni predpis in tudi bodoči repu- 
bliški zakon ne more spreminjati načel zveznega predpisa. 

Približno enaka neurejenost glede organizacije kmečkega zavarovanja je 
tudi v okrajih. Nov republiški zakon bo moral končno uskladiti problem organi- 
zacije. Okrajna skupščina Maribor je že dvakrat predpisala različne prispevke za 
zdravstveno zavarovanje kmetov, in sicer za leto 1963 za pomursko območje 
za 2,7 % višje prispevke na katarstrski dohodek. V letošnjem letu ima to 
območje spet za 2'Vo višje prispevke. Prav danes okrajna skupščina ponovno 
razpravlja o zvišanju prispevka, kar naj bi znašalo za Pomurje dodatnih 4°/o 
na katastrski dohodek ali.skupaj 18 %> na katastrski dohodek in 3000 din pav- 
šalno na kmečko gospodarstvo. S temi sredstvi naj bi se poravnali nastali deficiti, 
niti najmanj pa ne moremo govor ti o razširjenem zdravstvenem varstvu, kar 
bi bilo že neobhodno potrebno. Naj kar dodam, da mnogi mali kmetovalci s 
številnimi družinami teh bremen ne zmorejo več. Po vsej verjetnosti bodo 
morale razlike kriti občine iz proračuna. Vse pravice zavarovancev se uveljav- 
ljajo strogo po republiškem zakonu. To ne predstavlja nobenih težav, saj je 
obseg pravic v republiškem zakonu še vedno širši kot jih predpisuje zvezni 
zakon. Težave so le v nenehnem vprašanju, zakaj ima Pomurje višje prispevke 
kot druge občine v mariborskem okraju in zakaj so večje razlike v Socialistični 
republiki Sloveniji? To je vsekakor ovira pri organizaciji kmečkega zavaro- 
vanja. 

Številčno šibki so tudi upravni organi skladov zdravstvenega zavarovanja. 
Ti upravni odbori so bih imenovani po več linijah, pri čemer so ostala določena 
območja brez svojih predstavnikov. Tako npr. nima občina Lendava, ki ima 
14 tisoč kmečkih zavarovancev, v upravnem odboru nobenega predstavnika. 
Njihov mandat traja že vse od začetnega kmečkega zavarovanja to je od 
leta 1960 dalje na osnovi podaljšanja mandatne dobe. Zato tudi popušča njihova 
aktivnost predvsem zaradi okrnjen h pravic odločanja. V glavnem namreč samo 
spremljajo dogajanja, predlagajo ukrepe, počutijo pa se nemočni in niso spo- 
sobni reševati problemov kmečkega zavarovanja. Posebno se čuti praznina zato, 
ker ni ustreznega republiškega organa, razen upravnega odbora pozavarovalnega 
sklada. Ta pa zaradi pomanjkanja sredstev ni uspel izpeljati ustreznega pozava- 
rovanja. Zaradi tega ni v republiki enotne in potrebne usmeritve ter je kmečko 
zavarovanje zgolj krajevnega pomena, čeprav je pomembna oblika zadovolje- 
vanja splošnih družbenih potreb. 
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Resno se postavlja vprašanje, če so kmetje sedaj in če bodo v bodoče spo- 
sobni sami nositi vsa bremena lastnega zdravstvenega zavarovanja, takšnega 
zavarovanja kot ga predvideva oziroma izvaja zdravstvena službai. 

Uprava za dohodke zatrjuje, da ni več mogoče zviševati prispevkov. Cene 
zdravstvenim storitvam pa nenehno naraščajo zaradi uporabljanja novih dragih 
zdravil, zaradi naraščanja osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev in podobno. 

Katastrski dohodek zaradi socializacije v kmetijstvu pada. Število kmečkih 
zavarovancev se ustrezno ne znižuje in obseg pravic se ne da zožiti, ker bi 
to pomenilo korak nazaj. Mimo tega nastopa nujnost, da se uvede razširjeno 
zdravstveno varstvo kmetov in pokojninsko zavarovanje. Takih bremen zasebna 
kmečka proizvodnja*prav gotovo ne prenese. Ce pa tega ne dosežemo, bo kmečko 
zavarovanje vsekakor zavora pri procesu socializacije kmetijstva. Določen del 
akumulacije iz kmetijstva se ustvarja v socialističnih kmetijskih gospodarstvih 
in zadrugaYr s pomočjo kooperacije in drugih oblik. Verjetno bi kazalo te vezati 
vsaj deloma v kmečkem zavarovanju. Ce se ne najdejo širši viri financiranja, 
bo treba nujno zožiti obseg pravic. Ta zožitev se pa že tudi izvaja. Ponekod je 
npr. uvedeno vsaj skromno razširjeno zdravstveno varstvo, drugod pa ne mo- 
rejo kmetje, zaradi nerazvite zdravstvene službe uveljavljati niti pravic osnov- 
nega zdravstvenega varstva. 

Tako so nekatera območja iz objektivnih razlogov v neenakem položaju. Kot 
primer naj služi mariborski okraj. Štiri pomurske občine imajo skoraj isto 
število kmečkih zavarovancev, kot vse druge občine mariborskega okraja, pri 
skoraj enkrat nižjem katastrskem dohodku. To je posledica razdrobljenih 
kmečkih gospodarstev v Pomurju, mimo tega pa ni možnosti za zaposlitev 
odvečne delovne sile. Ce k temu dodamo še razširjenost socialnih bolezni kot 
so tuberkuloza in trahom, je ta neenak položaj jasen in je zato bilo dosedanje 
omejevanje pravic zdravstvenega varstva neizbežno kljub višjim prispevkom v 
primerjavi z drugimi občinami in okraji. 

Pomurje ima svoje posebnosti tudi v tem, da ima neprimerno večje število 
kmečkih zavarovancev, kot zavarovancev delavskega zavarovanja. Zato so tudi 
problemi kmečkega zavarovanja vidni v mnogo težji luči. V območjih, kjer 
prevladujejo zavarovanci delavskega zavarovanja, se s prilivanjem sredstev 
iz tega zavarovanja v korist kmečkega blaži v veliki meri finančno stanje 
kmečkega zavarovanja. Kar zadeva odnose med skladi delavskega in kmečkega 
zavarovanja, se med njimi nenamerno in tudi namerno prelivajo sredstva. Nena- 
merno prelivanje je na primer v tem, da kmetje koristijo pretežno dražje bol- 
niške oskrbne dneve v bolnišnici. Ti so dražji zaradi operativnih posegov in 
preiskav. V osnovnem zdravstvenem varstvu pa koristijo samo zdravstvene sto- 
ritve brez administrativnih uslug, čeprav je več dela z recepti kmečkega 
zavarovanja, je marža enaka in podobno. 

Do namernega prelivanja pride predvsem pri financiranju programov 
zdravstvenih domov. V Pomurju so se zvišala sredstva za financiranje programa 
zdravstvenega varstva v primerjavi z lanskim letom za 23 "/o, medtem ko za 
financiranje zdravstvenega varstva kmetov le za 2 °/o, kljub temu, da je bilo 
že lani opaziti vsaj delno odstopanje v to smer. To se dela zato, ker v kmečkem 
zavarovanju ni sredstev. Glede prelivanja so zagovorniki »za« in »proti«, eni 
in drugi pa imajo za to malo utemeljitev. Za prelivanje govori naslednji razlog: 
kmečko zavarovanje samo ne prenese takih bremen. Ce so taki kmečki zava- 
rovanci, bodoči zavarovanci delavskega zavarovanja, je tako prilivanje umestno. 
Drug razlog je samostojnost skladov. Delavci niso dolžni ustvarjati sredstev za 
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kmečko zavarovanje in je tako prelivanje tudi v nasprotju s pozitivnimi pred- 
pisi. Vsekakor pa so meje možnosti nenamernega in namernega prelivanja v 
razmerju enih in drugih zavarovancev ter imajo pri tem manj možnosti agrar- 
na območja. 

Obvezno pozavarovanje doslej v naši republiki ni uvedeno zaradi pomanj- 
kanja sredstev v skladih kmečkega zavarovanja. Zbiranje premij in participacija 
iz pozavarovalnega sklada bi vsekakor odtegnila del sredstev iz rednega finanč- 
nega poslovanja. Kmečko zavarovanje nima nobenih rezerv in bi pozavarovanje 
poslabšalo obstoječe finančno stanje ter povzročilo še več izrednih izdatkov za 
obresti in sodne taikse; to je za najemanje višjih kreditov in plačevanja sodnih 
taks za neporavnane račune, kot se to dogaja sedaj. 

Kritično finančno stanje brez potrebnih rezerv in brez pozavarovanja pre- 
mostujejo skladi z najemanjem kredita, seveda, če jim to uspe. Uveljavlja se 
tudi praksa plačevanja večjih akontacij zdravstveni službi iz delavskega zavaro- 
vanja. Takšne oblike odlaganja problema so vedno manj možne, niso pa tudi 
ustrezne in ustvarjajo le težji položaj, ki ga bo pač treba enkrat korenito 
rešiti. Cim dalj se bo to vleklo, težja bo rešitev. 

Nujno se bo moralo uvesti pozavarovanje. To pozavarovanje bo moralo 
upoštevati ekonomsko neenakost kot tudi rizike glede zdravstvenega stanja. 
S tem se bo razširila rizična skupnost kmečkega zavarovanja na republiško 
območje. Pozavarovanje bo težko uvesti zaradi že nastalih krajevnih teženj 
po različnih predpisih prispevkov po okrajih, kakor tudi zaradi možnosti zvi- 
ševanja prispevkov pri odnosu na občinske doklade ter zaradi odnosov, kj so 
se doslej formirali. Iz navedenega jasno sledi, da je kmečko zdravstveno zava- 
rovanje več kct samo krajevni problem posameznih območij. To zavarovanje je 
povezano predvsem s splošno ekonomsko in kmetijsko politiko. Z njim se rešuje 
takšna ali drugačna stopnja socializacije kmetijstva, kjer mora nastopiti dovolj 
jasna splošna orientacija. Obstoječa organizacija in financiranje tega zavarovanja 
ne zagotavljata take osnove. Ker ni v kmečkem zavarovanju, tako pri skladih 
kot v republiki, ustreznih organov, je tudi aktivnost na tem področju dejavnosti 
na nizki stopnji. Je le občasna brez potrebne dinamike. Nujno je poiskati širše 
vire financiranja bodisi iz kmečke akumulacije oziroma s preporazdelitvijo 
narodnega dohodka. 

V tej zvezi še prav posebno podpiram predlog stališč o popolnem brez- 
plačnem zdravstvenem varstvu šoloobveznih otrok in s tem tudi izenačenje 
pogojev zdravljenja za vse kmečke otroke. Prav tako podpiram tudi predlog, 
ki ga vsebujejo stališča glede popolnega in brezplačnega zdravstvenega varstva 
vseh kmetov — udeležencev NOB. Oba ukrepa kaže nemudoma uvesti, saj 
bosta pri vseh prizadetih naletela na zelo ugoden odmev. Končno je to tudi 
neodložljiv dolg družbe do teh ljudi. 

Nujen je sprejem republiškega zakona v smislu 2. člena zakona o zdravstve- 
nem zavarovanju kmetov, da se s tem doseže nadaljnji korak k razvoju zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predsedujoči Tine Remškar: S tem je lista govornikov izčrpana. 
Zeli še kdo besedo? Tovarišica Ivica Kavčič. 

Inž. Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Rada bi dodala 
samo še misel k polemiki o delu komisij za odobravanje klimatskega zdrav- 
ljenja. Dela v teh komisijah sicer ne poznam dovolj, menim pa, da je že sama 
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•ugotovitev, da se zdravi v zdraviliščih najmanj delavcev, dovolj, da vidimo, da 
delo teh komisij ni v redu. Dvomim, da je temu vzrok samo to, da delavci 
nočejo na zdravljenje. Mislim, da je bistvo drugje. Kdor le malo pozna men- 
taliteta fizičnega delavca, ve, da večina njih ne bo moledovala za zdravljenje, 
medtem ko je pri uslužbencih neredko stvar prav obratna. Mislim, da bi moral 
biti že zdravnik, ki da predlog in nato komisija tista, ki določa, kdo naj se 
zdravi, glede na vrsto obolenja oziroma uspešnost takšnega zdravljenja. V pri- 
meru pa, da delavec ne vidi uspešnosti takega zdravljenja zaradi svoje neraz- 
gledanosti in slabega materialnega stanja, je naloga komisije in zdravnika, da 
ga prepričata o koristnosti takšnega zdravljenja za njega in za družbo. 

Predsedujoči Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Tovarišica Stani- 
slava Butkovič. 

Stanislava Butkovič: Tovariši in tovarišice! Želela bi omeniti 
neko na videz sicer nepomembno zadevo, ki pa po mojem mnenju močno vpliva 
tako na storilnost, kot tudi na gospodarske uspehe podjetij. 

Iz priloženih poročil Republiškega zavoda za socialno zavarovanje je 
razvidno, da smo imeli minulo leto povprečno v Sloveniji 523 968 aktivnih zava- 
rovancev. Ko pogledamo nadaljnji podatek, vidimo, da so zavodi za socialno 
zavarovanje sprejeli skupaj 444 293 prijav in odjav za zavarovanje. S skrbjo se 
torej vprašamo, kje je vzrok, da se je nad 80 "/o naših delavcev skoraj enkrat v 
letu prestavilo ali premestilo iz enega podjetja v drugo. Nedvomno je, da so 
stalni kadri v posamezni gospodarski stroki eden izmed osnovnih pogojev za 
gospodarske uspehe. Ce iz teh navidez sicer suhoparnih številk ugotavljam, da 
v enem letu fluktuira 80"/» naših delavcev, se pravi, spremeni svojo zaposlitev, 
se moramo z zaskrbljenostjo vprašati, kaj je temu vzrok. Menim, da naše 
gospodarske težave oziroma uspehe še premalo povezujemo s tako važnimi pro- 
blemi. Potem se seveda ne smemo čuditi, če beremo v letnih poročilih ali v 
dnevnem časopisju o stalno se ponavljajočih nezgodah na delovnem mestu. 
Menda ni treba posebej poudarjati, da na določenem delovnem mestu lahko 
neizkušen delavec povzroči samemu sebi in celo svojim delovnim tovarišem 
nezgodo, ki ima potem velike posledice. 

Predsedujoči Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javlja, zaključujem razpravo. 

Ugotavljam, da je razprava v Republiškem zboru in na skupni seji s 
Socialno-zdravstvenim zborom potrdila predlog stališč, ki so- bila poslancem 
pismeno predložena. Dajem ta stališča na glasovanje. Kdor je za predlog stališč, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so predlagana stališča soglasno sprejeta. Prekinjam sejo, 
ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.40 in se je nadaljevala 1. julija 1964 ob 9. uri.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Tovarišice in tovariši poslanci! 

Nadaljujemo skupno sejo s tem, da začenjamo obravnavo 4. točke 
dnevnega reda, in sicer obravnavo osnovnih načel novega pokojninskega 
sistema. 
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Izvršnemu svetu je bilo gradivo k tej točki dnevnega reda skupaj z vabilom 
za sejo dostavljeno na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega 
zbora Skupščine SR Slovenije. Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki je tova- 
rišica Erna Podbregar. S tem začenjam razpravo. 

Prosim, kdo želi besedo? Besedo želi Janez Japelj. 

Janez Japelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Izpolnitev in ureditev 
pokojninskega zavarovanja pomeni za znaten del našega prebivalstva, za upo- 
kojence, ureditev njihovega življenjskega standarda. Hkrati je to problem osebne 
potrošnje in kupne moči našega prebivalstva. Pokojninsko zavarovanje pred- 
stavlja torej pomemben ekonomsko-političen problem družbene skupnosti in 
zato zasluži vso pozornost in zanimanje. 

Znano nam je, da sedanje pokojnine znatno zaostajajo za porastom življenj- 
skih stroškov in gibanjem osebnih dohodkov zaposienih. To povzroča že resen 
socialni problem za večji del upokojencev in tudi določene politične in ekonom- 
ske težave. Negativno že namreč vpliva na zaposlene in njihovo produktivnost, 
ker jim neurejenost pokojninskega zavarovanja ne zagotavlja zadovoljive 
perspektive.' 

Zato je razumljivo, da taka situacija narekuje čim hitrejšo uveljavitev pri- 
mernejših rešitev pokojninskega zavarovanja. Zvezni sekretariat za delo je 
prevzel nalogo, da pripravi osnutek zakona. Prvi osnutek je bil izdelan že 
lani, vendar ni bil primeren za širšo obravnavo. Letos smo dobili nove teze za 
zakon in je bila o teh organizirana široka razprava v vsej državi. Tudi v naši 
republiki so se vodile obširne diskusije o tezah ter je javna obravnava zajela 
zelo široke plasti našega prebivalstva. To je spričo važnosti problema docela 
umevno. Predvsem so se angažirale za to zainteresirane organizacije upokojen- 
cev, nič manj pa tudi druge družbene, politične in gospodarske organizacije. Pri 
javni razpravi so bile teze tudi predmet razprav samoupravnih organov social- 
nega zavarovanja. Zaradi pomembnosti materije so javno razpravo spremljali 
republiški upravni organi in so o pripombah, predlogih in stališčih pripravili 
tudi posebna poročila. O tezah so potem razpravljali tudi v Izvršnem svetu in 
v nekaterih skupščinskih organih. Na osnovi teh razprav je bilo formuliranih 
nekaj bistvenih pripomb in ugovorov ter tudi več novih predlogov. Vsi ti 
predlogi so bili posredovani Zveznemu sekretariatu za delo, ki je teze sestavil 
in imel nalogo pripraviti osnutek zakona. 

V osnutku zakona o pokojninskem zavarovanju, ki ga je zvezni sekretariat 
že izdelal, pa nekatere, po našem mnenju tehtne pripombe, niso upoštevane. Ne- 
katere od teh pripomb in stališč so bistvene važnosti in načelnega pomena tudi 
z gledišča osnov našega družbenoekonomskega sistema. Obravnavajo namreč po- 
memben družbeni problem in zahtevajo, da jih mora družbena skupnost rešiti 
v skladu z osnovnimi načeli našega nadaljnjega družbenega razvoja. Zato 
moramo težiti za tem, da se ta načela v celoti uveljavijo. Odbor za delo in 
socialno zavarovanje je zato s skupino poslancev Socialno-zdravstvenega zbora 
ponovno razpravljal o nekaterih načelnih pripombah k tezam zakona o> pokoj- 
ninskem zavarovanja in predlagal, da o tem razpravljata tudi Republiški in 
Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SRS. 

Dovolite mi, da podčrtam nekatera načelna stališča, ki bi jih po mnenju 
odbora in nekaterih poslancev Socialno-zdravstvenega zbora morali upoštevati 
v osnutku zakona, še preden se o njem širše razpravlja. 
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Prvo tako vprašanje, ki predstavlja izhodišče v pokojninskem sistemu, je 
prilagoditev pokojnin načelu delitve dohodka po delu. Vsi instrumenti, ki bi 
kakorkoli odvajali pokojninski sistem od tega osnovnega načela, bi zelo kvarno 
vplivali na proizvajalce in zavarovance, da z večjo produktivnostjo' del ustvar- 
jajo sebi boljši, standard, hkrati pa tako omogočajo, da bodo neposredno od 
tega odvisni dohodki, ki jih bodo prejemali upokojenci. Zaradi tega je nemo- 
goče osvojiti v tezah in v osnutku zakona predlagane »zavarovalne osnove«, ki 
naj bi služile kot osnova za odmerjanje prispevkov in pokojnin ter drugih 
dajatev iz naslova socialnega zavarovanja. S temi administrativnimi ukrepi se 
grupirajo zavarovanci, čeprav prejemajo lahko- sicer različne osebne dohodke, 
v skupine, katerih povprečje tvori zavarovalno osnovo. Vendar se tako oddalju- 
jemo od uvajanja načela delitve po delu v pokojninskem sistemu. Pokojnina in 
prispevki bi se morali odmerjati direktno od osebnega dohodka. 

Vsi argumenti potrjujejo tudi večjo ekonomičnost v poslovanju pokojnin- 
skega zavarovanja, predvsem pa večjo jasnost pri zavarovancih glede odmer- 
janja višine pokojnin. Z modernizacijo in mehanografsko obdelavo poslov 
pokojninskega zavarovanja bi dosegli večjo ažurnost in vpogled v stanje, tako 
za zavode za socialno zavarovanje kot tudi za samoupravne organe. Pokojninska 
osnova bi bila samo ovira za tako modernizacijo poslovanja. 

Drugo osnovno načelo, ki se mora tudi zagotoviti v novem pokojninskem 
sistemu, je razširitev samoupravljanja na področju pokojninskega zavarovanja. 
Ze dosedanji predpisi — zakon o organizaciji in financiranju socialnega zavaro- 
vanja — so vnesli samoupravljanje zavarovancev v območje republike. V tezah 
je to načelo tudi osvojeno. 

Potrebno je torej zagotoviti, da se pri določilih novega zakona ne odstopa 
od tega načela. Samoupravni organi v okviru republike morajo dobiti v bodoče 
večja pooblastila in možnosti za gospodarjenje s sredstvi dolgoročnega zava- 
rovanja in s tem tudi s skladom pokojninskega zavarovanja. Odvajanje možnosti 
formiranja od možnosti razporejanja sredstev, krni in onemogoča celovitost 
gospodarjenja in samoupravljanja na tem področju. 

V tej luči je potrebno ocenjevati zahtevo, da se morajo pokojnine prilagajati 
rasti življenjskega standarda, to je osebnim dohodkom in življenjskim stroškom 
v republiki. Ta problem se prav gotovo ne da smotrno reševati za območje 
vse države, ko vemo, da je ekonomsko stanje in s tem v zvezi gibanje osebnih 
dohodkov in življenjskih stroškov po republikah različno in da bo taka raz- 
ličnost obstajala tudi v bodoče. Vsaka valorizacija pokojnin na podlagi zveznih 
povprečij osebnih dohodkov ali zvišanj življenjskih stroškov ne bi odražala 
dejanskih možnosti in potreb po republikah v različnih prihodnjih obdobjih. 
To bi povzročalo resne probleme zaradi specifičnosti gospodarskih in drugih 
gibanj, kar nujno terja, da se za tekočo valorizacijo zadolže republike same. 

Prilagoditev starih pokojnin novemu pokojninskemu sistemu je nadaljnji 
problem, ki ga teze ne rešujejo zadovoljivo. Vsem nam je znano, da je stanje 
upokojence zelo pereče in tudi zelo različno po republikah. Zato bi morali biti 
samoupravni organi v republiki pooblaščeni in zadolženi, da temeljito proučijo 
specifičnost in, da rešitve čimbolj prilagode tem specifičnostim. Tako bi prepre- 
čili ponovno nastajanje neskladij med novimi in starimi pokojninami. 

Zvezni zakon <o pokojninskem zavarovanju bi torej moral zagotoviti samo 
enotna načela in merila pokojninskega zavarovanja, republikam in republiškim 
samoupravnim skupnostim socialnega zavarovanja pa naj bi naložil konkreti- 
zacijo načel v skladu z ekonomskim stanjem in politiko, ki bi jo vodili v repu- 

i-. 
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blikah na področju socialnega zavarovanja. Ta zakonska rešitev bi bila trajnejša, 
ker bi se po republikah mnogo laže in uspešneje prilagajali spremenjenim 
stanjem in potrebam, republikam pa bi nalagala večjo odgovornost za smotrno 
gospodarjenje z vsemi sredstvi socialnega zavarovanja. 

Navedel sem samo nekatere osnovne in načelne pripombe v zvezi s tezaimi 
zakona o pokojninskem zavarovanju. Te zahtevajo jasno opredelitev, preden se 
razpravlja o podrobnejših problemih s področja te materije. To pa ne pomeni, 
da so vsa druga vprašanja nepomembna. Nasprotno! Nadaljnja razprava bo 
morala tudi druge probleme osvetliti in uskladiti z osnovnimi stališči. V zvezi 
s tem nas čakajo že v bližnji prihodnosti konkretne naloge. 

Končno menim, da bi bilo potrebno, da zavzamejo danes poslanci obeh 
zborov v svojih razpravah predvsem stališča do načel in izhodišč, na katerih 
naj bi temeljil bodoči pokojninski sistem. Tako bodo s svoje strani prispevali 
k čim boljšim rešitvam problemov novega pokojninskega zakona. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo želi tovarišica Erna Podbregar. 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Š predvideno re- 
formo pokojninskega sistema naj bi se tudi na področju pokojninskega zavaro- 
vanja delavcev uveljavila načela, na katerih temelji reforma socialnega 
zavarovanja, ki se je pričela leta 1962 z zakonom o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja. Nova ureditev pokojninskega sistema naj bi se izvedla 
teko, da bi bilo z obveznimi ukrepi zagotovljeno izboljšanje obstoječega pokoj- 
ninskega zavarovanja in njegovega usklajevanja z družbenoekonomskim razvo- 
jem. To zadeva predvsem odpravo razlik med starimi in novimi pokojninami, 
uvedbo sistema, ki bo zagotavljal stalno čuvanje realne vrednosti pokojnin in 
odpravo vseh tistih elementov v pokojninskem sistemu, ki niso v skladu z načeli 
sistema delitve osebnega dohodka po delu. Med te sodijo sedanji degresivni 
sistem določanja pokojnin in pokojninski .razredi s kategorijo delovnega mesta. 
S tem v zvezi izhajajo teze kot tudi prednačrt zakona za nov pokojninski sistem 
iz naslednjih temeljnih načel: sistem določanja pokojnin se prilagaja sistemu 
delitve dohodka po delu. Obvezna valorizacija pokojnin in njihovo usklajevanje 
z življenjskimi stroški ter občasno prilagajanje gibanju osebnih dohodkov naj 
zagotovi trajno realno vrednost priznanih pokojnin. 

S prevedbo vseh dosedanjih pokojnin naj bi se odpravila oziroma uskladila 
nesorazmerja med višino pokojnin upokojencev, upokojenih pred uveljavitvijo 
novega sistema in pokojninami upokojencev, ki bodo upokojeni že na osnovi 
novega sistema. Izhodiščnim načelomi, iz katerih izhajajo teze, ni torej opore- 
kati, pač pa je vprašljivo, če tem načelom ustrezajo tudi predvidene rešitve. 

Javna razprava, v kateri je — kot je biilo že omenjeno — sodelovali zelo 
širok krog prebivalstva, je potrdila pravilnost temeljnih načel, iz katerih izhaja 
predlagatelj, vendar pa bi opozorila na neustrezne rešitve določenih vprašanj. 
V javni razpravi so bila obravnavana in bila v središču pozornosti predvsem 
naslednja vprašanja: osnove zavarovanja, valorizacija pokojnin in njihova pre- 
vedba, vprašanje splošnih pogojev za pridobitev pokojnine in beneficiranje 
pokojninske dobe. Za uresničenje v tezah izrečenega načela, da se prilagodi 
sistem določanja pokojnin sistemu delitve osebn h dohodkov po delu, in da 
naj bo skladno s tem pokojnina neposredno odvisna od količine in vrednosti 
delovnega uspeha posameznega zavarovanca, zamenjujejo teze dosedanji degre- 
sivni sistem z linearnim sistemom. 



12. seja 107 

Višina pokojnine se odmerja od zavarovalne osnove, ki predstavlja določen 
odstotek povprečnega osebnega dohodka v zavarovalnem razredu. Odstotek je 
za vse zavarovance enak in ne glede na višino osebnega dohodka, kolikor seveda 
izpolnjujejo enake pogoje za pridobitev pravic do pokojnine. Npr.: za moške 
pri 40 oziroma za ženske pri 35 letih delovne dobe bi znašal ta odstotek 85 °/o, 
kar je hkrati tudi najvišji odstotek pokojnine, ki jo lahko zavarovanec doseže. 
V sedanjem sistemu je ta odstotek zelo različen. Je namreč degresiven in je 
višji pri nižjih osebnih dohodkih in obratno. Poleg tega so se zavarovanci z 
relativno nizkimi osebnimi dohodki ugodneje razvrščali še glede na kategorijo 
delovnega mesta, ki predstavlja tako imenovani korektiv za dosego višje pokoj- 
nine. V novem sistemu določanja pokojnin povsem odpade kategorija delovnega 
mesta. 

Linearni sistem določanja osnov je brez dvoma pravilen in pravičen, saj 
se z njim uveljavlja načelo delitve po delu. Tako postane pokojnina ekvivalent 
osebnega dohodka ne glede na njegovo višino, tako kot je bil enak prispevek, 
ki se je plačeval od osebnega dohodka v sklad pokojninskega zavarovanja. S 
tem se določajo tudi jasni odnosi, ki naj bi še aktivnega zavarovanca stimulirali 
pri prizadevanjih za večjo produktivnost. Teze predvidevajo za določanje ob- 
veznosti ■ in pravic zavarovancev, razvrščanje zavarovancev v zavarovalne 
razrede. V vsakem razredu je določen znesek, za katerega bi bil zavarovanec 
zavarovan. Ta znesek je njegova pokojninska osnova. Od tega zneska naj bi 
se mu odmerjala pokojnina in od te zavarovalne osnove bi plačeval tudi prispe- 
vek za pokojninsko zavarovanje. To pomeni, da ne predstavlja osebni dohodek 
v novem pokojninskem sistemu osnove, od katere se določi pokojnina nepo- 
sredno, marveč je pokojninska osnova tisto merilo, s katerim se določa raven 
obveznega zavarovanja. Kot osnova za določitev pokojnine se jemlje povprečje 
osnov zavarovanja zadnjih petih let, ali kateregakoli razdobja desetih let. 

V javni razpravi je bilo postavljeno vprašanje, zakaj v konkretni rešitvi 
izkrivljamo načelo osebnega dohodka po delu in zakaj se obveznosti in pravice 
ne določajo neposrednega od osebnega dohodka, ki ga je zavarovanec dosegel v 
zadnjih letih zavarovanja. Tak osebni dohodek je v sistemu delitve po delu 
hkrati najmodernejše merilo za delovni prispevek zavarovanca družbene skup- 
nosti. Zato naj bi bil osnova za določitev pokojnine in za odmero prispevkov 
osebni dohodek, ki bi se za leta pred letom upokojitve valoriziral skladno z 
gibanjem osebnih dohodkov na podlagi gibanja splošnega povprečja osebnih 
dohodkov v okviru republike. Najbolj enostaven, najcenejši in za zavarovanca 
tudi najbolj razumljiv je sistem, da se pokojnina računa neposredno od oseb- 
nih dohodkov. Po tezah se namreč ugotavlja za vsakega zavarovanca za vsako 
leto sproti njegova osnova skozi vso dobo njegovega zavarovanja, da bi se lahko 
nato ob upokojitvi izračunalo povprečje osnov zadnjih petih let. Povprečje teh 
osnov je šele pokojninska osnova, cd katere se računa pokojnina. 

Mimo tega. zelo zamotanega in dragega sistema, pa takšna osnova za vse 
zavarovance, četudi izpolnjujejo vse pogoje, ni enotna. Npr. v 20. zavarovalnem 
razredu znaša po vzorcu v tezah pokojninska osnova 38 444 dinarjev za osebne 
dohodke, v razponu od 43 910 do 46 545 dinarjev. Ta osnova 38 444 dinarjev 
pomeni namreč 87,5 "/o za zavarovance s spodnjo mejo osebnega dohodka in 
82,5 «/.» z zavarovance z zgornjo mejo osebnega dohodka. To je torej razlika za 
1 635 dinarjev. Ce pa znaša osebni dohodek samo en dinar več, torej namesto 
46 545 dinarjev 46 546 dinarjev, pride zavarovanec že v naslednji pokojninski 
razred z osnovo, ki znaša 39 202 dinarja. V tem primeru pripade zavarovancu, 
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katerega dohodek je bil samo za en dinar večji, za 1458 din višja osnova zava- 
rovanja in za toliko višja tudi pokojnina. 

Uvedba osnov zavarovanja ne pomeni torej dosledne izvedbe linearnega 
sistema, marveč progresivno odmerjanje za tiste zavarovance, ki imajo v razponu 
manjši osebni dohodek od zavarovalne osnove in degresivno za tiste, ki imajo 
višji osebni dohodek. Pokojnina kot stimulans za povečanje produktivnosti je 
stimulativnejša, kolikor bolj neposredno vidi delavec odvisnost pokojnine od 
osebnega dohodka. Gre namreč za večji vpliv na interes za napredovanje, za 
prevzem odgovornejših in zahtevnejših delovnih mest in ne za kategorizacijo 
delovnih ljudi. Ker predvideva prednačrt zakona, da bi bile osnove zavarovanja 
podlaga za vse vrste prispevka socialnega zavarovanja in za vsa nadomestila 
osebnih dohodkov zavarovancev, to je hranarino v primeru bolezni, nadomestilo 
ženam cb porodu, delavcem za čas dopustov, orožnih vaj itd., pomeni uvedba 
osnov povečanje destimulativnega vpliva na zavarovance. Praktično je namreč 
nemogoče določiti osnove zavarovanja od 1. januarja vsakega leta vnaprej po 
osebnem dohodku, doseženem v minulem letu. Zato predvideva prednačrt 
zakona, da se določajo osnove zavarovanja za čas od prvega julija do 30. junija 
naslednjega leta po osebnem dohodku, doseženem v minulem letu. S tem se 
seveda še bolj odmika osnova zavarovanja od dejanskega osebnega dohodka v 
letu, za katerega se uporablja. S tem se odmikamo tudi od načela delitve oseb- 
nega dohodka po delu. Pravice zavarovancev se namreč ne bedo ravnale po 
osebnem dohodku, kakršnega imajo v času uživanja pravic, marveč po znesku 
osnove, ki mu pripada iz osebnega dohodka iz minulega leta. Tako bi npr. dela- 
vec, katerega osebni dohodek je v letu 1964 znašal 30 000 dinarjev, prejemal za 
primer bolezni v 65. letu, ko je lahko znašal njegov osebni dohodek že 40 000 di- 
narjev, hranarino od osebnega dohodka 30 000 dinarjev, torej hranarino 
27 000 dinarjev, namesto 36 000 dinarjev, kar predstavlja razliko 9 000 dinarjev 
v škodo zavarovanca. To pomeni, da podrejamo družbenoekonomsko vsebino 
pokojninskega zavarovanja v tehniki, ki jo terja sistem osnov zavarovanja. 

Osnutek zakona tudi ni dosleden, saj predvideva, da se odreja posebnim 
kategorijam zavarovancev, to so npr. vojni zavarovanci, uslužbenci notranjih 
zadev itd., pokojnina neposredno od osebnega dohodka. Torej imamo v sistemu 
dva kriterija, pri čemer priznavamo ugodnejši, predvsem pa pravičnejši kriterij 
le posebnim kategorijam zavarovancev. Na to okolnost je javna razprava še 
prav posebej opozorila. Hkrati velja še pripomniti, da smo v sistemu nagraje- 
vanja odpravili tudi v javni upravi razrede. Zato je tudi tem manj razumljivo, 
zakaj jih spet oživljamo v novem pokojninskem sistemu. 

Da bi se priznanim pokojninam trajno zagotovila njihova realna vrednost, 
so teze predvidele, da se pokojnine vsako leto obvezno prilagajajo povečanim 
življenjskim stroškom, upoštevaje specifične razmere republik. Razen tega so 
teze še predvidele, da je treba proučiti vprašanje prilaganjanja pokojnin pove- 
čani produktivnosti dela oziroma gibanju osebnih dohodkov aktivnih zavaro- 
vancev. 

Za drugo valorizacijo, to je prilagajanje pokojnin povečani produktivnosti 
dela, oziroma gibanju osebnih dohodkov, je bilo rečeno v tezah, da o njej odlo- 

, čajo republiške skupnosti socialnega zavarovanja. Po prednacrtu zakona določa 
osnove, pogoje in merila za usklajevanje pokojnin s splošnimi ekonomskimi 
gibanji zaradi dosega izboljšanja življenjskega standarda skupščina jugoslovan- 
ske skupnosti socialnega zavarovanja. Pri tem naj ta skušč na upošteva tudi 
stanje, predvideno gibanje sredstev v skladih in obveznostih teh skladov v 

/ 
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naslednjih obdobjih v vseh republikah. S tako rešitvijo ne upošteva prednacrt 
zakona, da se tako kot življenjski stroški tudi raven osebnih dohodkov ne giblje 
enakomerno v vseh republikah. Zato bi bilo treba upoštevati tudi za takšno 
valorizacijo, kakršno je stanje pokojninskih skladov v posameznih in ne v 
vseh republikah. Podatki o gibanju življenjskih stroškov namreč kažejo, da so 
porasli življenjski stroški v Sloveniji od leta 1959 do 1963 za skoraj 26 °/o več kot 
v vsej državi. Se večja so odstopanja pri gibanju osebnih dohodkov. 

Potemtakem tudi ni mogoče pokojninskega zavarovanja uspešno urejati 
mimo konkretnih razmer v posamezni republiki. Zato so lahko samo republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja tiste, ki odločajo> o prilagajanju pokojnin 
povečani produktivnosti dela in povečanim osebnim dohodkom zaposlenih. 

Eno naj kočij ivejših vprašanj, ki ga moramo rešiti ob novem zakonu o 
pokojninskem zavarovanju, je odprava oziroma čimvečja uskladitev nesorazme- 
rij med pokojninami starih upokojencev in pokojninami tistih, ki bodo odhajali 
v pokoj po novih predpisih o pokojninskem zavarovanju. Gre torej za čimbolj 
točno prevedbo starih pokojnin na nove pokojnine. V tezah je postavljeno 
načelo, da je treba pri prevedbi pokojnin zavarovati pridobljene pravice, ohra- 
niti doseženo raven prejemkov in odpraviti sedanje razlike in neenakomernosti 
pri višini prejemkov. To' naj bi se doseglo s tem, da bi se najprej ugotovil osebni 
dohodek, ki ga je upokojenec dosegel v zadnjih petih letih dela pred upoko- 
jitvijo, nakar bi se valoriziral povprečni osebni dohodek v posameznem letu 
na raven v letu pred upokojitvijo ter nato določila osnova zavarovanja. Ta 
način bi veljal za upokojence, upokojene po prvem januarju 1958, medtem ko 
bi se določil za upokojence, upokojene pred prvim januarjem 1958. leta kot 
osebni dohodek izvedeni srednji znesek plač tistega zavarovalnega razreda, v 
katerega je razvrščen upokojenec po sedaj veljavni lestvici zavarovalnih razre- 
dov. Na prvi pogled se zdi predlagan način dokaj preprost in tudi sprejemljiv. 
Praktični preizkus predlagane valorizacije in prevedbe pa pokaže zelo različne 
rezultate. Ti rezultati so močno odvisni tudi od nihanja osebnih dohodkov v 
delovnih kolektivih. Valorizacijski količniki delujejo na nekatere zelo ugodno, 
na druge neugodno. Valorizacija osebnih dohodkov pripelje do nesorazmerno 
velikega povečanja osebnega dohodka nasproti sedanjemu osebnemu dohodku 
v tistih delovnih organizacijah, ki so imele v prejšnjih letih, na primer v 
letih 1956 do 1960, relativno visoke osebne dohodke, v zadnjih letih pa so ti 
dohodki stagnirali oziroma so se zviševali povprečno. V delovnih organizacijah, 
ki so imele svoj čas nizek osebni dohodek, kasneje pa se je ta nesorazmerno 
hitro povečal, je rezultat valorizacije obraten. Valorizrani osebni dohodek in 
s tem v zvezi znesek pokojnine bi bil odvisen od tega, kdaj je bil zavarovanec 
upokojen, oziroma na kakšni ravni je bil osebni dohodek v delovni organiza- 
ciji prav v razdobju, ki bo prišlo v poštev za ugotovitev valoriziranega osebnega 
dohodka. Iz tega torej izhaja), da bo odvisen znesek pokojnine predvsem od 
tega, v katerem času je šel zavarovanec v pokoj in ne od tega, kolikšen je 
bil njegov dejanski prispevek skupnosti. Sedanje razlike, ki so predmet velike 
kritike, se bodo> še bolj povečale med upokojenci, upokojenimi od leta 1958 dalje. 
Da predvideni sistem ne ustreza, nazorno dokazujejo tudi poskusne prevedbe 
v mnogih konkretnih primerih. Tako na primer znaša sedaj razlika med pokoj- 
nino dveh kvalificiranih delavcev, ki sta bila upokojena v istem svojstvu in v 
istih Okoliše nah, le da je bil eden upokojen leta 1957,, drugi pa leta 1960, 
3450 dinarjev. Po predlagani prevedbi bi znašala ta razlika 8773 dinarjev. To- 
liko višjo pokojnino bi torej prejemal upokojenec, ki je bil upokojen leta 1957. 
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Upokojena delavca Železarne Jesenice sta odšla v pokoj v istem svojstvu, le 
da eden leta 1958 s 35-letno delovno dobo, drugi pa leta 19S2 s 37-letno delovno 
dobo. Razlika med njunima pokojninama znaša danes 3650 dinarjev v korist 
upokojenca iz leta 1962, ki ima večjo delovno dobo. Po predlagani prevedbi bo 
ta razlika znašala 5165 dinarjev v korist zavarovanca iz leta 1958, ki ima dve 
leti manj delovne dobe. Vzrok temu je dejstvo, da se je upokojencem pred 
letom 1958 odmerjala pokojnina na podlagi kategorije delovnega mesta, upo- 
kojencem po letu 1958 pa na podlagi osebnega dohodka. Vendar je upokojence 
z nizkim osebnim dohodkom tudi po letu 1958 varovala kategorija delovnega 
mesta kot korektiv za določanje pokojnine, ki pa bi pri prevedbi v celoti 
odpadla. Zato bi bil tudi zaradi te okolnosti ob predlaganem sistemu prizadet 
precejšen del upokojencev, predvsem delavcev z nizkimi osebnimi dohodki. 

V Sloveniji je bilo 1961. leta 67 fl/o, v 1962. letu 61,5 "J/o in v 1963. letu 48"/« 
upokojenih delavcev, ki so bili uvrščeni v zavarovalne razrede po kategoriji 
delovnega mesta. Upokojenci pričakujejo, da bodo s prevedbo odpravljene ali 
vsaj zmanjšane sedanje razlike med upokojenci, ki so bili z istih delovnih mest 
upokojeni v različnem času. Prevedba po tezah te razlike očividno ne bo odpra- 
vila, marveč jih bo v nekaterih primerih še povečala. Zaradi različnih pogojev 
v posameznih republikah enotni sistem prevedbe ni vzdržen, saj ne daje 
enotnih rezultatov, marveč še bolj zaostruje obstoječe razlike. Učinek prevedbe 
je namreč odvisen poleg izhodiščnega leta tudi od valorizacijskega količnika, 
ki mora ustrezati tistemu odstotku, za kolikor so se v povprečju povečali osebni 
dohodki v posameznih letih do leta prevedbe. 

V vrsti problemov, ki zahtevajo pomembnejše spremembe v sistemu pokoj- 
ninskega zavarovanja, se med drugim omenja predvsem povečano obremenje- 
vanje skladov pokojninskega zavarovanja, ki nastaja zlasti zaradi visoke stopnje 
naraščanja števila pokojnin. Obveznosti, in s tem potrebna sredstva za izplače- 
vanje že priznanih in bodočih pokojnin, stalno rastejo, kar se odraža tudi v 
razmerju nasproti narodnemu dohodku. Potrebe za starostne in družinske pokoj- 
nine so v Sloveniji od 8 milijard 970 milijonov v letu 1958, porasle na 28 mili- 
jard 915 milijonov v letu 1963. Ob sedanjem sistemu bi do leta 1970. porasle 
na približno 53 milijard. Njihov delež v narodnem dohodku je porastel od 2,92°/» 
v letu 1958. na 4,47 v letu 1963. Vse to je tudi posledica nenehnega naraščanja 
števila starostnih pokojnin, ki je od 1958. do 1963. leta porastlo za 58,8 a/o in 
število družinskih pokojnin za 21,9 ®/o, medtem ko se je število aktivnih zava- 
rovancev v tem obdobju povečalo za približno 23 Vo. Število starostnih pokojnin 
je na primer od 41 715 v letu 1958 porastlo na 65 417 v letu 1963, do leta 1970 
pa bi se ob sedanjih pogojih povečalo že na nad 110 000. 

Večji pritisk na sklade socialnega zavarovanja povzroča tudi podaljšana 
življenjska doba uživalcev pokojnin. Statistični podatki namreč kažejo, da je v 
Sloveniji srednja življenjska doba pri moških 65 in pri ženskah 70 let. Takšna 
gibanja zahtevajoi, da se v sistemu pokojninskega zavarovanja izvedejo takšne 
spremembe, ki nam zagotavljajo solidne materialne osnove, saj so tudi pogoji 
za pridobitev pokojnine eden od razlogov za hitro naraščanje stroškov pokoj- 
ninskega zavarovanja. V novem sistemu pokojninskega zavarovanja se predvide^ 
vajo spremembe pogojev za pridobitev pokojnin, ki naj bi zadrževale hitro 
naraščanje števila pokojnin in ki bodo predvsem pogojevale odvisnost med 
vlaganji v sklade in pravicami zavarovanja. Ob sedanjih pogojih bi se nujno 
morala zvišati stopnja prispevka, kar pa bi povzročalo stagnacijo osebnih dohod- 
kov aktivnih zavarovancev ali pa zmanjšanje sredstev za razširjeno reprodukcijo.. 
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To bi nujno prizadelo tudi sklade pokojninskega zavarovanja in s tem tudi 
upokojence same. Ob spremenjenih pogojih za pridobitev pravic do pokojnine 
gre ob sočasnih prizadevanjih tudi za čimboljše delovne pogoje, za krepitev 
materialne osnove pokojninskega zavarovanja in za zagotovitev odvisnosti vla- 
ganj v sklade in pravicami zavarovanj ter za usklajevanje pokojninskega sistema 
s celotnim družbenoekonomskim sistemom. Kdor bo> delj časa delal in več 
vplačeval v sklade, si bo zaslužil tudi boljšo pokojnino. Pri tem je zavarovancu 
dano na voljoi, da se sam odloči za večjo ali manjšo pokojnino. Zavarovanci 
bodo namreč lahko odhajali v pokoj tudi prej. Seveda bodo v tem primeru 
njihove pravice oziroma pokojnine manjše. Za zavarovance, ki so izpolnili ali 
bodo v teh letih izpolnili pogoje za pridobitev pravic do pokojnine po sedanjih 
predpisih, se predvideva v prednacrtu zakona tako imenovano predhodno 
obdobje. V njem bodo lahko uveljavljali tisti, ki so do dneva uveljavitve zakona 
izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, pa še te pravice 
še niso uveljavili, to pravico po dosedanjih predpisih, če bodo takšno zahtevo 
vložili v roku enega leta po izidu novega zakona. Zavarovanci, ki bodo izpolnili 
te pogoje šele v roku enega leta od uveljavitve zakona, bodo lahko uveljavili 
pravice za starosnto pokojnino po sedanjih predpisih, če bodo vložili zahtevo v 
6 mesecih po izpolnitvi pogojev za pridobitev pokojnine. Za zaposlitve na 
posebno težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih, na katerih ne morejo 
starejše osebe zaradi narave opravila uspešno opravljati takšnih del, bi imeli 
zavarovanci pravico do pokojnine z zmanjšano delovno dobo, to je tako imeno- 
vana beneficirana pokojninska doba. Za beneficirano štetje bi prišla v poštev 
tista delovna mesta in opravila, na katerih se težavnost in škodljivost ne morejo 
odvrniti z zboljšanjem delovnih pogojev, npr. s tem, da se skrajša delovni 
čas, izboljša tehnologija,, izboljša varstvo pri delu in podobno. Kot nov je v 
tezah postavljen kriterij, da ne morejo zaradi narave zaposlitve starejše osebe 
praviloma uspešno opravljati takšnih del. Katera dela, oziroma delovna mesta 
so tu mišljena, ni povedano. Očitno gre za poklice umetniškega udejstvovanja 
in druge. Zakon bo določil le splošne osnove in merila za beneficiranje delovne 
dobe. S posebnimi predpisi zvezne skupščine bodo določena delovna mesta in 
opravila, na katerih naj se beneficira delovna doba, prav tako tudi obseg in 
način njenega beneficiranja ter ustrezno znižanje starostne meje. To pomeni, 
da bo beneficiranje različno in odvisno od težavnosti dela. 

V javni razpravi so tudi v Sloveniji močno prišle do izraza težnje za čim- 
širšo uporabo beneficiranega štetja. Menimo, da bi se smelo beneficirano štetje 
delovne dobe priznati samo za tista dela in delovna mesta, kjer sta težavnost 
in škodljivost dela za zdravje iz objektivnih razlogov neodklonljiva. Ce s tega 
vidika opredelimo namen beneficiranega štetja, morajo potem biti takšna opra- 
vila oziroma delovna mesta čimbolj maloštevilna, sicer bomo porušili sistem 
pogojev za pridobitev starostne pokojnine. 

Predlagane reforme v pokojninskem sistemu in načini zagotavljanja po- 
trebnih sredstev zahtevajo tudi ustrezne spremembe v financiranju tega zava- 
rovanja. Skladi pokojninskega zavarovanja naj bi postali materialno sposobni 
reševati probleme tega področja in predvsem sposobni izpolnjevati svoje obvez- 
nosti do upokojencev in aktivnih zavarovancev, vključno valorizacijo pokojnin- 
skih osnov. Teze so predvidele načelo kapitalnega kritja. Prednačrt zakona pa 
nima določb glede financiranja pokojninskega zavarovanja, razen teh, da bo to 
vprašanje urejeno z zakonom o organizaciji in financiranju socialnega zava- 
rovanja. Način financiranja sicer res ni bistven za sam sistem pravic iz 
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pokojninskega zavarovanja, vendar menimo, da ni mogoče razpravljati o novem 
pokojninskem sistemu brez finančnega predračuna. Vsekakor je treba ugotoviti, 
kolikšne so in kako se bodo krile obveznosti, ki jih zagotavljamo zavarovancem 
ob ureditvi njihovih pravic. 

Končno bi veljalo povzeti še dve misli iz javne razprave in sicer te, da je 
treba zgraditi tak sistem pokojninskega zavarovanja, ki bo stimulativen za 
aktivne zavarovance in ki jim bo zagotavljal, da bodo v polnem obsegu 
deležni rezultatov svojih delovnih prispevkov, pri čemer naj bo bodoči sistem 
tak, da bo razumljiv, da ga ne bo treba neprestano dopolnjevati in spreminjati, 
kot smo dopolnjevali dosedanje zakone. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo želi dr. Josip Globevnik. 

Dr. Josip Globevnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko stojimo 
pred novo zakonsko ureditvijo pokojninskega sistema kot dela našega socialnega 
zavarovanja, se — mislim — v okviru izhodiščne problematike nakazuje tudi 
ključno vprašanje, s kakšnimi normativnimi instrumenti naj se izpelje ureditev 
tega področja? Mislim, da izhaja ta moj zaključek že iz razprave tovarišev pred- 
govornikov. 

Postavlja se konkretno vprašanje, kako in v kakšnem obsegu je mogoče 
in hkrati potrebno regulirati to področje z zveznim zakonom, katerega pred- 
osnutek je pripravljen? 

Pri iskanju stvarnega odgovora na ta problem,, ki se mu je v razpravi o 
tezah za novi pokojninski sistem — po mojem prepričanju — posvečala veliko 
manjša pozornost kot jo zasluži, ne moremo ostati na terenu samo neke pravne 
eksegeze in še manj zakonodajne tehnike, ker bi se s tem omejevali na obrobno 
stran problema. Z druge strani se tudi ne bi mogli zadovoljiti z odgovorom, 
da gre pri tem le za vprašanje oportunosti, se pravi za povsem arbitrarno 
politično oceno zveznega zakonodajalca. Eno izmed osnovnih načel našega poli- 
tičnega sistema je namreč načelo* ustavnosti in zakonitosti, po katerem tudi 
osrednje politično predstavniško telo ni v svojih pravicah neomejeno. Zvezna 
skupščina opravlja svoje naloge na podlagi in v okviru ustave SFRJ in tudi 
zveznih zakonov, dokler jih ne spremeni. 

Jedro našega problema se reducira na vprašanje vsebine in obsega pravic, 
ki jih imata zvezna in eventualno tudi republiška skupščina na področju zakon- 
ske regulative pokojninskega,, oziroma sploh socialnega zavarovanja, in sicer 
v njihovi vlogi izvrševalcev splošnih družbenih funkcij federacije oziroma 
republike, kot so določene in hkrati limitirane v ustavi. 

Preden bi poskusil odgovoriti na to vprašanje, sodim, da je potrebno opo- 
zoriti na pomembno okolnost, ki v dosedanji razpravi o tezah glede pokojnin- 
skega sistema ni bila vidna. Mislim namreč na samo bistveno ustavno spre- 
membo glede zakonodajne pristojnosti federacije na področju socialnega 
zavarovanja, ki smo jo opravili z novo ustavo. Po prejšnji ustavni ureditvi je 
sodilo socialno zavarovanje v popolno zvezno zakonodajo, se pravi v celoti v 
izključno regulativno domeno zvezne skupščine. Z novo ustavo so federalne 
funkcije na tem področju družbenega samoupravljanja doživele kvalitetno spre- 
membo in sicer v smeri zožitve zakonodajne pristojnosti. Celotno področje 
socialnega zavarovanja smo namreč — zaradi njegove pretežne narave kot 
področja družbenega samoupravljanja — prenesli iz prejšnje popolne, v novo 
temeljno zvezno zakonodajo. Ta pa je tudi sama — v primerjavi s prejšnjo 
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— kot bomo videli, spremenila nekatera obeležja svojega značaja. Vloga fede- 
racije je tako na področju socialnega zavarovanja skrčena na urejanje nekaterih 
temeljnih razmerij, o čemer bom pozneje še posebej govoril. Toda sestavljalci 
predosnutka novega zakona o pokojninskem zavarovanju, so po mojih mislih, 
v osnovi, morda z nekaterimi korekturami, še vedno izhajali iz stare ustavne 
ureditve na tem področju oziroma so jo predpostavljali. To kaže med drugim že 
sam naslov zakona »Zakon o penzijskom osiguranju«, ki je ostal tak kot je 
bil doslej, in ki bi se sicer moral pravilno glasiti »Osnovni zakon o penzijskom 
osiguranju«, kakršen naslov — namreč »osnovni« — nosijo vsi zvezni zakoni, 
ki spadajo v kategorijo temeljne zvezne zakonodaje. 

Naš politični sistem socialistične demokracije, katerega vsebina je družbeno 
samoupravljanje, izhaja od svobodnega človeka, ki je na temelju družbene 
lastnine produkcijskih sredstev in v pogojih osvobojenega dela stvarni nosilec 
in hkrati čimbolj neposredni upravljalec družbenih odnosov. Temeljni orga- 
nizmi družbenega samoupravljanja so kot vemo, delovne organizacije in komune. 
V komuni se upravljajo vse splošne družbene naloge, z izjemo tistih, ki se 
morajo že po svoji naravi opravljati v širših družbeno-političnih skupnostih. 
Centralne družbene funkcije so spričo federativne državne ureditve razdeljene 
med republiko in federacijo in sicer po načelu, da velja presumpcija za republike 
kot državne socialistične demokratične skupnosti, ki sestavljajo* Jugoslavijo 
kot federativno državno skupnost jugoslovanskih narodov in narodnosti. Fede- 
racija zato opravlja samo tiste splošne družbene naloge, ki so jih jugoslovanski 
narodi in delovni ljudje Jugoslavije v svojem interesu poverili njej v izvrše- 
vanje in ki so kot takšne sporazumno fiksirane v zvezni ustavi. 

V skladu s tako postavljenimi načeli našega političnega sistema, ki 
funkcionalno in organizacijsko raste od spodaj navzgor in v katerem mora 
neposredno družbeno samoupravljanje priti čimbolj do veljave, so v novi ustavi 
posebej poudarjene temeljne družbene funkcije komune. Hkrati pa je — za 
razliko od prejšnje ustavne ureditve, predvsem od prejšnje politične prakse 
in ustavnopravne teorije — zagotovljena z novo ustavo ne le večja družbeno- 
politična, marveč tudi samostojna družbenoekonomska vloga republike kot 
družbeno-politične skupnosti ter s tem prav tako tudi njena samostojna odgo- 
vornost za politiko na posameznih področjih družbenega življenja v republiki. 
Seveda pa se morata ta vloga in odgovornost republike uveljaviti v okviru 
Jugoslavije kot celote, enotnosti njene politične ureditve in temeljnih pravic 
človeka in občana, enotnega družbenoekonomskega sistema in gospodarskega 
prostora ter enotnega sistema delitve družbenega proizvoda. To vse pa se lahko 
zagotavlja in mora zagotavljati na nivoju federacije. 

Pravica na socialno zavarovanje je ena izmed temeljnih pravic delovnega 
človeka. Izvajajoč to načelo, postaylja naša ustava socialno zavarovanje, kate- 
rega del je tudi pokojninsko zavarovanje, kot posebno institucijo medsebojnega 
zavarovanja delovnih ljudi. Z njo je tako izražena ena izmed osnovnih člove- 
kovih pravic, ki temelji na pravici do dela in izvira iz dela, hkrati pa se prek 
nje na tem področju neposredno uresničuje načelo medsebojne solidarnosti 
delovnih ljudi v socialistični družbi. Socialno zavarovanje je obvezno, njegovo 
izvrševanje pa je usklajeno s splošno vsebino naše družbene ureditve, ki se 
izraža v družbenem samoupravljanju. Glede na takšno vlogo in značaj našega 
socialnega zavarovanja, in sicer kot dela našega političnega in družbenoekonom- 
skega sistema, mora biti seveda okvir strukture socialnega zavarovanja enotno 
določen v merilu Jugoslavije. V ustavi SFRJ je socialno zavarovanje 
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dobilo mesto v posebni določbi, in sicer v poglavju o svoboščinah, pravicah in 
dolžnosti človeka in občana (38. člen). Iz te določbe naj citiram dva kratka 
pasusa, ki sta pomembna v zvezi z našim, uvodoma postavljenim vprašanjem: 
^Delavci so po načelih vzajemnosti in solidarnosti obvezno zavarovani v okviru 
enotnega, z zveznim zakonom določenega sistema socialnega zavarovanja.« — 
»Službo socialnega zavarovanja upravljajo zavarovanci neposredno in po orga- 
nih, ki jih sami volijo in odpokličejo.« Zvezna ustava hkrati dopušča možnost, 
da se z zakonom, torej zveznim ali republiškim, vpelje tudi za druge občane 
zavarovanje, ki jim zagotavlja zdravstveno varstvo in druge pravice na podlagi 
socialnega zavarovanja. 

Ustavni tekst že na tem mestu določa v okviru osnovnih pravic človeka in 
občana položaj institucije socialnega zavarovanja ter opredeljuje njegovo splošno 
funkcijo. Jasno in nedvomno pove, da je socialno zavarovanje kot področje 
družbenega samoupravljanja samo v določenem delu predmet zvezne zakono- 
daje, in sicer le toliko, kolikor gre za določitev samega okvira, v katerem se 
izvaja socialno zavarovanje. Ta okvir je enotnost sistema socialnega zavaro- 
vanja. Tak splošni odgovor na naše uvodoma postavljeno vprašanje lahko še 
bliže konkretiziramo in sicer iz samih tistih ustavnih določb, ki posebej normi- 
rajo zakonodajno pristojnost federacije. Dejal sem že, da je prešlo z novo ustavo 
socialno zavarovanje iz sfere popolne, v sfero temeljne zvezne zakonodaje. Po 
določbi 2. točke 161. člena ustave SFRJ je federacija pristojna, da izda o soci- 
alnem zavarovanju temeljni zakon, na kar je v tezah posebej opozorjeno. Kaj 
to pomeni? Kakšna sta v duhu in v jeziku nove ustave vsebine in obseg pravice 
federacije, da določeno področje ureja le s temeljnim zakonom ali — drugimi 
besedami — kako je v takšnem primeru porazdeljena centralna regulatorna 
družbena funkcija med federacijo in republiko? 

Po dosedanji ustavni ureditvi je bila razlika v pristojnosti federacije na 
področju popolne in temeljne zakonodaje v bistvu le v tem, da je v prvem 
primeru federacija s svojim zakonom urejala, v drugem primeru pa lahko ure- 
jala določeno področje v celoti. Res je, da je že po naši prejšnji ustavni ure- 
ditvi lahko tudi republika izdala svoj zakon na področju,, ki ga je zveza uredila 
s temeljnim zakonom, seveda le, če je zanjo od zakonske materije praktično 
še kaj ostalo po izdaji zveznega temeljnega zakona, ki mu v ustavi ni bil 
postavljen nikakršen limit. Iz naše desetletne politične prakse pred novo ustavo 
je znano, da je federacija na področju temeljne zakonodaje praviloma v celoti 
izčrpala zakonsko materijo. To je sicer bilo predvsem v začetni stopnji izgradnje 
našega političnega in ekonomskega sistema deloma opravičljivo. Takšno poli- 
tično prakso je v vsem podpirala ustavno-pravna teorija z utemeljitvijo o pred- 
postavljeni in nujni državni vsemoči federacije na področju oblasti, zaradi česar 
republike lahko izrazijo v svojih zakonih na področju temeljne zvezne zako- 
nodaje kvečjemu svoje specifičnosti. Vsi dobro vemo za dve takšni, najbolj 
značilni specifičnosti, ki sta bili praviloma prvič ali v tem, da republike svojih 
zakonov sploh niso izdale, ker je bila zakonska materija s temeljnim zveznim 
zakonom v celoti regulirana^ ali pa drugič, v tem, da se je normativna aktivnost 
republike izražala v doslovnem povzemanju teksta zveznega zakona — prak- 
tično prepisovanja — ki mu je bila eventualno dodana kakšna tehnična norma, 
bolj spadajoča v izvršilni podzakonski predpis kot v sam zakon. 

Nova ustava se je — po besedah tovariša Kardelja — prizadevala, da kar 
najbolj konkretno določi državno-pravna razmerja med federacijo in repu- 
blikami. To prizadevanje s ciljem, da se najprej razvijajo družbeni odnosi na 
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načelih socialističnega demokratizma, je rodilo koristen sad tudi na področju 
opredelitve temeljne zvezne zakonodaje. Nova zvezna ustava je v omenjeni 
določbi 2. točke 161. člena taksativno naštela področje, ki jih lahko federacija 
ureja s temeljnim zveznim zakonom. Na koncu te določbe pa smo precizirali 
pravico federacije izdajati temeljne zakone tudi, citiram: »o drugih odnosih, 
ki imajo pomen za enotnost gospodarskega sistema,, o temeljnih odnosih, ki 
imajo pomen za politični sistem ter o tistih odnosih, za katere je v tej ustavi 
določeno, da se uredijo z zakonom«. 

Iz te ustavne določbe jasno izhaja, da je dognan nov tip temeljnega zvez- 
nega zakona, in sicer takšen, kot v našem političnem sistemu družbenega sa- 
moupravljanja in v skladu s prej obrazloženimi družbenimi funkcijami fede- 
racije, hkrati ustreza resnično socialističnim in demokratičnim notranjim od- 
nosom med republiko in federacijo kot družbeno-političnimi skupnostmi. 

Razen v primerih, ki se lahko po> izredni določbi ustave urejajo z zakonom, 
se na področju temeljne zvezne zakonodaje zakonodajna funkcija federacije 
reducira in mora reducirati na reguliranje družbenih odnosov samo v tistem 
neobhodnem okviru, s katerim se zagotavlja enotnost političnega in gospodar- 
skega sistema. Še več. V skrbi, da se pri tem omogočita čim večja elastičnost 
in možnost za neovirano razvijanje in razreševanje družbenih odnosov, je 
zvezna ustava uveljavila še troje značilnih načel: 

Prvič, priznala je ustavno pravico republikam, da v celoti uredijo ma- 
terijo s področja temeljne zvezne zakonodaje, če ustreznega zveznega zakona ni 
(119. člen). 

Drugič, omogočila je federaciji, da izpolni svojo dolžnost urediti določeno 
področje s temeljnim zakonom, tako da temeljnega zakona sploh ne izda, na- 
mesto njega pa sprejme le splošni zakon. To se pravi, uporabi tisti tip zakono- 
dajnega instrumenta, s katerim se na nivoju federacije praviloma normalno 
urejajo področja družbenega samoupravljanja tako, da se postavijo samo splošna 
načela za republiško zakonodajo na osrednjem področju (120. člen ustave). 

Tretjič, izvršilne predpise za izvrševanje zveznega zakona izdajajo po ustavi 
republike, če so za njegovo izvrševanje pristojni organi v republiki, a s samim 
zakonom ni izrecno določeno, da te predpise izdajajo zvezni organi, ali pa je 
republika pooblaščena za njihovo izdajanje (126. člen). 

Tako torej po novi ustavi ni več dvoma, da na področjih temeljne zvezne 
zakonodaje konkurirata federacija in republika. Funkcije federacije in republike 
so tu medsebojno porazdeljene, in sicer načeloma tako, da federacija postavi 
splošne zakonske okvire, to se pravi, da določi osnove sistema na določenem 
področju, v ostalem pa republika neposredno ureja družbene odnose na osred- 
njem področju. 

Iz vsega povedanega menim, da izhaja jasen, splošen in konkreten od- 
govor na naše uvodoma postavljeno vprašanje: kakšna je zakonodajna funkcija 
federacije na področju socialnega zavarovanja ter kakšna sme in hkrati mora 
biti vloga temeljnega zveznega zakona o pokojninskem zavarovanju? Materija 
zveznega zakona je lahko samo sistem pokojninskega zavarovanja«, ki pa ga 
sme v zvezi z zakonom urediti toliko in tako daleč, kolikor je treba zagotoviti 
njegovo negibno enotnost v merilu Jugoslavije. 

Vse drugo na tem področju je ostalo domena republike in njene zakonodajne 
pristojnosti. Sodim, da ne bo težko ugotoviti, kateri so tisti družbeni odnosi, 
katerih ureditev predstavlja zagotovitev potrebne enotnosti sistema pokojnin- 
skega zavarovanja. Ni dvoma, da spada sem določitev minimalnega kroga za- 
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varovancev obveznega pokojninskega zavarovanja, nadalje opredelitev mini- 
malnega obsega njihovih pravic in maksimalnih pogojev za posamezne pravice, 
kot tudi fiksiranje temeljnih načel glede financiranja pokojninskega zavaro- 
vanja in končno načel glede valorizacije pokojnine. 

Verjetno bodo pri tem ostala odprta nekatera mejna vprašanja o tem, 
ali ureditev določenih odnosov še predstavlja določitev sistema ali ne. Rešitev 
teh vprašanj bo rezultat politične ocene zvezne skupščine, ki pa seveda mora 
— ocena namreč — ostati v mejah funkcije federacije in tudi ustavno-sodne 
kontrole na tem področju. 

Predosnutek novega zveznega zakona o pokojninskem zavarovanju ni — 
po mojem prepričanju — izhajal iz teh ustavnih osnov o vlogi temeljnega 
zveznega zakona in želi po zakonitosti inercije bolj ali manj nadaljevati z 
opisano politično prakso izpred uveljavitve nove ustave. 

Mislim, da bi bilo za nadaljnje razvijanje naše politične ureditve lahko 
samo škodljivo, če bi si republika prisvajala ali skušala prisvajati urejanje 
družbenih odnosov, ki predstavljajo enotnost družbenega sistema, in ki po 
ustavi sodijo v zakonodajno pristojnost federacije. Nič manj pa nisem z druge 
strani prepričan, da moramo biti občutljivi pri vsaki možnosti, ki bi lahko 
navajala na misel, da se skuša nadaljevati s prejšnjo politično prakso in širiti 
zakonodajne funkcije federacije izven z ustavo določenih meja. Vemo namreč, 
koliko je takšna praksa,, predvsem v zadnjih nekaj letih pred uveljavitvijo 
ustave, z informnimi rešitvami objektivno ovirala razvoj in preprečevala boljše, 
racionalnejše in naprednejše rešitve postavljenih vprašanj na različnih področ- 
jih. To velja posebno za tiste primere, ko gre za področja družbenega samo- 
upravljanja, ki že po tej svoji naravi praviloma spadajo v normativno pristoj- 
nost republike in kakršno je v določenem delu, kolikor je obvezno, tudi področje 
pokojninskega oziroma sploh socialnega zavarovanja. 

Ker je socialno zavarovanje osnovna pravica človeka, ki izvira iz njegove 
pravice do dela in je njeno izvrševanje posledica samega dela,, in ker socialno 
zavarovanje dejansko dopolnjuje sistem delitve dohodka po delu, ki mu je 
— dohodku namreč — osnova delovna storilnost in s tem v zvezi uspeh dela, 
potem je pač jasno, da je treba na teh osnovah pred federacijo oziroma v re- 
publiki regulirati pokojninsko zavarovanje. 

Naj končno naglasim, da je obravnavani problem eden izmed primerov, 
ko je treba obstoječo zakonsko ureditev uskladiti z jasno formuliranimi socia- 
lističnimi načeli nove ustave o funkcijah republike in federacije ter v njenih 
medsebojnih odnosih. Občutljivost tega področja, ki do neke mere še vedno 
obstoji, ne sme biti razlog, da bi ob uresničevanju ustavnih načel na po- 
sameznih primerih nove zakonske ureditve bežali stran od problema, oziroma 
hodili mimo njega z zaprtimi očmi. Nasprotno, naša federativna ureditev te- 
melji že od vsega začetka na marksističnih postavkah o integraciji socialistične 
družbe, na osnovi svobode in vztrajnih naporih delovnega človeka ter skupnih 
interesov in solidarnosti delovnih ljudi ter tudi na temelju svobode, samo- 
odločbe, enakopravnosti narodov in njihovih skupnih interesov, ne pa na kon- 
cepcijah o integraciji družbe na temelju in s pomočjo državne sile. 

Določno postavljanje vprašanja ob konkretni problematiki, konciliantno pri- 
znavanje, da problem obstoji ter skupni konstruktivni napori, da se poišče 
rešitev, ki jo v okviru danih možnosti pokaže teža argumentov, bedo brez 
dvoma lahko samo koristili. Omogočali bodo nadaljnje sproščanje razvoja na- 
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šega političnega in družbenega ekonomskega sistema, krepili njegov socialistični 
značaj, njegovo enotnost ter njegovo materialno in moralno moč. 

Vse to, mislim, v celoti velja tudi v primeru nove zakonske ureditve so- 
cialnega oziroma pokojninskega sistema, v katerem tako federacija kot tudi 
republika opravita v skladu z načeli nove ustave vsaka svojo družbeno nalogo. 
Menim, da je s tega gledišča treba predosnutek zakona revidirati oziroma 
napraviti novega, takšnega, ki bo omogočil rešitve, ustrezne konkretnim po- 
trebam in pogojem. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši poslanci. Po tezah za nov po- 
kojninski sistem se zaradi določitve obveznosti prispevkov in pravic pokojnin 
zavarovancev uvajajo zavarovalne osnove, ki se določijo od fiksnih zneskov. 
Vsaka zavarovalna osnova ustreza določenemu razponu osebnih dohodkov. Teze 
nadalje predvidevajo, da bi te zavarovalne osnove služile tudi kot temelj za 
določanje vseh denarnih dajatev socialnemu zavarovanju, ki se odmerjajo od 
osebnega dohodka, bolezensko in porodniško nadomestilo v zdravstvenem za- 
varovanju. Zavarovalne osnove so določene tako, da pomeni vsaka od njih 
85fl/o srednjega osebnega dohodka v posamezni skupini. Na primer: 30."zava- 
rovalna osnova po vzrocu, navedena v tezah, znaša 21 460 dinarjev in velja 
za osebne dohodke od 24 511 do 25 982 dinarjev. Pomeni 85 °/o od osebnega 
dohodka 25 246 din, to je od aritmetične sredine navedenega razpona. 

Takšna ureditev za določanje pokojnin ter drugih dajatev v socialnem 
zavarovanju pa bi imela za posledico nekatere nepravilnosti, in sicer, s tem, 
da pomeni vsaka zavarovalna osnova aritmetično sredino določene skupine 
oziroma razpona osebnih dohodkov, pride do tega, da bo del zavarovancev, ki 
bo razvrščen v določeno zavarovalno osnovo, oškodovan, del zavarovancev bo 
pa na boljšem. Posamezna zavarovalna osnova po primeru, navedenem v tezah, 
pomeni namreč 87,55 '%> osebnega dohodka na spodnji meji in 82,60 "Vo osebnega 
dohodka v zgornji meji razpona. Zaradi tega bo na primer lahko zavarovanec 
v 30. zavarovalni osnovi oškodovan oziroma na boljšem, ker za enega velja 
degresivni, za drugega progresivni sistem za največ 625 dinarjev, v 20. zava- 
rovalni osnovi za največ 1119 din, v 10. zavarovalni osnovi za največ 2005 di- 
narjev, v 5. zavarovalni osnovi za največ 2684 dinarjev in tako dalje. Ugo- 
tavljanje višine pokojnin^, oziroma osnove za pokojnino s pokojninskimi razredi 
ni dosledna načelu, da naj bo pokojnina odraz vrednosti dela, ki ga je za- 
varovanec prispeval družbi. Vsak sistem z razredi ali kategorijami je netočen 
zaradi nujnih stopničastih vrednosti skal, ki niso nikoli dovolj številne. 

Pokojnina lahko spodbuja aktivnega zavarovanca k povečanju delovne sto- 
rilnosti, saj zavarovanec stremi za tem, da bi z večjim osebnim dohodkom 
dosegel tudi večjo pokojnino. To je tem bolj stimulativno, čimbolj neposredno 
vidi zavarovanec odvisnost pokojnin od osebnega dohodka in s tem od delovne 
storilnosti. Dosledno izvajanje načela delitve po delu in uvajanje tega načela 
tudi v pokojninskem sistemu,, je eden od pogojev v boju za višjo produktivnost 
dela. Sistem, ki izenačuje, oziroma bistveno zmanjšuje materialni položaj nižje 
kvalificiranih v odnosu do višje kvalificiranih, ko dosežejo pravico do pokoj- 
nine, zmanjšuje njihovo zainteresiranost, da izboljšajo svoj položaj s priza- 
devanjem, da dosežejo višjo kvalifikacijo in s tem v zvezi višje osebne dohodke. 
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Uvedba zavarovalnih osnov pa to neposredno povezavo med delovno sto- 
rilnostjo oziroma osebnim dohodkom ter pokojnino, močno zamegljuje. Tako na 
primer stimulirajo zavarovalne osnove zavarovanca samo v toliko, da doseže 
osebni dohodek, ki dosega spodnjo mejo razpona. Ker so razponi osebnega 
dohodka pri lestvici 40 ali 50 osnov, kolikor jih teze predvidevajo, zelo 
veliki, bi osnove večine zavarovancev ne stimulirale k rasti storilnosti in k 
stremljenju, da dosežejo višje dohodke. Zadostuje, da zavarovanec doseže 
spodnjo mejo razpona in si že pridobi pravico do enake pokojnine, ki bi jo 
imel, če bi posegel osebni dohodek v višini zgornje meje razpona. Cim manj 
je zavarovalnih osnov, tem manj je tak sistem pravičen. Lestvica osnov bi bila 
tem bolj stimulativna, čim bolj bi se približala osebnim dohodkom. Tedaj pa 
bi morali uvesti večje število osnov, več kot 100, s čimer pa bi bila lestvica 
osnov in tudi zavarovalnine osnove, nesmiselna. 

Z uvedbo osnov se zatrjuje, da bi te omogočile stabilnejše planiranje do- 
hodkov, predvsem v skladih zavarovanja. Res je, da bi bilo mogoče dohodke 
in izdatke skladov dovolj stabilno planirati, ker bi se v tekočem letu prispevki 
obračunavali in plačevali od zneskov;, doseženih v minulem letu. Tako bi 
imeli zavodi podatke o tem, v katere osnove so uvrščeni aktivni zavarovanci, 
ki bi v tekočem letu prišli v poštev za upokojitev. 

Prednosti, ki bi jih prinesel tak sistem planiranja dohodkov in izdatkov 
skladov, niso tako pomembni, da bi upravičevali uvedbo< osnov, katerih nespre- 
jemljivost dokazujejo drugi pomembnejši činitelji, kot so: sistem planiranja 
družbenega razvoja omogoča, da se na podlagi dolgoročnih kot tudi letnih druž- 
benih planov ugotovijo globalni odnosi v formiranju in razdelitvi sredstev, v 
okviru osebne potrošnje pa dinamika rasti osebnih dohodkov, ki so lahko 
realna osnova za planiranje dohodkov in izdatkov teh skladov. To dokazujejo 
tudi dosedanja izkustva komunalnih zavodov za socialno zavarovanje, da je 
bilo dosedaj na tej osnovi mogoče zelo realno planirati dohodke in izdatke 
skladov. Dohodki skladov bi bili manjši, ker bi se prispevki odmerili od nižjih 
zneskov, kot bi znašali dejanski osebni dohodki aktivnih zavarovancev. Na 
osnovi tez naj bi se vsak zavarovanec razvrstil v ustrezno zavarovalno osnovo 
na podlagi povprečnega mesečnega osebnega dohodka v minulem koledarskem 
letu. Tako določena zavarovalna osnova bi veljala od 1. julija tekočega leta 
do 30. junija prihodnjega leta. S tem, da bodo veljale zavarovalne osnove, 
s katerimi bodo zavarovanci razvrščeni na podlagi osebnega dohodka minulega 
leta šele od 1. julija tekočega leta dalje, bo prišlo predvsem pri odmerjanju 
nadomestil v zdravstvenem in invalidskem zavarovanju do nadaljnjih nepra- 
vilnosti. Npr.: zavarovanec bo postal nezmožen za delo 1. julija 1965, ko bo 
že veljala za odmero dajatev zavarovalna osnova, v katero je bil razvrščen 
po osebnem dohodku v letu 1964. Ce je osebni dohodek v prvi polovici leta 
1965 narasel za 6 %, bo predstavljala določena zavarovalna osnova v tem pri- 
meru le 77,9'% do 82,6 "/o tega osebnega dohodka. Ce bo zavarovanec postal 
nezmožen za delo v prvem polletju leta 1966, ko bo zanj še vedno veljala 
zavarovalna osnova, v katero je bil razvrščen na podlagi osebnega dohodka v 
letu 1964 in bo narasel osebni dohodek v letu 1965 za 12 %, v letu 1966 v 
prvem polletju lahko tudi za 6%, kar je po prejšnjem gibanju osebnih do- 
hodkov mogoče, potem to pomeni, da bo taka zavarovalna osnova celo za 
18%) izpod osebnega dohodka. 

Iz navedenega se da povzeti, da so argumenti proti uvedbi zavarovalnih 
osnov dovolj tehtni in prepričljivi. Uvedba osnov in s tem evidenca o gibanju 
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osebnega dohodka aktivnih zavarovancev in vsakoletno izdajanje odločb de- 
lavcem o njihovih osebnih dohodkih v minulem letu, bi terjalo od delovnih 
organizacij, bank in zavodov za socialno zavarovanje, da močno povečujejo ad- 
ministracijo, da zvišajo število uslužbencev in celo vrsto drugih izdatkov. Mo- 
rebitne prednosti, ki bi bile rezultat tako' velikega dela, ne bi bile v razumnem 
sorazmerju s stroški, ki bi jih zahtevalo to delo. 

Iz informacije je razvidno, da bi stroški pri zavodih za socialno zavarovanje 
narasli več kot za 300 milijonov na leto. Približno toliko bi znašali tudi dodatni 
stroški drugih organizacij. Treba bi bilo torej žrtvovati na leto več kot 800 mi- 
lijonov dinarjev za uvedbo nekega sistema, ki je že v svojem bistvu dvomljive 
vrednosti. Če se trudimo na vseh drugih področjih, da odpravimo odvečne in 
nepotrebne stroške, da poenostavimo administracijo in da jo napravimo čimbolj 
sprejemljivo za občana, res ni prav nobenega razloga, da bi v pokojninskem 
sistemu ubrali nasprotno pot. Ce celo v državni upravi odpravljamo razrede, 
zakaj bi te preživele razrede spet uvajali v pokojniski sistem? Tudi v večini 
drugih naprednih držav se pokojnina odmerja neposredno od povprečnih oseb- 
nih dohodkov in ne od osnov. Končno poudarjam, da je treba v nakazanem 
smislu doseči, da se pri sprejetju zakona sprejmejo najbolj ustrezne rešitve. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo želi Ivan Lužovec. 

Ivan Lužovec: Tovarišice in tovariši poslanci! Spregovoriti želim o 
ureditvi nekaterih temeljnih vprašanj s področja pokojninskega zavarovanja, 
ki se nanašajo na to, da se glede valorizacije osebnih dohodkov in pokojnin 
enotno določijo samo načela, medtem ko naj način in valorizacijske količnike 
določijo posamezne republike. Tako naj bi bilo v bodoče. Kako pa je bilo to 
do sedaj? 

Sedanji zakon nima predpisov o valorizaciji, pač pa se je vprašanje višine 
pokojnin reševalo z ukrepi, to je z rastjo razponov v zavarovalnih razredih 

,ob hkratnem proračunavanju tekočih pokojnin, Tako je bila opravljena neke 
vrste valorizacija 1. 10. 1958, 1. 1. 1960 in 1. 1. 1961. Od leta 1961 dalje smo 
vprašanje zaostajanja višine pokojnin reševali s posebnimi in enkratnimi do- 
datki. Pri odmerjanju novih pokojnin smo ostali pri razponih iz leta 1961, 
čeprav se je od tedaj višina osebnih dohodkov občutno spremenila, ita'ko po- 
manjkljivo je bilo takšno reševanje teh problemov, nam pokažeta naslednja 
primera: 

Kvalificirana tkalka, je bila upokojena leta 1958 s tedanjo višino osebnih 
dohodkov 12 800 dinarjev osebnega dohodka, ima sedaj po vseh teh vmesnih 
prevedbah 16 750 dinarjev pokojnine. Sodelavka, upokojena leta 1963, pa je 
imela 24 090 dinarjev osebnega dohodka in znaša njena pokojnika 21 850 di- 
narjev. Tako je indeks porasta osebnega dohodka v tem primeru 188, dočim je 
indeks porasta pokojnine le 130. Višina pokojnine je v tem primeru zaostala 
za 7340 dinarjev ali za 44'%> za osebnim dohodkom tkalke, ki je bila upoko- 
jena leta 1963. 

Drugi primer: kvalificiran kovinar je imel leta 1958, ko je bil upokojen, 
15 777 dinarjev osebnega dohodka in znaša njegova sedanja pokojnina 20 450 
dinarjev. Sodelavec, ki je šel v pokoj leta 1963 in je imel takrat 25 949 osebnega 
dohodka, ima sedaj 21 850 dinarjev pokojnine. Indeks porasta osebnega dohodka 
je v tem primeru 165, pri pokojnini pa 107. Pokojnina upokojenca iz leta 1958 
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je zaostala v teh letih za 5499 dinarjev ali za 27% za osebnim dohodkom 
kovinarja, ki je bil upokojen leta 1963. 

Značilen je tudi podatek za SR Slovenijo. Ta kaže, za koliko so osebne 
pokojnine zaostajale za osebnim dohodkom. Tako je v letu 1958 za 34,9 % 
in v letu 1963 že za 42,7 "/o povprečna osebna pokojnina nižja od povprečnega 
osebnega dohodka. 

Navedeni primeri nam torej kažejo, da se z enkratnimi ukrepi ne da 
uspešno reševati vprašanja prilagajanja pokojnin gibanju osebnega dohodka, 
in da so se razlike kljub temu večale. Zato je potrebno, da se pokojnine va- 
lorizirajo tudi z višino osebnega dohodka. Namesto neuspešnih enkratnih 
ukrepov naj bi novi predpisi o pokojninskem sistemu uvedli valorizacijo osebnih 
dohodkov glede na povprečje v republiki v letu upokojitve in valorizacijo 
pokojnin glede na gibanje življenjskih stroškov in osebnih dohodkov. 

Če sedaj ta načela, ki jih vsebujejo teze o novem pokojninskem sistemu, 
uveljavimo tudi z enotnim načinom, ki je predpisan z zveznim zakonom, ne bomo 
dosegli njihovega namena. Zakaj ne? Npr.: pri količniku za valorizacijo' osnov 
za upokojitev se jemlje odstotek povprečnega povečanja osebnih dohodkov v 
letu upokojitve enotno za vso Jugoslavijo, praviln pa je — povprečno dosežen 
osebni dohodek v republiki. V številkah to pomeni: povprečni osebni dohodek 
za Jugoslavijo 33 027 dinarjev in za Slovenijo 35 665 dnarjev za leto 1963. 
Gibanje osebnega dohodka je bilo od leta 1959 dalje, ki je tudi baza za indeks, 
naslednje — prve številke so za Slovenijo, druge za Jugoslavijo: 1960. leta indeks 
117, 113; 1961. leta 144, 130; 1962. leta 160, 141 in 1963. leta 187„ 164. 

Ta primerjava gibanja povprečnega osebnega dohodka, ki sicer kaže od 
leta 1961 dalje hitrejšo rast osebnega dohodka v naši republiki, ne pomeni, da 
bi uporaba zveznega povprečja ustrezala vsem republikam ali območjem v 
republikah. Tudi povprečje republike kot merilo ni idealno, vendar so razlike 
manjše kot pa odstopanje pri uporabi zveznega povprečja. Višina osebnih dohod- 
kov po republikah je različna, vendar ne sama po sebi,, marveč kot rezultat 
že uveljavljene politike nagrajevanja po deju. Torej, če je nekdo kot aktiven 
zavarovanec dosegel z delom večje povprečje osebnega dohodka in so temu pri- 
merne bile tudi dajatve za socialno zavarovanje, mu te pravice ne moremo 
in ne smemo kratiti tudi tedaj ne, ko odide v zaslužen pokoj. Valorizacija oseb- 
nih dohodkov za upokojitev na podlagi zveznega povprečja pomeni odstopanje 
ali bolje rečeno, uporabo dvojnih meril, to je, dokler si aktiven zavarovanec, 
velja nagrajevanje po delu, ko greš v pokoj, pa velja odmera pokojnine po 
povprečju, ki ne priznava uspeha, doseženega po opravljenem delu. 

Naslednji problem, ki terja hitro in dobro rešitev, je vprašanje valorizacije 
že priznanih pokojnin. Tu se srečuje priznana pokojnina z življenjskimi stroški 
in doseženim standardom. Teze predvidevajo, da bi se pokojnine z valorizacijo 
prilagajale vsako leto sproti povečanim življenjskim stroškom in povečani 
družbeni produktivnosti dela, merjeni z gibanjem osebnega dohodka. Vse seveda 
po enotnem jugoslovanskem povprečju. 

K že navedenemu gibanju povprečnih osebnih dohodkov po letih za Sloveni- 
jo in Jugoslavijo naj v podkrepitev za uporabo republiškega povprečja še prika- 
žem gibanje življenjskih stroškov za isto obdobje. Ce je veljal za leto 1959 
indeks 100, je bila slika naslednja — prvi podatek za Slovenijo, drugi za Jugo- 
slavijo: 1960. leta 110, 111; 1961. leta 120, 119; 1962. leta 138, 131 in 1963. leta 
148, 138. 
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Primerjava kaže, da tudi v tem primeru ni primerna uporaba enotnega 
povprečnega količnika za valorizacijo pokojnin, saj so poleg različnih osebnih 
dohodkov tudi življenjski stroški po republikah različni. To dejstvo zahteva, da 
mora valorizacija pokojnin v obeh smereh temeljiti na gibanju povprečnih 
osebnih dohodkov in življenjskih stroškov v posamezni republiki. 

Tako reševanje pokojninskega sistema bi bilo tudi v sikladu z različnimi 
pogoji gospodarjenja na posameznih področjih in v različnem uveljavljanju 
tržnih zakonitosti, ki ne delujejo po zveznem povprečju, sicer tudi ne po repu- 
bliškem,. vendar so bližji, marveč se več ali manj in v bodoče še bolj samostojno 
uveljavljajo in vplivajo na indeks življenjskih stroškov. Ta pa naj bo eden od 
regulatorjev višine pokojnine. 

Zato naj v sproščanju določenih zakonitosti ne stoji nasproti togo povprečje, 
izračunano iz prevelikega razpona. Zahteva, da naj s a valorizira povprečni 
osebni dohodek v letu upokojitve in da se opravi valorizacija pokojnin po 
republiškem povprečju, je utemeljena tudi s stališča krepitve materialne baze 
samoupravljanja zavarovancev. Na podlagi temeljnega zakona bi v primeru 
pokojninskega zavarovanja odločala npr. republiška skupščina socialnega zava- 
rovanja o valorizaciji pokojnin lahko le tedaj, če bi s skupnimi zbranimi 
sredstvi socialnega zavarovanja gospodarili tako, da bi bilo v pokojninskem 
skladu toliko sredstev, ki bi omogočali izvršitev te naloge. Menim, da bi uvelja- 
vitev takega pokojninskega sistemai, ki bi prepuščal republikam, da same v 
okviru zveznega zakona določajo, kako bodo reševale vprašanje določanja prave 
vrednosti pokojnin, imela neposredno tudi večji vpliv na razvoj produktiv- 
nosti dela. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Savo Sifrer. 

Savo Sifrer: Tovarišice in tovariši poslanci! Teze za novi zakon o 
pokojninskem zavarovanju, ki jih je pripravil Zvezni sekretariat za delo, pred- 
videvajo med drugim tudi način in postopek, po katerem naj se obstoječe 
pokojnine prilagodi novemu sistemu. Prilagajanje sedanjih pokojnin pokojni- 
nam tistih zavarovancev, ki bodo upokojeni po novih predpisih, je zelo 
občutljivo vprašanje. V javni razpravi mu je bila posvečena posebna pozornost 
in dani so bili tudi številni predlogi, kako naj se to vprašanje uredi. 

Doslej smo imeli že tri splošne prevedbe, ki pa niso izpolnile pričakovanj 
upokojencev,, saj so njihov položaj izboljšale le začasno. S prvo splošno prevedbo 
vseh pokojnin leta 1952 so bili določeni pokojninski razredi z enakimi osnovami 
za vse delavce in uslužbence, prevedba pa se je opravila po kriterijih pridob- 
ljene strokovne izobrazbe in priznane delovne dobe. Upokojeni državni 
uslužbenci so bili razvrščeni v ustrezne pokojninske razrede glede na pokoj- 
ninsko osnovo. Po tej prevedbi, ki je začasno izboljšala položaj upokojencev, 
je znašala pokojnina osebnih upokojencev v povprečju 71,54% povprečnih 
osebnih dohodkov zaposlenih zavarovancev, invalidska pokojnina 65,67 % in 
družinska pokojnina 37,61 % povprečnih prejemkov aktivnih zavarovancev. Za- 
radi naraščanja življenjskih stroškov in osebnih dohodkov je bila opravljena 
leta 1958 nova splošna prevedba pokojnin, s katero so bile pokojnine prevedene 
na nove zneske, medtem ko so razredi ostali nespremenjeni. Spremenila se je 
samo pokojninska osnova, ki je bila po novih predpisih višja. Razen uradne 
prevedbe je bila predvidena še prevedba na zahtevo, ki je omogočila, da se 
popravi pokojnina tistim upokojencem, ki so bili zaradi neusklajenosti prejšnjih 
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predpisov slabo razvrščeni. 2e pri tej drugi prevedbi leta 1958 je vladalo 
prepričanje, da bo možno z novimi merili za odmerjanje pokojnin izenačiti vse 
različne vrste dotedanjih upokojencev, hkrati pa približati njihove prejemke 
vsaj prejemkom aktivnih zavarovancev. 2e tedaj so bile znatne razlike med 
prejemki tistih upokojencev, ki bi morali glede na enako ali podobno delo, ki 
so ga opravljali, dokler so bili zaposleni, prejemati enake ali vsaj približno 
enake pokojnine. Vzporedno z razlikami med prejemki upokojencev, ki so odha- 
jali v pokoj v različnih obdobjih, se je nenehno večala tudi razlika med pre- 
jemki upokojencev in aktivnih zavarovancev. V letu 1958. so prejemki osebnih 
upokojencev dosegli le še 65,13 Vo povprečnih prejemkov aktivnih zavarovancev, 
znižali so se tudi prejemki družinskih upokojencev v odnosu do prejemkov 
aktivnih zavarovancev na 35,20 a/o in invalidskih na 41,47"/«. Medtem ko je še 
leta 1952 zaostajala povprečna osebna pokojnina za približno 28 °/o za povpreč- 
nimi osebnimi dohodki zaposlenih, se je ta razlika v škodo upokojencev zvišala 
v letu 1958 na približno 34°/o. 

Tako se je začela na podlagi prevedbenih določb v zakonu o pokojninskem 
zavarovanju iz leta 1958 izvajati prevedba že upokojenih zavarovancev. Poka- 
zalo se je, da popolna izenačitev vseh dotedanjih vrst upokojencev po takratnih 
predpisih ni bila mogoča. Spet so se pojavili stari in novi upokojenci. Med sta- 
rimi upokojenci sta nastali dve vrsti, od katerih so bili starejši slabše razvrščeni 
kot novejši, čeprav so bili vsi skupaj kot celota spet na slabšem od tistih, ki 
so odhajali v pokoj po uveljavitvi novega'zakona. Te neupravičljive in krivične 
razlike so nastale zaradi različnega razvrščanja zavarovancev po prejšnjih in 
po novejših predpisih ter tudi zato, ker se je zakon o pokojninskem zavarovanju 
oprl na te različne predpise in jih sprejel kot že dokončno dejstvo, namesto«, 
da bi jih skušal izenačiti. Predvsem pa so te razlike posledica neurejenega 
plačilnega sistema. S 1. 1. leta 1961 so bile vse pokojnine, ki so bile priznane 
kdajkoli pred tem datumom, preračunane na nove zneske. Večjemu delu upo- 
kojencev se je tedaj položaj začasno izboljšal, trajne rešitve pa ti ukrepi niso 
prinesli. Ostale so razlike med staro in novo upokojenci in se postopoma večale; 
razlike med pokojninami in osebnimi dohodki zaposlenih so postajale vedno 
večje. To trditev dokazujejo statistični podatki, ki povedo, da so osebne pokoj- 
nine po prevedbi leta 1961 dosegle le 60,81 ®/o, invalidske 45,22 % in družinske 
pokojnine 37,45 °/o povprečnih osebnih dohodkov aktivnih zavarovancev. Isti 
proces se je nadaljeval tudi po letu 1961. Po podatkih za leto 1963 dosegajo 
povprečne pokojnine osebnih upokojencev le še 57,35 Vo, invalidskih 40,53 Vo, 
in družinskih 35,35% povprečnih osebnih dohodkov zaposlenih. 

Povprečne razlike med staro in novo upokojenci se cenijo na 20 do 25 °/o 
v škodo staroupokojencev. Razlike v posameznih primerih so še mnogo občut- 
nejše. Npr., predsednik okrožnega sodišča s polno pokojninsko dobo, upokojen 
leta 1946, prejema 29 150 dinarjev pokojnine. Ce bi bil z istimi pogoji upokojen 
leta 1964, bi znašala pokojnina 61 650 din. Profesor, upokojen leta 1956, ima 
29 150 din pokojnine. Ce bi bil upokojen letos, bi prejemal 40 000 din. Visoko 
kvalificirani delavec, upokojen leta 1957 ima 23 300 din pokojnine. Če bi bil 
upokojen letos, bi ob upoštevanju povprečnega osebnega dohodka v znesku 
41 500, dobil 30 650 din itd. 

Bojazen, ki so jo izrazili upokojenci v javni razpravi o tezah za nov pokoj- 
ninski sistem, da tudi s predvideno prevedbo ne bodo odpravljene omenjene 
nepravične razlike med raznimi vrstami upokojencev, in da se njihov položaj 
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v odnosu na položaj aktivni zavarovancev ne bi še nadalje poslabševal, je 
torej glede na izkušnje dosedanjih prevedb, utemeljena. 

Rezultati dosedanjih prevedb narekujejo posebno previdnost pri izbiri na- 
čina prevedbe, ki se bo morala izvesti po uveljavitvi novega pokojninskega 
sistema. Teze poudarjajo, da je s prevedbo treba zavarovati pridobljene pra- 
vice, ohraniti doseženo raven in odpraviti neutemeljene razlike in neenakomer- 
nosti pri višini prejemkov, ki so nastale tekom let. V skladu s temi načeli naj 
bi se ugotovil za vsakega upokojenca ustrezen osebni dohodek za obdobje petih 
let pred upokojitvijo. Tako ugotovljen osebni dohodek naj bi se valoriziral 
s splošnimi revalorizacijskim količnikom na vrednost osebnega dohodka iz 
leta 1964. Po tako valoriziranem osebnem dohodku naj bi se določila zavaro- 
valna osnova po lestvici osnov. Od te pa bi se izračunal znesek pokojnine 
glede na skupno priznano pokojninsko dobo po novih odstotkih^ po katerih 
znaša za 40 let pokojninske dobe za moške, oziroma 35 let za žene pokojnina 
100 °/o od osnove. Če bi bil znesek prevedene pokojnine v nekaterih primerih 
manjši od zneska sedanje pokojnine, bi se upokojencu izplačala dosedanja pokoj- 
nina, dokler ne bi prevedena pokojnina zaradi bodočih povečanj presegla dose- 
danje pokojnine. Tak način prevedbe teze še podrobno konkretizacijo s tem, da 
določajo poseben postopek za ugotovitev osebnega dohodka upokojencev pred 
upokojitvijo za tiste, ki so bili upokojeni do leta 1958 in poseben postopek za 
tiste, ki so bili upokojeni po letu 1958. Pri prvih se osebni dohodek za odmero 
pokojnine ijzvede iz njihovega pokojninskega razreda, pri drugih pa se ugotavlja 
dejanski osebni dohodek v zadnjih petih letih pred upokojitvijo. Da bi ugotovili, 
kako v tezah predvideni provedbeni način zagotavlja čimbolj točno prevedbo 
starih pokojnin na nove, so zavodi za socialno zavarovanje v naši republiki 
in Socialistični republiki Hrvatski opravili poskusno prevedbb določenega šte- 
vila upokojencev po načinu, ki ga predvidevajo teze. Pokazalo se je, da 10 
do 12 °/o tistih upokojencev, ki so bili upokojeni po letu 1958., pride na nižje 
pokojnine kot so sedanje in bi zato obdržali sedanje prejemke. Res je sicer, 
da še tako dobro premišljen prevedbeni način ne bo mogel prav pri vsaki 
prevedbi dati enakega rezultata kot bi ga dala nova upokojitev, vendar tako 
velikih odstopanj, kakršne bi bile, če bi se sprejel v tezah predvideni način, 
ne bi smelo biti. 

Slaba stran v tezah predvidenega načina je tudi v tem, da ne bi bile 
odpravljene vse tiste razlike, ki so nastale med pokojninami zaradi določanja 
pokojninske osnove na podlagi osebnih dohodkov zadnjih let. Poskusi so tudi 
pokazali, da bi se razlike med upokojenci zmanjšale, če bi enak režim, ki velja 
po tezah za upokojence do leta 1958, veljal tudi za vse tiste, ki so bili s 1. 1. 1961 
prevedeni po spremenjenih predpisih. Za vse te naj bi se izvedel osebni doho- 
dek iz zavarovalnih razredov, v katere so bili prevedeni in le za upokojence po 
letu 1961 naj bi se opravila prevedba po njihovem dejanskem valoriziranem 
osebnem dohodku. Tak način bi bil bliže načelu, da se izvede prevedba kolikor 
mogoče tako, da ne bi bilo večjih razlik med upokojenci, ki so delali na enakih 
delovnih mestih, bili pa so v različnih obdobjih upokojeni. Teze sicer poudar- 
jajo, da je s prevedbo treba zavarovati pridobljene pravice upokojencev, vendar 
bi bili rezultati prevedbe kot jo predvidevajo teze — v nasprotju s tem 
načelom. 

Po predpisih iz leta 1958 je bila dana nekaterim upokojencem pravica, da 
se jim pokojnina določi po povprečnih pokojninskih osnovah glede na kategorijo 
delovnega mesta in pokojninsko dobo. To je bilo zanje ugodnejše, kot če bi jim 
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bila pokojnina določena po dejanskem osebnem dohodku. Tem upokojencem bi 
se po tezah prevedena pokojnina sedaj izračunala po valoriziranem osebnem 
dohodku. S tem bi jim bila odvzeta po prejšnjih predpisih dana pravica do 
boljše razvrstitve glede na kategorijo delovnega mesta. Njihova prevedena 
pokojnina bi bila nižja, kot če bi bila izvedena po osebnem dohodku zavaroval- 
nega razreda, v katerega so bili razvrščeni. Tako bi bilo prikrajšanih približno 
40—50 % tistih upokojencev, ki so bili upokojeni po letu 1958. Pri tem je treba 
posebej poudariti, da gre za upokojence, ki so imeli nizke osebne dohodke. 

Težko je izračunati dokončen učinek prevedb in njihovo približanje oseb- 
nim dohodkom zaposlenih, dokler niso znani točni valorizacijsiki količniki. Ti 
količniki bi vsekakor morali ustrezati odstotku, za katerega so se v povprečju 
dvignili osebni dohodki zaposlenih. Pri izbiri najprimernejšega valorizacijskega 
količnika ne bi smeli iti preko dejstva, da niti življenjski stroški niti osebni 
dohodki ne naraščajo v vseh republikah enako. Taka ureditev, ki bi dopuščala, 
da se valorizacijski količnik prilagodi specifičnim pogojem vsake posamezne 
republike, ne bi pomenila kršitve enotnosti pokojninskega sistema, marveč 
bi ravno zagotovila uresničenje v tezah izraženega načela, naj se pokojnina 
prilagaja življenjskim stroškom oziroma osebnim dohodkom. 

Ob dejstvu, da so življenjski stroški v raznih območjih države različni, ni 
mogoče doseči enakega položaja upokojencev, ki so opravljali enako delo z 
določitvijo nominalno enake pokojnine, neupoštevaje, ali žive na območju z 
višjimi ali nižjimi življenjskimi stroški. Z enotnim, za vso državo veljavnim 
valorizacijskim količnikom, bi bili favorizirani upokojenci, ki žive na območju, 
kjer so življenjski stroški nižji od jugoslovanskega povprečja, drugi pa bi bili 
prikrajšani, ker bi bila realna vrednost nominalno enake pokojnine nižja. Pri 
tem je treba misliti predvsem na tiste upokojence, katerih prejemki so na meji 
eksistenčnega minimuma ali pod njim, in ki jim predvideni prevedbeni način 
ne bi zagotovil izboljšanja sedanjega težkega materialnega položaja. Naj nave- 
dem nekaj primerov: nekvalificiran delavec s 35 leti delovne dobe s povprečnim 
osebnim dohodkom 19 420 din, prejema sedaj 14 650 din pokojnine. Po prevedbi 
bi prejemal 14 870 din. Ce bi bilo povprečje njegovega osebnega dohodka samo 
za 20 din nižje, torej 19 400 din, bi njegova prevedena pokojnina znašala le 
14 028 din, to je torej 622 din manj kot je sedanja. To bi seveda pomenilo, da 
bi prejemal še nadalje sedanje prejemke. Drug primer: kvalificiran delavec s 
35 leti pokojninske dobe in 28 000 din povprečnega osebnega dohodka prejema 
sedaj 21 681 din pokojnine. Po prevedbi bi dobival 21 249 din ali 432 din manj 
kot sedaj. Še na slabšem bi bil kvalificiran delavec s povprečnim osebnim 
dohodkom 27 500 din, ki ima sedaj 21 293 din pokojnine, ker bi prevedena 
pokojnina znašala le 19 905 din, torej 1388 din manj kot znaša sedanja pokoj- 
nina. V obehrteh primerih bi oba prejemala seveda še nadalje sedanjo pokojnino. 
Dalje: visoko kvalificiran delavec s povprečnim osebnim dohodkom 41 500 din, ki 
ima pokojnino v višini 30 650 din, bi dobil po prevedbi 31 733 din pokojnine,- 
Ce pa bi bilo povprečje njegovih osebnih dohodkov samo za 80 din nižje, bi 
prevedena pokojnina znašala le 29 936 din, t6rej 740 din manj kot sedaj ali 
1797 din manj od tistega, ki ima samo za 500 din višje povprečje osebnih 
dohodkov. 

Po vsem tem obstoji torej nevarnost, da s predvidenim sistemom prevedbe 
ne bodo mogla biti realizirana osnovna zakonska načela. 

Pred odločitvijo za en ali drugi prevedbeni način je treba vsakega od njih 
predhodno temeljito preizkusiti v praksi in izbrati tistega, ki bo v praksi poka- 
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zal najboljše rezultate. Bodoči prevedbeni način mora na vsak način odpraviti 
bistvene razlike, ki obstoje med posameznimi vrstami upokojencev, hkrati pa 
bo moral biti tudi enostaven, da bi bilo možno izvesti prevedbo v čim krajšem 
roku, vsaj v enem letu po uveljavitvi novega zakona. Dosedanji poskusi so 
pokazali, da se enotno urejanje prevedb za vso Jugoslavijo ne bi obneslo. Zato 
se samo po sebi vsiljuje vprašanje, ali je sploh nujno, da zvezni zakon vsebuje 
podrobna prevedbena določila. Nujno je, da zaradi enotnosti sistema pokojnin- 
skega zavarovanja določi zvezni zakon pravice zavarovancev in vsaj delno nji- 
hov obseg in drugo, kar je potrebno- za enotnost sistema. Pravice, ki jih zakon 
daje, se v enaki meri nanašajo na tiste, ki ob uveljavitvi zakona že uživajo 
pokojnine kot na tiste, ki bodo šele šli v pokoj. Prevedbena določila ne morejo 
pravic, ki jih določa zakon, niti omejiti niti razširiti, marveč le z drugimi zakon- 
skimi določbami dane pravice aplicirajo na tiste, ki ob uveljavitvi zakona že 
uživajo pokojnino. Prevedbene določbe, če jih zakon ima, torej niso v bistvu 
nič drugega kot izvršilni predpis za izvajanje zakona in v njem obseženih 
pravic v odnosu do sedanjih upokojencev. Določila o prevedbi nimajo nobenega 
načelnega pomena in jih zato tudi ne kaže ocenjevati s tega ali onega načelnega 
gledišča, marveč jih lahko ocenjujemo le po tem, ali so izbrali pravo pot, spo- 
sobno, da zagotovi realizacijo drugih, v zakonu danih pravic v odnosu do upo- 
kojencev. Prevedbena določila so potemtakem le tehnična pravila, ki bi jih 
zvezni zakon brez škode za enotnost sistema lahko prepustil republikam, kar 
bi bilo tudi v skladu s 126. členom zvezne ustave. 

Zadostuje, da vsebuje zvezni zakon normo, ki nalaga republikam dolžnost, 
da zagotovijo osebam, ki so bile ob uveljavitvi zakona že upokojene, iste pravice, 
ki jih zakon predvideva za bodoče upokojence; vse drugo, kar se nanaša na 
prevedbo, naj uredijo republike same, upoštevajoč svoje specifične pogoje. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima inž. Ivica Kavčič. 

Inž. Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se 
prav na kratko ustavim pri problemu beneficiranja delovne dobe. 

V informacijah o osnovnih stališčih novega pokojninskega zakona je zapi- 
sano stališče SR Slovenije: »Beneficiranje določenih zaposlitev naj bi se upošte- 
valo samo v invalidskem zavarovanju, ne pa tudi v pokojninskem.« Strinjam se 
z ugotovitvijo, da pokojninskega oziroma starostnega zavarovanja ne smemo 
gledati izolirano od drugih strok zavarovanja, predvsem ne od invalidskega. 
Tudi 273. člen sedanjega zakona o invalidskem zavarovanju je zelo umesten. Ta 
namreč nalaga delovni organizaciji, da delavcem, zaposlenim na težjih in zdravju 
škodljivih delih, pri katerih zaradi daljše zaposlitve opešajo njihove delovne 
zmožnosti, preskrbe zaposlitev na drugem mestu in jim iz sredstev svojega 
čistega dohodka, ali pa iz sredstev socialnega zavarovanja, izplačuje nadome- 
stilo osebnega dohodka do višine razlike na prejšnjem in novem delovnem 
mestu. Vse to je zelo dobro in se da verjetno uporabljati na delovnih mestih, 
kjer prih&jajo v poštev le določeni posamezniki. V drugačni luči pa se ta pro- 
blem kaže v rudarstvu, najbolj množični stroki s tega področja. Rudar se nor- 
malno zaposli z 18. letom. Globoko pod zemljo v temi, prahu in slabem zraku 
izčrpava svoje moči tja do 40. leta. Medtem ko' je nekdo, ki dela v normalnih 
delovnih pogojih, tedaj v najboljših letih, je rudar že precej izčrpan. Nekako 
še lahko potegne z delom do 50. leta. Kaj pa tedaj? Ker za fizično delo ni več 
sposoben, bi bilo pravilno, da ga vsaj zdaj oziroma pravilno bi bilo že prej, 
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damo na lažje delovno mesto. Vemo pa, da je v rudnikih tako malo lažjih 
delovnih mest, da imamo že sedaj, pri beneficirani delovni dobi in 35-letni 
pokojninski dobi, veliko nerešenih in danes praktično nerešljivih primerov. Kam 
potem s temi delavci, ko jih bo še toliko več? Pravimo, da bi morali biti takšni 
delavci obvezno izučeni oziroma usposobljeni za več zaposlitev. Mislim, da je 
iz dneva v dan jasneje, da kdor zna opravljati kakšno drugo delo, ne bo šel 
v jamo. Ce je imel prej drug poklic, ga je v toliko letih pozabil in nima več 
tiste spretnosti kot nekdo, ki ta poklic stalno opravlja. 

Poleg tega lahko razberemo iz poročila komisije za prošnje in pritožbe 
žalostno ugotovitev, da se starejših delavcev vsakdo otepa. Zato menim, da je 
odločitev za takšno stališče prenagljena in bi bilo treba vso stvar še temeljito 
premisliti, posebno tiste primere, kjer zadevajo večjo število delavcev ter bi 
šele na podlagi izčrpnih in dobrih analiz mogli zavzeti neko določeno stališče. 

Vzela sem primer rudarja tudi zato, ker so mi razmere tu najbolj znane. 
Ne izključujem možnosti, da so drugje podobni primeri. Navajala tudi nisem 
številk, za koliko se življenjska doba rudarja zmanjša v daljši dobi zaposlitve, 
v primerjavi z drugimi poklici, ker teh podatkov nimam. Vendar sem prepri- 
čana, da bi izčrpne analize pokazale, da je beneficirana doba v pokojninskem 
zavarovanju še kako potrebna. 

Predsedujoči Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo o osnovnih načelih novega pokoj- 
ninskega sistema. 

S tem je 4. točka dnevnega reda zaključena in s tem tudi skupna seja obeh 
zborov. Ločeni seji zborov se bosta nadaljevali čez pol ure. 

(Skupna seja Republiškega zbora in Socialno-zdravstvenega zbora je bila 
zaključena ob 10.40. Seja Republiškega zbora se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda in sicer na obravnavo poročila komisije za prošnje in pritožbe Repu- 
bliškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo ste prejeli pismeno. Zeli predstavnik komisije za prošnje in pri- 
tožbe dati še ustno obrazložitev. (Zeli.) Besedo ima tovariš Julij Beltram. 

Julij Belkam : Tovarišice in tovariši. Dovolite, da k predloženemu 
poročilu komisije dodam še nekaj uvodnih besed. 

Pravica do pritožbe, ki je vsakomur zajamčena z ustavo, če po redni poti 
ne uspe rešiti problema, za katerega misli, da mu je bila prizadejana krivica, 
pomeni važen korektiv v našem družbenem življenju. Vloge in pritožbe obča- 
nov imajo zato širši družbeno-politični pomen. 

V predloženem poročilu komisije, ki zajema le vloge, naslovljene na pred- 
sednika Skupščine, na komisijo Republiškega zbora in na urad za prošnje in 
pritožbe pri Izvršnem svetu, ugotavljamo rahlo upadanje pritožb in vlćig. Hkrati 
narašča število vloženih vlog na okraje in občine. To je lahko dobro znamenje, 
ker kaže, da se je dvignilo zaupanje občanov do komisije in službe za prošnje 
in pritožbe na okrajih in občinah. Toda zaskrbljuje število prošenj in pritožb, 
ki se v celoti že vrsto let konstantno, skupaj s sprejetimi strankami giblje še 
vedno nad 7000. Prav tako ne pada število upravičenih pritožb državljanov. 
Uspešno se zaključi ena tretjina pritožb in vlog, ena tretjina je upravičenih. 
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toda nerešljivih zaradi omejenih materialnih možnosti, ena tretjina je neupra- 
vičenih ali pa so kverulantske narave, le manjši del je skupinskih, še manj je 
anonimnih pritožb. 

Pritožbe in vloge državljanov so vedno odsev določenega stanja in odno- 
sov v družbi ali v posamezni organizaciji, pristop k reševanju zadev in postopek 
s pritožbami in pritožniki pa odsev volje in hotenja organiziranih družbenih 
činiteljev, da storjene krivice popravijo in odstranijo osnove, ki povzročajo 
številne pritožbe državljanov. S tem se zagotavlja in utrjuje stanje in občutek 
varnosti ter zakonitosti, kar sodi med osnove svobode in demokracije. 

Nobenega dvoma ni, da so v našem družbenem življenju storjeni odločilni 
koraki v smeri utrjevanja in razvijanja bolj humanih odnosov med ljudmi, v 
smeri spoštovanja osebnosti in osebnega dostojanstva, kar označuje socialistične 
družbene odnose in kar ima svoj najvišji izraz v ustavi. Toda konstantno in 
tako visoko število pritožb, zlasti visok odstotek upravičenih, nam narekuje, 
da si vztrajno prizadevamo odpravljati preživele metode v postopanju z ljudmi, 
preganjati birokratizem v praksi in v mentaliteti, brezobzirnost, sebičnost in 
neobčutljivost, ki se tako trdoživo ohranjajo predvsem v nerazvitih in slabo 
organiziranih samoupravnih organizacijah. Zavedati se moramo, da za vsako 
vlogo stoji človek, družina ali celo kolektiv, in da zato reševanje pritožb ne 
trpi nobenega omaloževanja, nobene površnosti ali malomarnosti oziroma brez- 
obzirnega odnosa do pritožb. 

V tako bujnem družbenem dogajanju se nujno vlečejo za novimi dognanji 
in spoznanji najzavestnejših sil stare navade, miselnost in praksa, ki predstav- 
ljajo cokljo v razvoju in so zato izvor številnih pritožb. Kolikor je nujno, 
da razumemo, da je prilagajanje in spoznavanje proces, vendar ni dopustna 
nobena tolerantnost do zlorab danih možnosti, ki se jih povzročitelji zavedajo, 
pa četudi se jih prizadeti ne. Posledice takšnih postopkov so neizbežne in 
takšna praksa samo otežuje normalni razvoj. 

Razne metode izigravanja zakonitosti in oblike nasilnega prilaščanja člo- 
vekovih pravic, delovnega kolektiva, so praviloma številnejše na zaostalih ob- 
močjih. Nerazvito ali slabo razvito samoupravljanje v posameznih gospodarskih 
organizacijah in ustanovah so kaj ugodna tla za porajanje birokratizma, samo- 
volje in nezakonitosti. Toda birokratizem se hitro prilagaja in transformira 
ter prodira tudi v razvita podjetja in ustanove. Formalno in pravno ni vedno 
tako, da je posameznik nosilec nekega nezakonitega postopka z drugim člove- 
kom. Namenoma ali naključno se ustvari cel splet takšnih odnosov in okoliščin, 
v katerih je človek ne glede na to, kaj je in kaj zastopa, ogrožen oziroma mora 
biti prikrajšan za kakšne pravice. To ne pomeni, da nosilca takšnega birokra- 
tizma ni, pač pa je skrit za takšnimi okoliščinami in največkrat tudi krit s 
formalnimi sklepi celo organov samoupravljanja. 

Osnovna metoda organov, ki se ukvarjajo s prošnjami in pritožbami je, da 
poskušajo z večjim ali manjšim uspehom rešiti človeka nadloge, v katero je 
padel in mu vrniti odvzeto pravico. Toda, če bi ostali le pri tem, da bi z admi- 
nistrativnimi sredstvi ali političnim pritiskom odstranjevali le posledice, ne pa 
iskali tudi vzroke, potem vse to delo ne bi preseglo meja uradniškega odnosa 
do človeka. Zal, se marsikje odnos do pritožb v nekaterih okoljih degradira 
prav na takšen postopek in tako raven. Zato je odkrivanje in odpravljanje 
vzrokov pritoževanja primarna naloga ne le komisij, pač pa vseh družbenih 
činiteljev, ki razpolagajo z javnimi pooblastili. 



I 

128 Republiški zbor 

Konec koncev pri vsej stvari ni bistven pravni, pač pa idejno-politični 
odnos do pritožb in občanov. Ne smemo pozabiti, da tako veliko število vlog 
občanov niso le naravna reakcija tistih, katerih osebne pravice so kršene, ali 
pa imajo občutek, da so prizadeti v svojih pravicah, temveč oblika množične 
in naj konkretnejše kritike različnih negativnih pojavov, ki j o neposredno izre- 
kajo delovni ljudje. Tudi kadar je pritožba osredotočena na predmet osebne 
pravice, da ne omenjamo tistih, ki niso osebno motivirane, opozarja na politični 
ali družbeni odnos, na vzroke številnih pojavov. Zal so nekateri, tudi politični 
ljudje, premalo pozorni do tako izpovedanega mnenja občanov in se tako loču- 
jejo od njih in s tem izgubljajo realno podlago za svoje politično akcijo. Zato 
so tembolj občutljivi najodgovornejši ljudje v državi, ki stalno opozarjajo, da 
je treba vsako vlogo državljanov tankovestno proučiti, odpravljati krivice in 
vztrajno odkrivati in odpravljati vzroke, ki povzročajo številne pritožbe občanov. 

Pritožbe iz delovnih razmerij so najbolj boleče in zapletene. Ne da bi 
precenjevali doseženo zavest proizvajalcev in upravljavcev in podcenjevali 
težave, ki jih povzročata nedisciplina in površnost pri delu, moramo vendarle 
ugotoviti, da so številne pritožbe iz delovnih razmerij predvsem odraz nezdra- 
vih razmer, predvsem v malih in slabo organiziranih podjetjih, v katerih se 
lahko ohranja samovolja in birokratizem, kjer se duši iniciativa in kritičen 
odnos do dela pa tudi do uprave. Problem niso slabi, nedisciplinirani delavci, 
ker ima reševanje teh primerov drugo pot, pač pa dobri delavci. Skoro se ne 
da ugotoviti pravega vzroka mnogih ukrepov proti delavcem, ko se vedno najde 
neko pravno utemeljitev za odstranitev nezaželenega delavca-upravljalca. Ukrepi 
so politične narave. Zadostuje en primer v gospodarski organizaciji ali usta- 
novi, ki je bil spretno izpeljan, to se pravi formalno-pravno neoporečno, za 
katerega pa ves kolektiv ve, da so ga povzročile druge sile in drugačni motivi, 
da se za dolgo prizadene in ukloni samozavest in odgovornost tudi velikega 
kolektiva. Zaradi moralno politične škode je prav, da se dokončno tudi sodnim 
potom ugotavljajo dejanski motivi pri odpustih in ne le formalnosti v postopku. 
Ostaja še nerešeno vprašanje odgovornosti in posledic za tistega, ki je povzro- 
čitelj, ali ki je pripomogel k nezakonitemu odpustu. Delavsko in družbeno 
samoupravljanje še zlasti ne prenese nobene samovolje. 

Napori družbe, da skladno z drugimi gospodarskimi vejami razvija tudi 
kmetijstvo, zadevajo ob razdrobljeno kmečko posest, ki je nemajhna ovira za 
moderno kmetijsko proizvodnjo in je izvor nemalo pritožb. Problem ni taktične 
narave, pač pa v stvarnih možnostih sočasne zagotovitve sredstev za eksistenco 
prizadetih, ki je v mnogih primerih tako življenjska, da ne trpi nobenega odla- 
ganja. Predpostavljamo, da je vsak kos komasirane zemlje s pridom izkoriščen 
in da je že s tem poseg podružbljenja upravičen, kar žal vedno ne drži. Tudi 
v tem primeru ni nobene potrebe zagovarjati vsak ukrep komasacijskih organov, 
ki jemljejo združevanje zemlje kot svojo službo, vse drugo, kot skrb za priza- 
dete družine in za onemogle starčke pa prepuščajo občinam oziroma občinskim 
skladom, ki se šele ustanavljajo. Poleg tega je verjetno škodljiva pavperizacija 
tistih individualnih kmetijskih proizvajalcev, ki žive izključno od obdelovanja 
zemlje na ta način, da se jim z neprimerno zamenjavo površin zreducira po- 
trebni prostor za preživljanje. 

Stanovanjske razmere obremenjujejo tudi naše komisije in kažejo na pro- 
bleme, ki so največkrat nerešljivi. Ugotavljamo, da raste število tistih, ki 
so pripravljeni in dajejo tudi lastno delo ali sredstva v stanovanje in tako 
prispevajo k reševanju stanovanjske stiske. Te pozitivne težnje pa ovirajo neka- 
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tere slabosti v naših okrajih, predvsem neurejena urbanistična dokumentacija. 
Običajno se na občini prošnjiku za lokacijo in gradbeno dovoljenje prošnja 
enostavno odbije, ne pove pa se mu, kje in kako lahko gradi. Odtod velik del 
črnih gradenj s posledicami, ki so znane. Upravičene so pritožbe občanov, ki 
čakajo na dovoljenje leta in leta in ki vidijo, da se jim praktično zaradi skoko- 
vitega naraščanja cen gradbenemu materialu in storitvam vsako leto zmanj- 
šuje vrednost prihrankov in s tem tudi možnost, da pridejo pod streho. Na 
občinski upravi pa ne dobijo dovoljenja za gradnjo, ker še ni urejena urbani- 
stična dokumentacija. 

Ko obravnava te vrste pritožb občanov, se komisija zaveda, da stoji za 
vsako pritožbo večkrat številna družina, ki zaradi neznosnih stanovanjskih 
razmer zboleva in tudi razpada. Zato ne more sprejeti nobenega izgovora, da 
se prošnja ne reši zato, ker še ni urbanističnega načrta. Boj proti črnim 
gradnjam je predvsem v prizadevanju za ureditev urbanistične dokumentacije 
in v ustvarjanju pogojev za zakonito' gradnjo 

Posebno poglavje so pritožbe sezonskih delavcev. V zadnjem času se inten- 
zivno dela na tem, da se zgradijo primerni prostori tudi za sezonske delavce 
in da se stanje občutno popravi. 

Ne zadnje je vprašanje stanovanj nezaposlenih ali upokojenih borcev, ki 
jim skupnost posveča posebno skrb. Upravičeno je pričakovati, da bo ta problem 
čim hitreje rešen. Za to bodo potrebni še večji napori kot se vlagajo zadnja 
leta, da se problem stanovanj borcev končno reši v celoti. 

Vedno številnejše so pritožbe in vedno bolj uporno se pojavlja problem 
borcev-kmetov in udeležencev NOB po 9. 9. 1943, predvsem tistih, ki so pro- 
stovoljno našli p<rt v prekomorske brigade. Problem se pri prvih tem bolj 
zaostruje, čim bolj se odmika čas velikih naporov v NOV, katerih posledice se 
vedno bolj intenzivno pojavljajo. Pri drugih se problemi zaostrujejo z večanjem 
prednosti zaposlenih članov s statusom borca, ki ima tudi občutno materialno 
priznanje. Gotovo in razumljivo je, da ni mogoče izenačevati tistih, ki so v zelo 
težkih in tudi temnih časih vse tvegali v odločilnih bitkah, s tistimi, ki so 
se kakorkoli vključili v končno bitko, ki je sicer zahtevala še veliko žrtev, toda 
o izidu katere ni bilo nobenega dvoma. Vendar je že danes v prvi in drugi 
kategoriji problemov toliko zelo kričečih primerov, da ni mogoče odlašati z 
ukrepi, da se takoj uspešno rešujejo težki primeri, ki moralno in psihično obre- 
menjujejo celo neprizadete udeležence NOV, ne da bi čakali na načelne odločitve, 
če so še potrebne. 

Opozoriti je treba še na probleme upokojencev, ki se pritožujejo zaradi 
nizkih pokojnin in zaradi stanovanj. Sprašujejo nas, kdaj in kako se bodo ure- 
dile pokojnine in zakaj upokojenci, ki tudi prispevajo v stanovanjski sklad, ne 
dobijo sorazmerno prispevku primernega števila stanovanj, ker so zdaj popol- 
noma zapostavljeni. Upravičenost obeh vprašanj je razumljiva. 

In končno naj opozorim še na nekatere oblike občevanja z ljudmi, ki 
človeka ponižujejo. Opravka imamo z določenimi deformacijami, med katere 
.sodi mentaliteta pri nekaterih uradnikih, predvsem tistih, ki imajo največ 
opravka s strankami, to je mentaliteta oblastnika. Občanom se vedno da čutiti, 
kdo je »oblast«, kdo kaj daje in kdo mora biti hvaležen. Sodeč po številnih 
spisih bo potrebno še zelo veliko naporov, da vzgojimo — žal še vedno preveliko 
število občanov, ki slučajno delajo v raznih uradih — v zavesti, da so tam zato, 
da opravljajo neko službo za občane, in da so za to svojo službo primerno na- 
grajeni. 
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Prav tako se mi zdi potrebno posebej naglasiti pomen osnovne človeške 
solidarnosti, ki jo pogrešamo skoraj povsod. Pri premagovanju številnih težav, 
ki jih življenje neprenehoma poraja, in ki na koncu zaidejo tudi v našo komi- 
sijo v obliki pritožbe, zaznamujemo prav neverjetne primere. Zadostovalo bi 
malo dobre volje, malo človeške solidarnosti, pa bi stotine, večkrat zelo mučnih 
problemov, rešili ljudje sami med seboj. V trmastih primerih, kjer je očitno 
odsotna vsaka odgovornost za vse in za vsakogar, se vsiljuje misel, da bi avtori- 
tativen poseg oblasti verjetno blagodejno vplival na odpravo divjih navad in 
brezobzirnosti pri tistih, ki pozabljajo, da je živeti v družbi tudi odgovornost. 

V poročilu opozarjamo na nekatere težave, ki izvirajo iz nejasnosti v pred- 
pisih ali pa na probleme, ki jih povzročajo preživela določila zakonov. Želeli bi, 
da bi se ti problemi proučevali tudi v drugih skupščinskih odborih in nesklad- 
nosti odpravljale. Prav tako naglašamo, da mora razpravljanje o različnih 
vlogah in pritožbah občanov ven iz ozkega kroga ljudi in administrativnega 
odnosa ter postati javno dejanje in naloga organov delavskega in družbenega 
samoupravljanja. Komisije za vloge in pritožbe, predvsem v občinah, morajo 
ustvarjati ugodno ozračje za neposredno in javno proučevanje pritožb in očitkov 
delovnih ljudi. Javna razprava bi privedla do maksimalne objektivizacije pri- 
mera in bi vzgojno vplivala na urejanje medsebojnih odnosov. Zato je bila 
zlasti v zadnjem času posvečena posebna skrb utrjevanju občinskih in okrajnih 
komisij ter služb za prošnje in pritožbe. 

Tovarišice in tovariši! Hotel sem v teh uvodnih besedah opozoriti le na 
nekatere slabosti, ki so dejansko deformacija sprejetih stališč, ki so zapisana 
in tolikokrat obravnavana tudi v najodgovornejših telesih. Pričakovati smemo, 
da bo z rastjo osebnega in družbenega standarda, ki je postavljen kot impera- 
tiv za hitrejšo gospodarsko ekspanzijo, odpadla cela vrsta upravičenih pritožb, 
za katerih rešitev dosedaj ni bilo materialne osnove. Komisija in pritožbeni 
organi v republiki si prizadevajo, da z reševanjem vlog občanov in ugotav- 
ljanjem vzrokov prispevajo k odpravljanju slabosti v poslovanju in slabih 
navad ljudi, k utrjevanju zakonitosti, stanja in občutka varnosti ter s tem k 
uresničevanju osnovnih postulatov ustave in socialistične družbene ureditve. 

Predsednik Tine Remškar: Začenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? Tovarišica Anica Rajič. 

Anica Rajič: Tovariši in tovarišice poslanci! Poročilo obravnava kon- 
kretno problematiko, ki se zrcali v prošnjah in pritožbah in jo analizira pred- 
vsem s področja stanovanjskih, premoženjsko-pravnih in drugih razmerij ter 
drugih razmerij ter delovnih odnosov. 

V svoji diskusiji pa bi se rada površno dotaknila dveh problemov, ki ju 
nakazuje poročilo le v statistični tabeli. Gre za odnos občan — prava in za pro- 
blematiko služb pravne pomoči kot se kažeta v luči pritožbenih primerov. 

Zgradba državnih in družbenih organov, ki urejajo življenjska vprašanja 
občanov in ki varujejo njihovo osebnost ter svoboščine, je dograjena. Trenutno- 
si je težko zamisliti še kakšno ustanovo ali organ, ki bi jo lahko dopolnjeval. 
Občan ima sedaj možnost urejati svoje upravne zadeve v štirih instancah dveh 
upravnih in dveh sodnih; sodne zadeve pa v dveh ali treh instancah ter še z 
izrednimi pravnimi sredstvi. Enako kot upravne odločbe, se obravnavajo tudi 
odločbe organizacij z javnimi pooblastili, odločbe zavodov za socialno zavaro- 
vanje in podobnih ustanov. 
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Ce pogledamo skozi prizmo prispelih prošenj in pritožb, kako deluje ta 
družbeni in državni mehanizem, kakšen je njegov odnos do občana in njegovih 
zahtevkov, ali občan lahko računa s tem, da bodo ti organi priznali, spoštovali 
to, kar mu jamči ustava in zakoni ter ali bo lahko v ustreznem roku dokončno 
in pravnomočno uredil svojo zadevo, vidimo, da občan tega vedno še ne more 
uspešno uveljaviti in da je po izčrpanju vseh instanc nekaj zadev urejenih 
nepravilno in nezakonito. Ce ob tem iz podatkov, ki so na razpolago, še zvemo, 
da občani redko uporabljajo pravico do pritožbe, da raje kot po redni pravni 
poti urejajo zadeve po zvezah in znanstvih, da se raje obračajo na funkcionarje 
in organe, ki lahko intervenirajo — nad 1/3 vseh zadev, ki prispejo v urad 
za prošnje in pritožbe in na komisijo, sploh še ni bilo v rednem postopku — 
je to gotovo znak, da v odnosu občan — uprava ni še vse v redu. Gotovo leži. 
krivda za to na eni in na drugi strani, vendar na strani uprave .zaenkrat najbrž 
bolj kot na strani občana. Občan najbrž še ne zaupa povsem upravi, saj še 
vedno gleda v njej samo organa represije, čeprav je v novi ustavi izrecno zapi- 
sano, da morajo državni organi in organizacije, pred katerimi se vodi postopek, 
strankam pomagati pri uresničevanju njihovih pravic. Zakaj tako? Položaj 
občana in usoda njegovih pravic ter svoboščin sta bila dolgo odvisna od organa, 
ki je večkrat enostransko razlagal družbene interese. Pri tem je bil občan 
s svojimi interesi in pravicami največkrat pritisnjen ob stran in večkrat žrtev 
sektaško ozke prakse. 

Proces debirokratizacije in razvoj samoupravljanja sta sicer prinesla iz- 
boljšave, toda v zavesti in praksi aparata še ni prišlo do> pravega preloma, do 
takega preloma, kot ga predvideva nova ustava. Ob številnih odprtih problemih, 
ob mnogih ostankih birokratizma tudi ne moremo pričakovati, da se bo to zgo- 
dilo kar čez noč. Treba bo še mnogo napraviti, da se ta odnos spremeni, pred- 
vsem pa bo treba osveščati ljudi, ki se znajo sami najbolje potegniti za svoje 
pravice, če imajo za to možnosti. Nadalje bo treba zboljšati delo organov, 
doseči bo treba, da urejanje zadev in pritožb državljanov ne bo< veljalo kot 
delitev milosti ali izkazovanje naklonjenosti. Stremeti bo treba za tem, da 
bodo organi z enako skrbjo in prizadevnostjo urejali zadeve strank kot družbene, 
enako ščitili interese občana kot družbene interese. Nasprotja med temi interesi 
pa naj bi morali v bodoče res urejati samo predpisi. Se vedno namreč opažamo, 
da je vse preveč področij, ki niso v celoti regulirana s pozitivnimi predpisi, 
marveč je zaradi posebnih okoliščin potrebno odločanje po prosti presoji pristoj- 
nega organa. Subjektivne slabosti aparata se najbolj kažejo ravno pri tako 
izdanih odločbah, bodisi da gre pri tem za nestrokovnost aparata, za slabo 
zavest in nezrelost, ali za pomanjkanje političnega posluha. Dejstvo pa je, da 
se občani v veliki meri pritožujejo ravno proti tej vrsti odločb. 

Mnogo se zadnje časa razpravlja o odvetništvu in službah pravne pomoči. 
Krešejo se mnenja, ki so si včasih diametralno nasprotna, menjajo se koncepti, 
sprejemajo se stališča, zadeva pa se noče in noče premakniti z mrtve točke. 
Vemo. da so odvetniki danes predvsem orientirani na zastopanje gospodarskih 
organizacij in da so nekje nezainteresirani na dajanju pravne pomoči, predvsem 
na področju, ki so nova in obsežna. To so področja delovne zakonodaje, zako- 
nodaje socialnega zavarovanja in socialnega varstva, upravne zadeve in druge. 
Vemo tudi, da bi morala prav ta področja uživati posebno pozornost družbene 
službe pravne pomoči, ker gre za ustavno zagotovljene pravice človeka. Vloge 
in pritožbe kažejo, kako zelo je zanemarjeno pravno varstvo na teh področjih 
in terjajo hitrejše in učinkovitejše ukrepe. To je seveda stvar organov, ki 
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proučujejo zadevno problematiko. Opozorila bi rada pri tem na to, da bo treba 
čimprej najti rešitev za območja našega podeželja, kjer pride 22 000 in več 
prebivalcev na enega odvetnika. To je globoko pod jugoslovanskim povprečjem, 
ki je znašalo po statističnih podatkih iz 1961. leta 7900 prebivalcev na enega 
odvetnika. To je problem našega podeželja nasploh. 

Konkretno imam v mislih pri tem področje okrožnega sodišča Novo mesto, 
za katerega imam podatke. To obsega vso Dolenjsko, Belo krajino in del Po- 
savja s šestimi občinskimi sodišči in kjer dela le pet odvetnikov in zavod za 
pravno pomoč v Novem mestu z dvema odvetnikoma. Od teh odvetnikov ima 
samo eden pripravnika. Od teh 7 odvetnikov so štirje stari nad 60 let. Ce pri 
tem upoštevamo, da gre za območje z mlado industrijo, kjer je gospodarska 
moč prebivalstva zaenkrat še šibka, kjer standard prebivalstva ne prenese niti 
današnjih odvetniških tarif, ki vemo, da so nizke, da je prav s teh območij 
veliko prošenj in pritožb, kjer je v isti mah ravno v teh krajih še slabo razvita 
kadrovska in upravna služba v podjetjih, šibka pravna služba na občinah in 
da tudi po reformi služb pravne, pomoči ni izgledov za hitro izboljšanje stanja, 
menim, da bi za ta območja v tej stopnji kazalo podpreti službo pravne pomoči 
na sodiščih, ki imajo že ugled in tradicijo. Konkretno bi bilo treba to stanje, 
kakršno je na podeželju, upoštevati pri sistematizaciji sodniških delovnih mest, 
predvsem pa bo treba doseči, da se to delo na sodiščih, čeprav predstavlja res 
samo nujno zlo in veliko obremenitev za sodišča, bolj ceni, predvsem pa ovred- 
noti, kajti uradni dan na sodišču se danes le interno ocenjuje kot razpravni 
dan in se slabo stimulira. Zato obstoja bojazen, da bo- sčasoma padla kvaliteta 
te pravne pomoči. Ce tega ne bomo storili, se nam utegne razpasti zakotno 
pisaštvo, ki ga že tako močno opažamo v Posavju, v Mirnski dolini in tudi v 
Novem mestu. In nazadnje, kdo mislite, da piše prošnje in pritožbe občanom, 
kot ravno zakotni pisači. 

Statistični podatki še kažejo, da se iz leta v leto več občanov obrača na 
urad in komisijo za prošnje in pritožbe ter prosijo za pravni pouk, za pravni 
nasvet ali za pojasnilo v prej omenjenih zadevah. Tako se je tudi ta organ 
po sili razmer razvil in se razvija v neko vrsto službo pravne pomoči, ki uživa 
ugled, saj je kvalitetna in brezplačna. Tudi ta podatek govori o potrebi, da se 
z vso resnostjo prouči vprašanje odvetništva in služb pravne pomoči, predvsem 
pa, da se store ukrepi za zboljšanje dejanskega stanja na tem področju. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Ernest Eory. 

Ernest Eory: Minilo je leto dni, odkar smo sprejeli novo ustavo, ki 
močno podčrtava svoboščine in demokratičnost delovnega človeka v naši soci- 
alistični družbi. 

Nova ustava postavlja na podlagi socialističnih odnosov na prvo mesto člo- 
veka — proizvajalca in upravljal ca. Torej človek-občan mora postati osnovni 
nosilen vseh družbenih dogajanj. Ustava s posebnim poudarkom obravnava 
pravice državljanov, da uveljavljajo pravice tudi s pritožbami. Na podlagi tega 
je bil izpopolnjen sistem služb in komisij pri predstavniških organih in orga- 
nizacijah. Naloga teh je, da neposredno rešujejo vse tiste pritožbene primere, 
ko so na en ali na drug način okrnjene pravice državljanov. 

Delo komisij in drugih organov za vloge in pritožbe mora biti v nenehnem 
reševanju vseh pritožbenih primerov. Ne smejo se omejiti na posamezne pri- 
mere ali zadeve. V večji meri se morajo ozirati po preventivnem delu, to je, 
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morajo analizirati vzroke in porajajoče probleme, ki privedejo občane do tega, 
da se odločijo za pritožbene primere. V sodelovanju vseh organov za vloge in 
pritožbe, od občinskih do zveznih, je potrebno, da na podlagi skrbne analize 
vzrokov in pojavov predlagajo ukrepe za poprejšnje reševanje problemov. 

Ni slučaj, da je bilo v SR Sloveniji obravnavanih v 1963. letu štiri tisoč 
prošenj in pritožb in sprejetih 3000 strank. Res je, da je določen %> med vlo- 
gami in pritožbami nerealen in da na podlagi tega ne moremo registrirati odraza 
določenega stanja na terenu. V teh prošnjah posamezniki pretiravajo ali hočejo 
uveljavljati nemogoče ideje oziroma zahteve. Je pa tega malo in nam ne more 
biti pravilo za vse pritožbene primere. 

Komisija za prošnje in pritožbe Republiškega zbora izhaja iz osnove, to je 
tudi ustavno načelo, da imamo vsi državljani v naši socialistični družbi enake 
pravice in enake dolžnosti, da vsakomur pripada dohodek po njegovem delu in 
sposobnostih. Izhajajoč iz tega, rešujemo vse prošnje in pritožbene primere, 
ker je za vsako prošnjo in pritožbo človek, ki se mu lahko naredi takšno ali 
drugačno krivico. 

Komisija za prošnje in pritožbe Republiškega zbora je po enoletnem delu 
ugotovila, da pri nas še obstajajo problemi in razne nepravilnosti, ki se naj- 
večkrat odražajo v pritožbenih primerih. Naj omenim, da v komisiji z največjo 
pozornostjo obravnavamo probleme, ki izvirajo iz delovnih odnosov. Nujno je, 
da tem problemom posvetimo največ pozornosti, saj je človek upravičen do dela 
in s tem do normalnih življenjskih pogojev. Zal, da to vedno ni tako. Dogaja 
se namreč, da posamezne delovne organizacije nočejo zaposliti starejših ljudi, 
žena in nekvalificiranih delavcev in kar je najbolj kritično — borce Narodno- 
osvobodilnega boja. Odklanjajo jih namreč zaradi pretirane kritičnosti in 
podobno. V večji meri se dogaja, da odklanjajo žene z mnogimi otroki. Pri 
reševanju teh problemov je nujno, da se zavodi za zaposlovanje delavcev anga- 
žirajo v večji meri, da so v stalni povezavi z delovnimi organizacijami, in če je 
potrebno, bolj odločno nastopajo proti nepravilnim ravnanjem pri zaposlovanju 
pri posameznih delovnih organizacijah in zavodih. 

Kot najbolj pereč' problem pri obravnavanju problemov o delovnih razmer- 
jih so nepravilne odpovedi delovnih razmerij. Neštetokrat se dogaja, da ukinejo 
v posamezni delovni organizaciji zaradi osebnosti in familiarnosti posamezna 
delovna mesta samo zato, da lahko odpovedo delovno razmerje. Takoj potem pa. 
zaposle drugega človeka na isto delovno mesto. Dogaja še tudi, da odpustijo 
delavca med bolniškim stažem ali delavko na porodniškem dopustu. Vsi ome- 
njeni problemi so kritični in v naši socialistični družbi nevzdržni. Potrebno je, da 
v takih primerih poseže delovna inšpekcija in predlaga posameznike tudi za 
kaznovanje. 

Kot drug važen problem, s katerim se ukvarja komisija, so stanovanjske 
zadeve. Težki stanovanjski problemi na območju vse republike dajejo nešteto- 
krat povod za posamezne pritožbene primere. Res je, da stanje vsepovsod ni 
enako. Najbolj je pereče tam, kjer politiko o stanovanjski izgradnji nismo 
vodili tako, kot smo jo zamislili, to je, da nismo vedno angažirali vsa razpo- 
ložljiva sredstva. Pri tem mislim na soudeležbo stanovalcev pri izgradnji sta- 
novanj. 

Tudi pri razdeljevanju stanovanj se ne upošteva prioritetni vrstni red. Več- 
krat se zgodi, da navadni delavci nikakor ne morejo dobiti stanovanja več 
let, dočim izobraženci in vodilni uslužbenci stanovanja hitreje dobijo. 
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Tovarišice in tovariši! Ob koncu razprave poudarjam še enkrat, da moramo 
službe za reševanje pritožbenih primerov še dalje razvijati in približati naši 
socialistični stvarnosti. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi še besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce se nihče ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o urbanistični inšpekciji. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in kot svojega predstavnika določil 
inž. Marjana Prezlja. Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil. Zeli 
dati predstavnik Izvršnega sveta še ustno obrazložitev? (Da.) — Prosim! 

Inž. Marjan Prezelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Bivša ljudska 
skupščina LR Slovenije je sprejela leta 1961. zakon o urbanistični inšpekciji 
kot logično posledico že sprejetega zakona o uporabi zemljišč za gradbene 
namene in zakona o urbanističnih projektih. Pokazala se je potreba, da se 
prek posebnega organa zagotovi izvajanje obeh zakonov in bolj neposredno 
nudi ustrezno strokovno pomoč občinam pri izdelavi urbanistične dokumenta- 
cije. Omenjena dejstva so tudi dobila svoj odraz v samih določilih zakona o 
urbanistični inšpekciji, ki nalagajo organom urbanistične inšpekcije poleg iz- 
razitih inšpekcijskih dolžnosti tudi dajanje strokovne pomoči skupščinam občin 
in drugim organom pri reševanju urbanističnih vprašanj. Priporočilo o nalogah 
in ukrepih na področju urbanizma, stanovanjske graditve in komunalnega go- 
spodarstva, ki ga je sprejela jeseni leta 1962 takratna Ljudska skupščina LR 
Slovenije, je postavilo vprašanje urbanizma na vidno mesto v našem družbenem 
življenju in dalo močno oporo vsem družbenim in upravnim organom pri 
njihovem delovanju na področju urbanizma. Tako so bila tudi bolj proučena 
dolgoročna investicijska vlaganja ne samo družbenih objektov in stanovanj v 
naselju, marveč tudi drugih gospodarskih objektov, objektov prometa, velikih 
kmetijskih posestev in podobno. Vrsta zavodov za urbanizem, ki so bili usta- 
novljeni v tem času in pozneje, je omogočila, da so skupščine občin lahko 
naročile potrebno urbanistično dokumentacijo po strokovno usposobljenih or- 
ganizacijah in tudi že sprejelle prve pravne akte za to dokumentacijo, to je 
sklepe o določitvi vplivnih območij. Tako je do začetka junija sprejelo sklepe 
o omenjenih območjih že 31 občinskih skupščin, medtem ko je 31 predlolgov 
v pripravi in bodo sprejeti še v tem letu. Občinske skupščine so doslej sprejele 
12 urbanističnih programov, 54 urbanističnih programov je končanih in v stopnji 
obravnave po zborih volivcev in organih družbeno-političnih skupnosti, medtem 
ko je v delu še 77 urbanističnih programov za posamezne večje kraje v SR 
Sloveniji. Za celotno območje ali za del območja, ki ga obravnavajo urbanistični 
programi, je sprejetih 32 ureditvenih načrtov, dokončanih in v javni obravnavi 
je 55 ureditvenih načrtov, medtem ko jih je v delu še 64. Za konkretne za- 
zidave je sprejetih po občinskih skupščinah približno 205 zazidalnih načrtov, 
po katerih se že izvaja zazidava na terenu, medtem ko je v delu 125 zazidalnih 
načrtov, ki naj zagotove potrebne površine za gradnjo stanovanj in drugih 
objektov v prihodnjih letih. 

Kljub velikemu delu, ki je bilo doslej vloženo v pripravo urbanistične 
dokumentacije, kar nam kažejo pravkar navedene številke, je zaskrbljujoče 
dejstvo, da je le sorazmerno malo urbanističnih dokumentov sprejetih in potr- 
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jenih v smislu določil zakona o urbanističnih projektih. Delno je vzrok v 
dolgotrajnem postopku samega sprejemanja in potrjevanja, delno pa v neza- 
dostnem prizadevanju občinskih organov, da bi se izdelava dokumentacij za- 
ključila z odlokom Skupščine. S tem bi dobile občine svoje lastne urbanistične 
predpise, ki bi jim omogočili načrtno in racionalno izgradnjo mest in naselij. 

Po dopolnitvah zakona o urbanistični inšpekciji je ena izmed novih nalog 
okrajne urbanistične inšpekcije tudi ta, da spremlja izvajanje sklepov o vplivnih 
območjih v pogledu izpolnjevanja rokov za izdelavo urbanistične dokumentacije. 
Prepričani smo, da bodo s poostrenim nadzorstvom pospešeno izdelani, sprejeti 
in potrjeni urbanistični dokumenti, ki so že dokončani in razgrnjeni na javni 
vpogled. Po informacijah, s katerimi razpolagamo, bodo tudi v naših treh 
največjih mestih, Ljubljani, Mariboru in Celju sprejeti urbanistični programi 
še v tem letu. Kljub znatnim vlaganjem občinskih skupščin in mestnih svetov 
v izdelavo urbanistične dokumentacije je pogost primer, da zmanjkajo za končno 
izdelavo potrebna sredstva. 

Menimo, da bi morale družbeno-politične skupnosti temeljito razmisliti, 
preden se odločijo, da zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prekinjajo fi- 

• nanciranje urbanistične dokumentacije. S tem si namreč zaprejo pot do na- 
daljnjega načrtnega razvoja mest in naselij. V letu 1964 je prvič tudi sklad 
SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš z večjo vsoto podprl izdelavo ur- 
banistične dokumentacije v nekaterih mestih, kjer je urbanistična dokumen- 
tacija pereč problem in so občinske skupščine v zadregi s finančnimi sredstvi. 
Poleg urbanistične dokumentacije je v SR Sloveniji v izdelavi že tudi več 
regionalnih prostornih načrtov. V delu je regionalni načrt za mariborsko regijo, 
za ljubljanski okraj, za obalno področje, za Goriško in Soško dolino, pripravlja 
pa se tudi celjski okraj, da začne izdelovati svoj regionalni načrt. 

Republiški sekretariat za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne 
zadeve si je zadal nalogo, da vsa prizadevanja v zvezi s pripravo in izdelavo 
regionalnih prostornih planov uskladi med seboj in jih usmeri tako, da bo 
končni rezultat regionalni plan Slovenije. S tem bomo dobili solidno osnovo 
za urbanizacijo naše republike in njen gospodarski razvoj v prostoru. Ob 
takem stanju izdelave urbanistične dokumentacije lahko predvidevamo, da 
bomo imeli do konca leta 1965 sprejete in potrjene potrebne temeljne urbani- 
stične dokumente za vsa naša pomembnejša mesta in industrijska središča, zdra- 
vilišča in turistične kraje. S tem se bo dosedanja vloga urbanistične inšpekcije 
znatno spremenila, saj bo njena osnovna naloga nadzorstvo nad izvajanjem 
sprejete in potrjene urbanistične dokumentacije in ne bo več v takšni meri 
obremenjena z upravnim delom kot doslej. 

Nova ustava je dala naši osnovni družbeno-politični skupnosti — občini 
najširša pooblastila tudi na področju urbanistične dejavnosti. Doslej občina ni 
imela svoje urbanistične inšpekcije, kar je hromilo njeno delovanje na tem 
področju. Vsa omenjena dejstva in razvoj urbanizma v naši republiki so na- 
rekovala spremembo in dopolnitve zakona o urbanistični inšpekciji. Uskladitev 
z ustavo se izgrajuje v dveh oblikah: skupščine občine dobe svojo urbanistično 
inšpekcijo, da bodo lahko uspešneje izvajale naloge, ki jih nalaga ustava na 
področju urbanizma. Dosedanji zakon o urbanistični inšpekciji se usklaja tudi 
v terminološkem smislu z ustavo. 

Po določilih predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urba- 
nistični inšpekciji ima lahko vsaka občina svojo urbanistično inšpekcijo, more 
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pa tudi več občin ustanoviti skupno urbanistčno inšpekcijo. Mesta, razdeljena 
na občine, imajo za območje mesta mestno urbanistično inšpekcijo. 

Po predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanistični 
inšpekciji ima mestna urbanistična inšpekcija status občinske urbanistične in- 
špekcije za območje mesta. Po splošni ureditvi spadajo zadeve urbanističnega 
urejanja v občinsko pristojnost, s čimer pripadajo v skladu s 4. členom zakona 
o mestih, ki so razdeljena na občine, mestni urbanistični inšpekciji tudi kot 
organu mestnega sveta pravice in dolžnosti, ki jih imajo sicer v teh zadevah 
občinske urbanistične inšpekcije kot organi občine. 

Služba urbanistične inšpekcije se bo sedaj lahko izvajala bolj uspešno, 
saj bo delovalo poleg sedanjih 5 inšpektorjev v republiki še najmanj 20 ob- 
činskih urbanističnih inšpektorjev, če računamo v prvi dobi še z obsežnejšo 
mrežo medobčinskih urbanističnih inšpekcij zaradi majhnega števila kadrov, 
ki so sposobni opravljati to službo. 

Po predlogu zakona se prenaša iz republiškega urbanističnega inšpektorata 
pristojnost za izdajanje soglasij za gradnje izven gradbenih okolišev, ki niso 
regionalnega pomena, na okrajne urbanistične inšpekcije. S tem se bo raz- 
bremenil republiški urbanistični inšpektorat. To mu bo omogočilo, da bo po- 
svetil večjo pozornost reševanju regionalnih problemov urejanja prostora in 
organizaciji urbanistične službe. Tudi postopek okrog izdaje izjemnih dovoljenj 
za gradnje izvengradbenih okolišev se bo znatno skrajšal, saj se bo razdelila 
množica zadevnih vlog, ki jih je moral reševati en republiški urbanistični 
inšpektor, na štiri okrajne urbanistične inšpektorje. V ilustracijo^ navajam nekaj 
podatkov o obsegu dela na področju dajanja soglasja za gradnje izven grad- 
benih okolišev. Tako je prejel in rešil republiški urbanistični inšpektorat v 
času od 1. 1. do 1. 6. 1964 910 zahtevkov državljanov za gradnje izven grad- 
benih okolišev. Od tega je bilo ugodno rešeno 636 zahtevkov ali 70%, od- 
klonjenih pa je bilo samo 274 zahtevkov ali 30 °/o. Iz tega sledi, da je še vedno 
močan pritisk na gradnje izven gradbenih okolišev, čeprav imamo v SR Slo- 
veniji še vedno 922 gradbenih okolišev v 633 naseljih. 

Vzroki so objektivne in subjektivne narave. Med objektivnimi vzroki je 
prav gotovo na prvem mestu ta. da niso uspele občine v vseh naseljih zago- 
toviti ustreznega zemljišča za individualno gradnjo. Dalje so gradnje izven 
gradbenega okoliša trenutno za graditve cenejše, ker jim ni treba plačati pri- 
spevka za urejanje mestnega zemljišča ter se lahko v večji meri poslužujejo 
pomoči sorodnikov in drugih v materialu in delu, kot v večjih naseljih. Ce 
gledamo na probleme razpršene gradnje z družbenega stališča, pa moramo 
ugotoviti, da je to zanjo neugodno, ker se mora kasneje graditi neracionalno 
komunalno in drugo oskrbovalno omrežje, da ne govorimo o kvarjenju izgleda 
naše dežele. Ravno tako pričakujemo znatno skrajšanje postopka pri izdajanju 
lokacij v gradbenih okoliših, ker se bo ves postopek odvijal v okviru upravnih 
organov občin, medtem ko je obravnaval sedaj take vloge tudi okrajni urba- 
nistični inšpektor, ki mnogokrat zaradi razširjenosti teritorija ni uspel hitro 
reševati vseh zahtevkov investitorjev. 

Kot smo uvodoma navedli, pričakujemo v bližnji bodočnosti sprejem in 
potrditev vrste urbanističnih dokumentov po skupščinah občin, ki bodo dali 
dobro osnovo za izgradnjo mest in drugih krajev. Pri realizaciji teh načrtov 
na terenu mora odigrati svojo vlogo občinska urbanistična inšpekcija. Zato je 
nujno, da občinske skupščine čimprej ustanovijo svoje urbanistične inšpekcije, 
ki bodo že ob sprejemanju urbanistične dokumentacije sposobne nadaljevati 
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njeno pravilno izvajanje in pravočasno ukrepati proti vsem, ki teh načrtov 
ne bodo spoštovali. 

Pri pripravi predloga zakona so sodelovale občinske in okrajne skupščine, 
strokovne organizacije in društva. Njihove pripombe in sugestije smo upoštevali 
pri sestavi predloga, kolikor so bile seveda utemeljene in v skladu z intencijami^ 
ki jih hočemo doseči z zakonom. 

Amandmaje in pripombe, ki so jih dale posamezne komisije in odbori 
Skupščine Socialistične republike Slovenije med razpravo o predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanistični inšpekciji, smo upoštevali. 

Predlagamo Republiškemu zboru Skupščine SRS, da obravnava in sprejme 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanistični inšpekciji in bese- 
dilo, kot ga je sprejel Organizacijsko-politični zbor Skupščine. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnaval odbor za 
organizacijsko-politična vprašanja kot pristojni odbor. Zakonski predlog je ob- 
ravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in komisija za usklajevanje re- 
publiških predpisov z ustavo. Odbor je dal svoje pismeno poročilo, zakonodajno- 
pravna komisija in komisija za usklaljevanje republiških predpisov z ustavo 
pa sta dali skupno poročilo. 

Zeli dati poročevalec odbora, oziroma komisij še ustno obrazložitev? (Ne.) 
Ce ne želijo, začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Tovariš inž. Jože 
Mušič. 

Inž. Jože Muši.č: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakon o urbanistični 
inšpekciji, ki ga sprejemamo s spremembami in dopolnitvami skupščinskih od- 
borov, je pomemben prispevek k utrditvi zakonitosti na področju urbanizma 
in ustvarja pogoje za učinkovitejši in hitrejši postopek ob pridobivanju do- 
kumentacije za izgradnjo. 

V prihodnjem obdobju lahko brez dvoma pričakujemo povečanje gradbene 
dejavnosti s spremenjeno strukturo v prid objektov družbenega standarda. Po- 
večala se bo po obsegu stanovanjska izgradnja, intenzivneje se bodo gradile 
šole, zdravstveni objekti in druge javne zgradbe. Skratka, v gradbeni dejavnosti 
je pričakovati zelo povečan delež tistih objektov, ki v največji meri pospešujejo 
urbanizacijo. Prav od razmestitve stanovanjskih in ostalih zgradb družbenega 
standarda v prostoru, zavisi, ali bodo naša mesta urejena in dobro organizirana, 
ali bodo stihijne aglomeracije. Ponovno stopa v ospredje razvijanje ustreznih 
organizacijskih oblik za sistematično urbanistično dejavnost in nujnost po- 
spešene izdelave urbanistične dokumentacije, to je programov in ureditvenih 
načrtov, ki so za mnoga naša mesta in naselja v delu, ali pa so celo izdelani 
in v fazi potrjevanja. To pa poteka dosti prepočasi. V pogojih izdelane in 
potrjene urbanistične dokumentacije bo prvič postopek za izdajo odločbe o 
lokaciji bistveno poenostavljen in skrajšan, danes pa traja ta postopek tudi 
leto dni in več. In drugič: zagotovljen bo temeljit in demokratičen postopek 
pri sprejemanju ureditvenega in zazidalnega načrta. Urbanistični inšpektor bo 
v primeru izdelane urbanistične dokumentacije le porok, da bodo občinski 
upravni organi izdajali lokacije v skladu z ureditvenimi in zazidalnimi načrti. 
Kot se bo izpopolnjevala urbanistična dokumentacija, tako bo morala urba- 
nistična inšpekcija opravljati vse več inšpekcijskih funkcij in opuščati upravne- 
naloge. 
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V zvezi s tem, da zakonski predlog v 3. členu ureja sodelovanje urba- 
nistične inšpekcije pri postopku za izdajo odločbe o lokaciji v gradbenem 
okolišu, za katerega še ni sprejet ureditveni zazidalni načrt po zakonu o urba- 
nističnih projektih, smatram, da je nujno poudariti začasnost in izjemnost tega 
člena. Zakon o urbanističnih projektih določa temeljit in demokratičen po- 
stopek pri sprejemanju ureditvenega in zazidalnega načrta, dočim ima v pri- 
meru, da teh načrtov ni, odločilno vlogo urbanistični inšpektor. Zabeležimo 
lahko dvojno škodo, ki nastaja, ko v gradbenem okolišu ni urbanistične doku- 
mentacije. Na eni strani ločeno obravnavanje in reševanje posameznih lokacij, 
ki se začenja pri zasilnih breizgledno etapnih rešitvah največkrat na škodo 
bodoče smotrne ureditve okoliša ali soseske. Na drugi strani pa odločujočo 
vlogo urbanističnega inšpektorja. Prvi zakon o urbanistični inšpekciji iz leta 
1958 je moral vključiti inšpektorjevo izdajanje lokacije spričo dejstva, da še 
ni bilo nobene urbanistične dokumentacije. V pogojih množične izgradnje in 
urbanističnega načrtovanja pa reševanje lokacij brez predpisane urbanistične 
dokumentacije le z odobritvijo urbanistične inšpekcije nikakor ne bi smela 
postati praksa, enakovredna rednemu postopku, ki ga določa zakon o urba- 
nističnih projektih. 

Volivci se ne dajo odvzeti možnosti soodločanja pri sprejemanju uredit- 
venih in zazidalnih načrtov. Zato bi hotel poudariti smotrnost novega 3. od- 
stavka v 3. členu zakona, ki določa, da je v primerih, ko gre za površine, 
namenjene množični izgradnji v strnjeni zazidavi in ko- gre za velike rekon- 
strukcije mest in izgrajevanje mestnih centrov, možno izvajati lokacije le na 
podlagi potrjenega ureditvenega oziroma zazidalnega načrta. Prav ob teh dveh 
primerih je v zadnjem času mnogo besed in javnih razprav, ki kažejo, da se 
ljudje zanimajo za razvoj svojega mesta in najbolj občutljivih okolišev, in da 
si je soodločanje utrlo pot v miselnost slehernega občana. Vsak urbanistični 
ukrep naj bo v takih primerih najprej obravnavan v široki razpravi. Ko je 
obdelan in sprejet, naj ga urbanistična služba dosledno in brez odklona izvaja, 
razumljivo ob upoštevanju občasnih nivelacij načrtov. 

Menim, da ne bo škode, če bo določilo 3. odstavka 3. člena morda tudi 
zavrlo kakšno gradnjo v prizadetih okbliših v primerjavi s škodo, ki jo povzroča 
nedemokratično reševanje in zavlačevanje izdelave urbanistične dokumentacije. 
Vsekakor pa je glavni smoter predloženega zakona ustanovitev občinskih urba- 
nističnih inšpekcij, ki prevzemajo del pristojnosti sedanjih okrajnih inšpekcij, 
kar pomeni v skladu z ustavo krepitev komunalnega sistema. Hkrati pa se bo 
s tem povečalo število inšpektorjev, kar se bo ugodno odrazilo v skrajšanju 
postopka za pridobitev lokacije. Danes en republiški inšpektor in štirje okrajni 
ne morejo učinkovito in pravočasno obvladati naraščajočega števila gradenj. 
Občine naj bi se zavzele za organiziranje inšpekcijske urbanistične službe in 
si pri tem zagotovile strokovni in kvalitetni kader, ki bo dnevno in na terenu 
skrbel za reden potek gradenj, za ustalitev in zasidranje urbanistične misli 
v ljudeh. 

Za kvalitetni kader bi morali zagotoviti ustrezno nagrajevanje. Strokovno 
dobra urbanistična inšpekcija bo prav gotovo prihranila družbi mnogo več 
kot znašajo zanjo stroški. V tistih primerih pa, kjer posamezne občine ne 
bodo v stanju vzpostaviti samostojne službe, naj uporabijo določila zakonskega 
predloga, ki omogoča vzpostavitev medobčinske inšpekcije. V takerp okviru 
se da brez dvoma rešiti tudi vprašanje ustreznega nagrajevanja, kar bo zago- 
tovilo interes strokovnega kvalitetnega kadra za inšpekcijsko službo. 
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Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš 
Zoran Pire. 

Zoran Pire: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona predstavlja 
predvsem vsebinsko usklajevanje organizacije in delovanje službe urbanistične 
inšpekcije z novim ustavnim sistemom. Glavni cilj tega zakona je nadaljnje 
prenašanje pristojnosti na občino, s čimer ta kot temeljna družbeno-politična 
skupnost dobiva vse večje možnosti za izvajanje nalog kot to nalaga ustava. 
Tako se še povečuje vloga občin na področju urbanizma, kar je v skladu s 
krepitvijo komunalnega sistema. Prenašanje nekaterih pristojnosti urbanistične 
inšpekcije z republike na okraj in z okraja na občino, je nujno tudi zaradi 
praktičnega položaja, v katerem se je znašla ta služba. Formiranje občinske 
urbanistične inšpekcije narekujejo potrebe na terenu, ker 4 okrajni in 1 re- 
publiški inšpektor ne morejo več učinkovito in pravočasno obvladati narašča- 
joče število gradenj na območju celotne republike. 

Ustanovitev in utrditev urbanistične inšpekcije v občinah naj bi zagotovila 
bolj neposredno, učinkovito in pravočasno nadzorstvo nad izvajanjem urba- 
nističnih predpisov pri gradnjah, tako da se bo bistveno- zmanjšalo število 
nezakonitih gradenj in nezakonitih postopkov na področju urbanizma. Ob takih 
intencijah zakona se zavedamo, da bo uresničitev te naloge, namreč organi- 
ziranje občinske urbanistične inšpekcije, zelo težavna. Upoštevati je treba, da 
gre za povsem novo postavljanje te službe v občinah ter za prenašanje nalog. 
V tem primeru ne gre za premeščanje ustreznih kadrov z okrajev na občine. 
2e sedaj premajhno število okrajnih urbanističnih inšpektorjev bo namreč treba 
na okraju ohraniti, ker okrajna inšpekcija zadrži del svojih pristojnosti, pre- 
cejšnje in odgovorne naloge pa ji prepušča tudi republiška urbanistična in- 
špekcija. Za opravljanje nalog urbanistične inšpekcije je potreben visoko kvali- 
ficiran in sposoben kader z ustreznimi izkušnjami. Glede na značaj same in- 
špekcijske službe in na strokovni profil teh inšpektorjev bo treba najti tudi 
ustrezne rešitve v sistemu nagrajevanja teh strokovnjakov. Naj v zvezi s tem 
omenim, da se je ob zadnji reogranizaciji okrajev zmanjšalo število takratnih 
okrajnih urbanističnih inšpekcij oziroma inišpektorjev za polovico. V ukinjenih 
okrajih so se ti inšpektorji razšli in dobili drugo zaposlitev, predvsem izven 
uprave. Ta napaka nam bo sedaj, ko se potrebe povečujejo, močno škodovala. 
S kadrovskimi težavami realno računa tudi predlagatelj zakona, in zato določa, 
da občine ustanavljajo skupne urbanistične inšpekcije, ki bodo delovale za ob- 
močje več občin. Pri današnjem položaju namreč ni pričakovati, da bi vse 
občine uspele ustanoviti svojo lastno inšpekcijo. Čeprav bi bili kadrovski pogoji 
glede na potrebe in obseg poslov ter glede na racionalnost organizacije in za- 
poslitve ugodni, ne bi bilo potrebno, da bi imela vsaka občina lastnega inšpek- 
torja. Menim, da bi morale občine v tem začetnem obdobju pri ustanavljanju ob- 
činskih urbanističnih inšpekcij čimbolj sodelovati in v ta namen združevati 
napore, materialna sredstva in kadre. Le taka usmeritev lahko doseže uspeh. 
Seveda bo na širšo ali ožjo obliko organizacije v tem smislu močno vplival 
tudi značaj območja, na katerem naj inšpekcija deluje. Prav gotovo bo urba- 
nistična inšpekcija laže obvladovala širša območja več občin v krajih, kjer 
ni velikih mestnih ter industrijskih središč in je intenzivnost gradenj razme- 
roma majhna. Drugačno bo stanje tam, kjer je intenzivnost gradenj velika. 

Ker bo mogoče občinske in mestne urbanistične inšpekcije ustanavljati le 
postopno, zakon posebno naroča, da dokler te inšpekcije ne bodo postavljene, 
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zagotavlja izvrševanje inšpekcijskih nalog za tako območje okrajna urbanistična 
inšpekcija. Ta določba je zaradi današnjega položaja nujna, vendar je le pre- 
hodnega pomena. Nikakor ne smejo občine računati, da bo okrajna inšpekcija 
to svojo dodatno funkcijo opravljala v nedogled in da jo bo mogla učinkovito 
opravljati poleg svojih rednih nalog. Občani imajo velik interes, da se urba- 
nistična problematika rešuje hitro in v skladu s krajevnimi razmerami. To bo 
mogoče doseči le tedaj, če bodo urbanistične službe, med njimi tudi inšpek- 
cijska, čim bliže občanu, torej v občini. Zato naj navedena, izjemna nadomestna 
vloga okrajne inšpekcije ne postane pravilo, namreč le res začasna izjema. 
Občine se morajo potruditi, da čimprej organizirajo lastno, oziroma skupno 
medobčinsko inšpekcijsko službo. Pri tem se je treba zavedati, da je večja ali 
manjša učinkovitost inšpekcije in tudi obseg njenega dela, močno odvisen od 
stanja urbanistične dokumentacije v posamezni občini. Cim manj je te doku- 
mentacije in čim manj je urejena, tem večje so naloge inšpektorjev. K večji 
racionalnosti organizacije in k ustreznejši kadrovski zasedbi urbanistične in- 
špekcije lahko tedaj bistveno pripomore tudi urejanje urbanistične dokumen- 
tacije, ki je danes še vedno pereč problem. 

Delo inšpekcije se opira tudi na delovanje ustreznih drugih urbanističnih 
služb v občinah. Ker so te šibke, ponekod jih praktično niti ni, se obseg nalog 
inšpektorja povečuje tudi iz tega razloga. Hkrati obstaja nevarnost, da bi se 
inšpektorjem v tem položaju nalagalo še več raznih upravnih nalog, poleg 
tistih, katere jim zaradi take situacije nalaga že zakon sam. 

Zaradi uspešnega urejanja urbanističnega območja sploh, obenem pa zaradi 
potrebne razbremenitve in, pravilne vloge inšpekcije, je torej zelo pomembno 
tudi vzporedno utrjevanje drugih urbanističnih služb. 

To je le nekaj, na kratko izraženih misli o nekaterih problemih organizacije 
urbanistične inšpekcije v občinah. Naj na koncu podčrtam samo še to, da mo- 
ramo v interesu občanov in zaradi hitrejšega in celovitega ustvarjanja ustavnih 
načel čimprej zagotoviti ustrezne materialne in kadrovske pogoje, da ne bi 
pozitivne težnje tega zakona ostale zgolj na papirju, oziroma da se uresniče- 
Ce se nihče ne javlja, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona z do- 
vanje zakonskih odločb ne bi odlašalo dlje kot je to objektivno nujno. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
polnitvami na glasovanje. Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o urba- 
nistični inšpekciji. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. 

Predlog zakona je predložila komisija Skupščine SR Slovenije za usklaje- 
vanje republiških predpisov z ustavo. Komisija je dala k predlogu zakona 
pismeno obrazložitev. Zeli dati predstavnik komisije še ustno obrazložitev? 
(Da.) Besedo ima dr. Josip Globevnik. 

Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci! Republiški sekretariat za 
šolstvo je v okviru svojih nalog pripravil tudi predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o osnovni šoli v zvezi z uskladitvijo z ustavo. Ta predlog 
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je bil predložen komisiji Izvršnega sveta Skupščine SRS. V sporazumu z Iz- 
vršnim svetom je ta komisija predložila predlog zakona naši komisiji. Komi- 
sija je potem definitivno redigirala ta predlog in ga predložila Skupščini. Po- 
kazalo pa se je že v teku samega postopka, zlasti v diskusiji v odboru za 
prosveto in kulturo Republiškega zbora in v začasnem odboru za osnovno šol- 
stvo Prosvetno-kulturnega zbora, da so težnje, da se gre preko samega uskla- 
jevanja z ustavo. Kot je znano, so bili včeraj v Prosvetno-kulturnem zboru dani 
novi amandmaji, ki tudi gredo preko okvira usklajevanja. Mislim, da je bil 
tudi sprejet sklep o tem, da se razprava predloga zakona odloži. 

V imenu komisije se s takim predlogom popolnoma strinjam. Menim — 
verjetno boste vi istega mnenja — da bi bilo prav, da se glede na nove amand- 
maje, ki posegajo v stvarno materijo zakona, kar pa ni funkcija uskladitvene 
komisije, razprava o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 
šoli, odloži. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši poslanci! Glede na izjavo pred- 
stavnika komisije sporočam zboru, da sem od Prosvetno-kulturnega zbora prejel 
pismo, v katerem je rečeno, da je Prosvetno-kulturni zbor Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije na seji dne 30. junija sprejel sklep, da se obravnava 
in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 
šoli odloži. Raazprava je delno že v začasnem odboru za osnovno šolstvo, pred- 
vsem pa na seji zbora pri številnih spreminjevalnih in dopolnilnih predlogih 
k zakonskemu predlogu, presegla po svoji vsebini okvir usklajevanja zakona o 
osnovni šoli z načeli nove ustave. Nov, vsebinsko spremenjen predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli naj za to pripravi Izvršni 
svet. Z odložitvijo obravnave tega zakonskega predloga se je strinjal kot pred- 
lagatelj tudi Izvršni svet. 

Kljub temu, da je Prosvetno-kulturni zbor Skupščine odložil razpravo o 
tem zakonu in da na osnovi tega predlagam tudi našemu zboru, da odložimo 
sprejem tega zakona, vseeno predlagam, da poslanci in poslanke dajo even- 
tualne pripombe k temu zakonu. To bi lahko koristno služilo Izvršnemu svetu 
pri sestavljanju novega predloga. Zato kljub temu pričenjam razpravo o tem 
zakonskem predlogu. Besedo ima tovarišica Kristina Lovrenčič. 

Kristina Lovrenčič: Nimam nikakršnih amandmajev ali predlo- 
gov, vendar bi rada obvestila zbor, da se odbor za prosveto in kulturo Repu- 
bliškega zbora strinja s predlogom komisije za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo, da se razprava odloži. Obenem se odbor strinja tudi s 
predlogom, da bi dali morebitne amandmaje in predloge ter sugestije poslanci 
danes, oziroma bi jih med časom, ko se bo pripravljal bodoči predlog tega 
zakona, sporočili, ker bo to lahko koristno služilo sestavljalcem novega predloga. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
se nihče ne javlja k razpravi, dajem na glasovanje sklep, da se obravnava in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 
šoli odloži. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in 
o načinu razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov. 

Predlog zakona je predložil odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
Republiškega zbora. Odbor je dal k predlogu zakona pismeno obrazložitev. 
Želi dati predstavnik odbora še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Izvršnemu svetu je bilo gradivo k tej točki dnevnega reda poslano skupaj 
z vabilom na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet je kot svojega predstavnika določil 
dr. Branka Premroua. Predlog zakona je obravnavala zakonodajno-pravna komi- 
sija in dala pismeno poročilo. Zeli poročevalec komisije dati še ustno obrazloži- 
tev? (Ne.) Zeli dati ustno obrazložitev predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) Ce 
ne, začenjam razpravo. 

Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da se nihče ne javlja 
k besedi in zaključujem razpravo. Dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor 
je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in o načinu razpolaganja z 
družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na volitve sodnikov. 
Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja Skupščine Sociali- 

stične republike Slovenije, da da poročilo. Besedo ima tovariš Adolf Arigler. 

Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi 136. člena 
in 140. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije na seji 
29. junija 1964, razpravljala o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in sicer, da se izvolita za sodnika Okrožnega sodišča v Kopru Stojan 
Kocjančič, dosedanji predsednik Občinskega sodišča v Postojni in Cvetko 
Spindler, dosedanji predsednik občinskega sodišča v Sežani ter da se izvoli 
za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju Jože Vidmar, dosedanji sodnik Občin- 
skega sodišča v Kranju. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije je te predloge obravnavala in predlaga, da Republiški zbor Skupščine 
SR Slovenije izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Kopru Stojana Kocjančiča 
in Cvetka Spindlerja in za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju Jožeta 
Vidmarja. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno izvolil Stojana Kocjančiča za 
sodnika Okrožnega sodišča v Kopru, Cvetka Spindlerja za sodnika Okrožnega 
sodišča v Kopru in Jožeta Vidmarja za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju. 
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Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o letnem odmoru Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Obveščam vas, da je predsednik Skupščine SR Slovenije na podlagi 
2. odstavka 2. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagal, da 
traja letni odmor Skupščine od 10. julija do 10. septembra. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne javi se nihče.) Dajem predlog 
tega sklepa na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko? (Vsi 
poslanci dvignejo roko.)| Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel sklep o letnem odmoru 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki traja od 10. julija do 10. septem- 
bra 1964. 

Ker je s tem dnevni red 12. seje Republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije izčrpan, zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 12.30.) 
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11. seja 

(26. junija 1964) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam 11. sejo Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Dragica Rome, Dane Melavc, Ivanka 
Šulgaj, Franc Cop, inž. Saša Skulj, Anton Beravs ter Franc Krebs. Ugotavljam, 
da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo je predložilo Višje gospodarsko sodišče Slovenije v obrav- 
navo Gospodarskemu zboru svoje poročilo o delu in uporabi zakonov v času 
od oktobra 1961 do marca 1964. Razen tega je predložil Izvršni svet predlog 
odloka o potrditvi zaključnega računa družbenega investicijskega sklada za 
leto 1963. Na 10. seji Gospodarskega zbora pa je poslanec Leopold Rebernik 
postavil Izvršnemu svetu vprašanje. Glede na to predlagam za današnjo sejo 
tale dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 10. seje zbora; 
2. obravnava poročila Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenije; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa 

družbenega investicijskega sklada SR Slovenije za leto 1963; 
4. poslanska vprašanja. 
Ali predlaga kdo drugačen dnevni red? (Nihče.) Ce ne, smatram, da je 

dnevni red sprejet. 

Prehajamo nal. točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnika 
10. seje zbora. 

Zapisnik ste prejeli skupaj z ostalim materialom. Ima kdo kako pripombo 
k zapisniku? (Nihče.) Ce ne, smatram, da je zapisnik 10. seje sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila 
Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenije. 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika Franca Kutina, republiškega 
sekretarja za pravosodno upravo. Na sejo smo povabili tudi predsednika in 
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sodnike Višjega gospodarskega sodišča, predsednika okrožnih gospodarskih so- 
dišč, predstavnike javnega tožilstva, Službe družbenega knjigovodstva in pred- 
stavnike nekaterih republiških organov. Poleg teh se seje udeležujejo še 
republiški sekretar za finance Miran Cvenk, republiški sekretar za splošne 
gospodarske zadeve Milan Kristan, glavni inšpektor Ivan Lesjak in glavni 
gradbeni inšpektor inž. Franc Cepon. Predlagam, da povabljencem dovolimo 
sodelovanje v razpravi. Ima kdo kako pripombo. (Nihče.) Hvala. 

Gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli. O poročilu Višjega gospodar- 
skega sodišča SR Slovenije so razpravljali: odbor za družbeno nadzorstvo Skup- 
ščine SR Slovenije, odbor za splošna gospodarska vprašanja Republiškega zbora 
in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora. 
V razpravi so sodelovali tudi člani začasnih odborov Gospodarskega zbora za 
trgovino in gradbeništvo. Odbori so sestavili poročilo, ki je razmnoženo in ga bo 
prebral na seji predsednik odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov tovariš Spolar. Prosim predsednika Višjega gospodarskega sodišča Jožeta 
Pernuša, da še ustno obrazloži predloženo poročilo. 

Jože Pernuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
ročilo Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenije, ki ste ga prejeli, je poskus, 
kako uresničiti določilo tretjega odstavka 20. člena naše republiške ustave, po 
katerem imajo sodišča pravico in dolžnost, da v okviru svojega delovnega 
področja obveščajo Skupščino in ustrezne družbeno-politične skupnosti o upo- 
rabi zakonov in o problemih svojega dela. Drugi odstavek istega člena ustave 
pa nalaga sodiščem dolžnost, da pri svojem delu spremljajo in proučujejo 
družbene odnose in pojave, ki so pomembni za izvrševanje njihovih funkcij in 
dajejo predloge za preprečevanje družbeno nevarnih in škodljivih pojavov in 
za utrjevanje zakonitosti. 

Ta ustavna določila pomenijo, da morajo sodišča zavzeti aktiven odnos do 
družbenih problemov, ki jih opazijo ob reševanju konkretnih sodnih zadev. 
Čeprav je reševanje konkretnih zadev osnovna funkcija sodišč, s katero zago- 
tavljajo zakonitost v družbenih odnosih, kot tudi uveljavljanje pravic in dolžno- 
sti občana — proizvajalca, delovnih organizacij in drugih pravnih oseb, vendar 
pomeni nova ustavna dolžnost sodišč pomembno obliko delovanja v smeri ana- 
liziranja vzrokov in pogojev, v katerih pride do kršitve zakonitosti in dajanja 
predlogov, da se taki vzroki odstranijo, oziroma pogoji spremene. Zato morajo 
tudi gospodarska sodišča, ki so specializirana za sojenje gospodarskih sporov 
in drugih zadev, ki so pomembne za gospodarstvo, ob presoji posameznih sodnih 
zadev in pri drugem svojem delovanju aktivno spremljati in proučevati vse 
pomembne pravne in družbenoekonomske pojave. Na podlagi svojih opažanj 
in analiz morajo nato predlagati razne ukrepe za utrjevanje zakonitosti in uskla- 
jevanje pravnega in gospodarskega sistema z zahtevami družbenoekonomskega 
razvoja države in družbenoekonomskih odnosov. Vsaka diskusija o takih ana- 
lizah in predlogih gospodarskih sodišč, posebno pa še v skupščinah ustreznih 
družbeno-političnih skupnosti, bo nedvomno za naša sodišča izredno koristna, 
ker bodo sodišča dobila tako močno družbeno podporo pri svojem delu, kar 
bo hkrati tudi pozitivno delovalo na samo sojenje, ker se bodo sodišča tako 
osvobajala določenih elementov formalizma in izolacije in bodo s tem podani 
pogoji za še večjo samostojnost sojenja. K izvajanju te nove ustavne naloge so 
gospodarska sodišča v Sloveniji pristopila že v lanskem letu. Pri vseh sodiščih 
so oddelki oziroma referenti, ki spremljajo in proučujejo sodno prakso. Prouče- 
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vanje sodne prakse temelji v prvi vrsti na podatkih, do katerih pridejo sodniki 
ob obravnavanju odnosov, o katerih sodijo, po odločbah, s katerimi se zadeve 
razsojajo in na podlagi stališč, ki jih sodišča zavzemajo. Zaradi tega se prouču- 
jejo vse odločbe sodišč, kakor tudi poročila, razprave in sklepi vseh posvetovanj 
in delovnih sestankov v sodiščih — z eno besedo, vsi materiali pri sodiščih in 
tudi izven sodišč, pri drugih organih in organizacijah, ki se nanašajo na delo 
sodišč in na probleme, ki jih sodišča opažajo. 

Spremljanje in proučevanje sodne prakse je dolžnost vseh sodnikov in stro- 
kovnih sodelavcev pri vseh gospodarskih sodiščih in predstavlja del redne sod- 
niške zadolžitve. S tem v zvezi je tudi Vrhovno gospodarsko sodišče izdalo 
ustrezno navodilo o spremljanju in proučevanju sodne prakse v mesecu marcu 
letos, pri sestavi katerega je naše sodišče aktivno sodelovalo. S tem navodilom 
so postavljene organizacijske osnove za zbiranje materiala in dane tudi suge- 
stije za uporabo zbranega materiala preko opozoril, analiz, predlogov itd. 

Dosedanje delo gospodarskih sodišč na tem področju je navedeno v našem 
poročilu pod poglavjem izpolnjevanja novih ustavnih nalog. Kot je razvidno, 
je naše sodišče dosedaj predvsem zbiralo material in objavljalo redno bilten 
pravne evidence, v katerem so navedena zanimiva pravna stališča sodišč o 
posameznih presojenih zadevah in bilten družbeno-gospodarske problematike, 
v katerem navajamo konkretne oblike, bodisi nepravilnosti ali nezakonitosti 
delovanja strank kot smo jih opazili v posameznih sodnih zadevah. Smatramo, 
da naši bilteni opozarjajo pristojne organizacije in forume na pravna stališča 
sodišč, ki imajo gotovo vpliv na bodoče pravne posle, kakor tudi na vzroke in 
oblike raznih deformacij v našem gospodarskem življenju. Razen tega smo dali 
posameznim gospodarskim organizacijam in drugim forumom nekaj opozoril v 
zvezi z nezakonitostmi in nekaj predlogov za spremembo predpisov. Večje anali- 
tično delo je bilo dosedaj le poročilo o problematiki gospodarskih prestopkov in 
s tem zvezan problem učinkovitosti inšpekcijske službe. To naše poročilo je 
bilo vsebovano v poročilu Republiškega sekretariata za proračun in občo uprava 
o delu inšpekcijskih služb in je o njem Skupščina že razpravljala. 

Preden preidem na obravnavo posamezne, v poročilu navedene problema- 
tike, mi dovolite, da na kratko orišem obseg gospodarskih sporov pri gospo- 
darskih sodiščih v Sloveniji. 

Iz tabele 2, priložene poročilu, je sicer razvidno, da so vsa gospodarska 
sodišča v 1962. letu rešila 53 820, v 1963. letu 42 963, v prvem četrletju letos pa 
7874 zadev. Te številke bi sicer kazale na izredno veliko število gospodarskih 
sporov, če bi v resnici predstavljale samo gospodarske sporne zadeve. Vendar1 

temu ni tako, temveč je večina teh zadev, ki se rešujejo v mandatnem postopku, 
pravzaprav le odraz nepravočasnega plačila kupnine ali drugih obveznosti, ki bi 
morale biti poravnane v roku 8 dni po sprejemu računa. V teh primerih ne 
gre torej za noben spor, temveč gre le za izterjavo zapadlih, neosporjenih, a 
neplačanih terjatev med gospodarskimi organizacijami. Takih zadev pa je bilo 
pri gospodarskih središčih v 1963. letu skupno okoli 38 000 in le 4298 je bilo 
pravih gospodarskih sporov. Število pravih gospodarskih sporov pa je prej 
nizko kot visoko in po našem mnenju niti ne predstavlja velikega in nepotreb- 
nega pravdanja gospodarskih subjektov. Neosporjeni plačilni nalogi so torej 
rezultati nediscipline v plačilnem prometu in so zanimivi predvsem zato, ker 
se iz njihovega gibanja, posebno pa še iz vrednosti, ki jo obsegajo, lahko za- 
ključuje, da se določeni krediti nenamensko uporabljajo oziroma, da se obratni 
krediti ne uporabljajo za plačevanje obveznosti v blagovnem prometu, temveč 
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v druge namene. Okoli 33 milijard dinarjev nepravočasnih plačil v letu 1963 
pomeni, da se je zviševal pritisk na dodatne kredite, da je denar počasneje 
krožil kot bi moral in da so se določena sredstva prelivala iz obratnih sredstev, 
v druge, verjetno investicijske namene. 

Naša družba ima torej interes, da so obveznosti med gospodarskimi orga- 
nizacijami v zakonitem ali dogovorjenem roku poravnane in tak svoj interes 
tudi uveljavlja z zakonitimi predpisi o rokih, v katerih mora gospodarska orga- 
nizacija poravnati pogodbene obveznosti. Ce torej posamezne gospodarske orga- 
nizacije vnovčijo preko plačilnih nalog svoje terjatve, se s tem pravzaprav ne 
pravdajo po nepotrebnem, temveč izvršujejo le svojo dolžnost, kar je v korist 
tako njim samim kot skupnosti. Na drugi strani pa seveda kaže veliko število 
plačilnih nalogov na vrsto gospodarskih organizacij, ki ne spoštujejo zakonitega 
predpisa o roku za plačila obveznosti, ker jih ne morejo poravnati zaradi 
pomanjkanja gotovinskih sredstev, ali pa zavestno zadržujejo obratna sredstva 
in jih angažirajo drugod. 

V prvem primeru lahko sumimo na slabo gospodarjenje v podjetju, v 
drugem pa na nepravilno uporabo teh sredstev. Pri večini teh neosporjenih 
plačilnih nalogih je razvidno, da niso vloženi takoj po preteku roka za plačilo 
terjatve, temveč šele po daljšem obdobju enega ali dveh mesecev, ali še celo več 
po odrejenem roku plačila, kar pomeni, da podjetja močno podaljšujejo med- 
sebojno kreditiranje in smatrajo to prakso skoraj za normalno. Dokaj liberalna 
politika dajanja obratnih kreditov s strani bank tudi ni vedno dobro vplivala na 
utrjevanje finančne discipline. Iz vsega tega je razvidno, da mandatni postopek 
oziroma odločanje o plačilnih nalogih pravzaprav v bistvu ni sodno delo, 
temveč le bolj sredstvo za vzdrževanje finančne discipline. Zato tudi nimamo 
nobenih pridržkov zoper stališče, ki je prišlo do izraza v tezah za novi izvršilni 
zakon, da bi se mandatni postopek v dosedanji obliki sploh odpravil in bi se na 
podlagi verodostojnih listin takoj dovolila izvršba tako, da bi te listine že same 
po sebi predstavljale izvršilni naslov, če ne bi bilo v 8 dneh ugovora o dovolitvi 
izvršbe. 

V predloženem poročilu smo skušali analizirati posamezne pojave, ki se opa- 
žajo v delu gospodarskih sodišč in dati k tem pojavom tudi naša stališča in 
predloge. Iz množice problemov, ki so jih sodišča opazila v preteklem obdobju, 
smo izbrali le nekatera in jih skušali v tem poročilu osvetliti tako, kakor jih 
gleda sodna praksa. Na področju notranjega blagovnega prometa smo v poro- 
čilu obravnavali v glavnem dve vrsti vprašanj: a) problematiko sklepanja, 
izvrševanja oziroma kršitve pogodb in pogodbene nezvestobe, b) problematiko 
kakovosti blaga v prometu, posebno z vidika uporabe pozitivnih predpisov, ki 
urejajo vprašanje kakovosti blaga, kot npr. zakon o jugoslovanskih standardih 
ali kratko JUS, ki ščitijo potrošnika pri nakupu blaga, nadalje odredba o 
zaznamovanju blaga, o garancijskih listinah in servisni službi, zakon o zdravstvu 
in nadzorstvu nad živili itd. 

Pri problematiki pogodb v blagovnem prometu ne gre toliko za nepozna- 
vanje, kako se pogodbe sklepajo, kaj je treba napraviti v primeru neprimerno 
sklenjene pogodbe, kaj so vse kršitve pogodb in kakšne posledice ima pogodbena 
nezvestoba, čeprav se to tudi v nekaterih primerih opaža. Ne gre torej za pravno 
orientacijo pri teh pogodbah, ker so vsa ta pravna vprašanja danes podjetjem. 

' v glavnem jasna, kar je posledica popolne uveljavitve splošnih uzanc v bla- 
govnem prometu. Splošne uzance blagovnega prometa so bile objavljene 
7. 4. 1954 in je letos poteklo 10 let od njihove uveljavitve. Splošne uzance so 

10» 



148 Gospodarski zbor 

nastale iz potrebe, da dobe gospodarske organizacije ali predpise ali pa pravila 
o sklepanju in izvršitvi blagovnih poslov, ko so prešle iz sistema administrativ- 
nega vodenja gospodarstva v sistem tržnega gospodarstva. Samoupravljanje 
gospodarskih organizacij po delovnih kolektivih, samostojnost gospodarkih 
subjektov in sistem dogovarjanja in sklepanja blagovnih pogodb so zahtevali 
tudi določena pravila, določene norme, po katerih se bodo gospodarski subjekti 
v blagovnem prometu ravnali, ker takrat kodifikacija gospodarsko-obveznost- 
nega prava še ni bila mogoča in še danes ni na vidiku. Uzance so pomenile 
pravzaprav dispozitivno pravo, ki se uporablja po volji strank. Pri strankah, za 
katere je predpisana pristojnost gospodarskih sodišč — to so predvsem gospo- 
darske organizacije in družbeno-politične skupnosti, kolikor nastopajo v gospo- 
darskih poslih — se predpostavlja, da so v notranjem blagovnem prometu 
privolile v uporabo splošnih uzanc, če jih izrecno niso izključile. Zato uzance 
predstavljajo presumirano obvezno pravo za tiste stranke, ki nastopajo v bla- 
govnem prometu družbenega sektorja gospodarstva. 

Splošne uzance so v naši gospodarski praksi odigrale veliko in pozitivno 
vlogo. Postale so gospodarskim organizacijam jasen kažipot, kako naj urejajo 
medsebojne odhose v blagovnem prometu, gospodarskim sodiščem pa so bile 
izredno pomemben pripomoček pri reševanju odnosov med strankami. Sestav- 
ljala uzanc so tenkočutno prenesli moderne principe poslovanja v blagovnem 
prometu na naše razmere tako, da so uzance v tem desetletju povsem opravi- 
čile svoje poslanstvo' in tudi danes zoper njih ni bistvenejših ugovorov. Uzance 
se danes širše uporabljajo kot so jim dejansko odrejene naloge, ker se njihova 
uporaba po analogiji prenaša tudi na razne druge gospodarske posle, kjer še ni 
pozitivne zakonodaje. Zato lahko z vso upravičenostjo trdimo, da so uzance 
temelj našega pravnega sistema na področju blagovnega prometa. Njihova 
zasluga je tudi, da se v enotnem gospodarskem področju Jugoslavije posli bla- 
govnega prometa, kakor tudi nekateri drugi gospodarski posli enotno obrav- 
navajo. Če torej upoštevamo, da dajejo pozitivni predpisi gospodarskim 
organizacijam jasno orientacijo, kako naj sklepajo in izvršujejo pogodbe, kakšne 
so njihove pravice in dolžnosti, ter kako se pravno tretirajo kršitve pogodb, se 
upravičeno sprašujemo, zakaj se pred gospodarskimi sodišči še vedno pojavljajo 
taki primeri, ki kažejo briskiranje zakonskih predpisov na vsej črti. V poročilu 
smo navedli tudi nekaj značilnih primerov, s katerimi se sodna praksa soraz- 
merno pogosto srečuje. Sodeč tudi po objavljenih podatkih v časopisih in šte- 
vilnih strokovnih revijah, je teh primerov veliko. Po našem mnenju je v teh 
primerih kriva predvsem miselnost, da so pogodbe nepotreben košček papirja 
in le gola formalnost, ki se je pravzaprav nihče več ne drži. Ta, miselnost 
nedvomno izhaja iz trenutne velike konjunkture, ko gospodarske organizacije 
lahko vse blago prodajo in je torej tisti, ki blago posreduje, v privilegiranem 
položaju. Taka miselnost pa seveda ne vodi samo do površnosti in do nezainte- 
resiranosti pri sklepanju pogodb, velikokrat je nejasen predmet pogodbe, v 
pogodbah ni dobavnih rokov ali drugih potrebnih zapisov, ki bi pogodbo napra- 
vili jasno in odpravili bodoče in možne nesporazume — temveč vodi često tudi 
do negativnega odnosa do realizacije pogodb, do raznovrstnih kršitev in pogod- 
benih nezvestob. To pa ni samo v nasprotju s tretjo uzanoo, po kateri je 
poštenost in vestnost temeljno načelo, ki se ga morajo stranke držati v poslih 
blagovnega prometa, temveč predstavlja zelo kratkovidno politiko gospodarskih 
organizacij, ki s takim svojim poslovanjem ne izgubljajo samo zaupanja svojih 
poslovnih partnerjev in s tem zaupanja v njihovo poslovno moralo, temveč 
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velikokrat spravljajo v nevarnost tudi izpolnitev proizvodnih in poslovnih 
načrtov, kar ima lahko za posledico večje ali manjše disproporce pri izpolnje- 
vanju družbenih planov družbeno-političnih skupnosti oziroma škodo za vso 
skupnost. 

Monopolni položaj posameznih gospodarskih organizacij, relativno večje 
povpraševanje kot ponudba, v nekaterih ozirih preveč liberalna kreditna po- 
litika, ki ne upošteva ekonomskih vidikov, so po našem mnenju osnovni vzroki 
za toleriranje kršitve pogodb in za prej omenjeno miselnost. Marsikatero pod- 
jetje enostavno ne upa tožiti drugo podjetje, ker se boji represalij v obliki 
nesklenitve nadaljnjih pogodb oziroma prekinitve nadaljnjih dobav blaga. 

Ce pa se taka miselnost o pomenu pogodb prenese na zunanjetrgovinsko 
področje, ima to seveda za gospodarsko organizacijo in za vso našo skupnost 
izredno težke posledice. V poročilu pod poglavjem »zunanja trgovina« navedeni 
primeri kažejo, da račun za površne ali nejasne zunanjetrgovinske pogodbe 
običajno plačuje naše podjetje. Posebno jasno nam kažejo posledice nestrokov- 
nega in malomarnega sklepanja pogodb, zadeve prisilnih likvidacij podjetij 
»Vino« Brežice, »Fructus« Koper ter »Ladjedelnica Piran«. Iz teh primerov je 
razvidno, da pri sklepanju zunanjetrgovinskih poslov ni dovolj, da poznamo le 
komercialno in pravno orientacijo v notranje-trgovinskem poslovanju, temveč 
je treba dobro poznati tudi pravna pravila in trgovske običaje tiste dežele, iz 
katere izvira partner, s katerim sklepamo^ dogovor. 

Ker zunanji poslovni partnerji v mnogih primerih zahtevajo za rešitev 
eventualnih sporov sojenje izven Jugoslavije, je treba proučiti vsako pogodbo 
tudi s stališča raznih klavzul in drugih, včasih drobno pisanih pogojev, ki imajo 
v kasnejših sporih velik pomen. V skladu s tem smatram, da je povsem umesten 
naš predlog, da se z raznimi načini zboljšuje struktura delavcev v zunanje- 
trgovinskem poslovanju in da se zaostri vprašanje osebne odgovornosti za 
nemarnosti in malomarnosti pri sklepanju in pri izvrševanju zunanjetrgovin- 
skih poslov. Čeprav ugotavljamo, da so primeri večjih ali manjših škod na- 
stali ne samo zaradi nesposobnosti, temveč iz nemarnosti, lahkomiselnosti in 
mogoče celo nekje zaradi zlonamernosti, pa skoraj ne zasledimo' primera, da 
bi te osebe klicali na odgovornost posebno ne znotraj gospodarskih organizacij. 
Notranja kontrola dela je v marsikateri gospodarski organizaciji zelo šibka. 
Tudi zunanja kontrola poslovanja preko banke oziroma devizne inšpekcije ni 
dovolj učinkovita. To sklepamo iz tega, ker smo imeli v letu 1963 na gospo- 
darskih sodiščih le nekaj primerov gospodarsko-kazenskih postopkov zaradi 
deviznih prestopov, bonifikacij, nepravočasnega vnašanja deviznih sredstev, ne- 
pravilnega razpolaganja z deviznimi sredstvi, kar bi sicer lahko kazalo na 
dobro in pravilno poslovanje naših zunanjetrgovinskih podjetij. Iz nekaterih 
pravdnih zadev in likvidacijskih postopkov pa opažamo, da temu ni tako. 

Kar smo glede osebne odgovornosti omenili za zunanjetrgovinsko poslo- 
vanje, velja tudi za posamezne strokovnjake, ki sklepajo pogodbe ali druga 
opravila pri izvrševanju poslov notranjega blagovnega prometa, če napravijo 
škodo svoji gospodarski organizaciji. 

Gospodarske organizacije gredo preko takih izgub v blagovnem prometu 
preveč zlahka in tako škodo obravnavajo le v ozkem krogu. Mislim, da bi vsak 
tak primer morali obravnavati organi delavskega samoupravljanja, sj so to 
po svojem pomenu zadeve, ki izstopajo iz okvira normalnega poslovanja pod- 
jetja. Organi samoupravljanja bi morali ustrezno ukrepati, da se taki primeri 
ne bi več ponavljali. 
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Drugo področje blagovnega prometa, ki ga skuša poročilo Višjega gospodar- 
skega sodišča prikazati preko prakse gospodarskih sodišč, je problematika kako- 
vosti blaga v prometu. 

Čeprav nedvomno kot potrošniki v zadnjih letih opažamo zboljšanje na 
trgu, tako glede zbire, kot zunanjega videza in tudi kakovosti velikega števila 
predmetov, pa se vendar iz konkretnih zadev pri sodiščih opaža, da nekatere 
gospodarske organizacije vprašanju kakovosti še vedno niso dale dovolj po- 
udarka. Čeprav je pojem normalne kakovosti izdelka pri večini blaga zakonito 
predpisan z določili zakona o jugoslovanskih standardih in z drugimi predpisi 
o kakovosti, posebno pri živilih, ali pa je to stvar pogodbe oziroma trgovskih 
običajev, pa vendar še ugotavljamo, da podjetja do kakovosti blaga bodisi 
v proizvodnji ali v prometu ne kažejo tistega interesa, kot to upravičeno pri- 
čakuje potrošnik in vsa naša skupnost. 

Po mnenju našega sodišča leže vzroki za premajhen interes v isti mi- 
selnosti, kot smo jo orisali pri navedbi vzrokov za omalovaževanje sklenitve ali 
izvršitve pogodb. Monopolni položaj, relativno pomanjkanje blaga na trgu 
in velika kupna moč gospodarskih organizacij pogojujejo večje povpraševanje 
na trgu kot je ponudba in s tem povzročajo borbo za nakup blaga, ne da bi se 
preveč ozirali tudi na kakovost blaga. V takem položaju seveda ne more priti 
do izraza ekonomski učinek proizvodnje ali prodaje kakovostnega ali obratno 
nekakovostnega blaga. To je tudi bistveni razlog, da imamo v 1963. letu le 
7«/« spornih zadev, ki so v zvezi z ugovori zoper kakovost blaga, kar je zelo 
nizko število. 

Čeprav gospodarske organizacije po prejemu blaga le redko ugovarjajo 
kakovostnim napakam in plačujejo tako blago kot normalno, pa se pri gospo- 
darskih sodiščih ob priliki razsojanja o zadevah gospodarskih prestopkov ven- 
darle opaža, da majhno število sporov glede kakovosti blaga ni pravilen odraz 
dejanskega stanja v blagovnem prometu. 

Gospodarski prestopki se obravnavajo pri gospodarskih sodiščih na podlagi 
obtožb javnih tožilstev, ki jih sprožijo inšpekcijske službe, in sicer v blagovnem 
prometu predvsem tržne in sanitarne inšpekcije. Inšpekcijske službe seveda ne 
posvečajo pozornosti kršilcem pogodbene dogovorjene ali običajne kakovosti 
blaga, temveč le na to, ali se spoštujejo zakoniti predpisi v zvezi s kakovostjo 
blaga, oziroma ščitijo potrošnike, da dobijo uporabljivo blago oziroma nepo- 
kvarjena živila. Ugotovitev v poročilu, da so gospodarska sodišča obravnavala 
v 1963. letu 97 gospodarskih organizacij in 137 odgovornih oseb zaradi kršitve 
temeljnega zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili, ker so proizvajala 
ali prodajala pokvarjena ali zdravju škodljiva oziroma ponarejena živila, ne- 
dvomno kaže, da se gospodarske organizacije niti pri tako važnem blagu, kot 
so živila, ne trudijo dovolj, da bi imela vedno ustrezno kakovost. Pri tem pa 
je treba upoštevati, da so inšpekcijske službe kadrovsko slabo zasedene, da so 
včasih izpostavljene nezakonitim pritiskom in da zaradi tega niso povsod učin- 
kovite. Poudariti je treba tudi dejstvo, da so večino postopkov sprožile inšpek- 
cije ali pa občani — potrošniki, le v izjemnih primerih pa tudi gospodarske 
organizacije, ki so blago nabavile. 

Poleg prodaje živil, za katera je mogoče že organoleptično ugotoviti po- 
kvarjenost in prodaje oziroma potrošnje ponarejenega vina, so pogostejši pri- 
meri neustrezne prodaje tistih živil, ki jim je že potekel rok uporabnosti. Taka 
živila se po predpisih smatrajo za pokvarjena, četudi v resnici ne bi bila, 
in se jih ne sme več prodajati oziroma jih je treba brezpogojno izločiti iz 
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blagovnega prometa. Iz dejstva pa, da so gospodarska sodišča obsodila v 1963. 
letu 18 trgovskih podjetij in 31 odgovornih oseb, ker so imele njihove proda- 
jalne v prometu živila s prekoračenim rokom uporabnosti, lahko zaključimo, 
da prodaja živil s prekoračenim rokom uporabnosti ni tako redka. Če je kje 
primerna ostrost v kaznovanju gospodarskih postopkov, je to gotovo pri pre- 
stopkih v prometu z neustreznimi živili. Zato so gospodarska sodišča v 1963. 
letu precej ostreje reagirala na take gospodarske prestopke in so ostro kazno- 
vala gospodarske organizacije in odgovorne osebe. Delno se ostrejša kazno- 
valna politika odraža tudi v porastu skupne vsote denarnih kazni, ki so. bile 
izrečene v 1962. letu s 64 milijoni, v 1963. letu pa s 106- milijoni dinarjev. 

V zvezi s kakovostjo industrijskega blaga je nedvomno važna primerna 
doba uporabnosti. Da potrošnik dobo uporabnosti tudi doseže, mora biti pri 
določenih vrstah blaga, kot npr. tekstilu, opozorjen, iz kakšnih surovin je iz- 
delano blago, kako mora z njim ravnati ob uporabi, oziroma mora imeti v 
določenem normalnem roku pravico zahtevati nove nadomestne dele ali nov 
proizvod, če se kupljeni proizvod pokvari zaradi napak v proizvodnji ali slabe 
kakovosti izdelka. 

To pravico potrošnika varujejo zakoniti predpisi odredbe o označevanju, za- 
znamovanja blaga in pakiranja tekstilnih izdelkov in proizvodov, izkoriščanja 
gozdnih proizvodov in izdelkov lesne industrije, kakor tudi določila odredbe 
o posebnih pogojih, ob katerih se smejo, dajati v promet posamezni industrijski 
izdelki. Lahko ugotovim, da so napori oblastnih in upravnih organov, zbornic 
in subjektivnih faktorjev gospodarskih organizacij, kakor tudi poostreno nad- 
zorstvo inšpekcijskih služb in primerno reagiranje gospodarskih sodišč v po- 
sameznih primerih prestopkov doprinesli, da so se ti predpisi v našem življenju 
uveljavili in da so kršitve danes sorazmerno redke. Izjeme glede tega so. le 
še servisne službe, kjer so še velike pomanjkljivosti organizacijskega značaja 
in jih je še premalo. Predvsem pa so servisne delavnice premalo založene 
s potrebnimi nadomestnimi deli in premalo odgovorne glede kakovosti dela. 

Nekaj besed še o uporabi zakona o ureditvi poslovnih razmerij na trgu, 
ki je bil sprejet 1962. leta, v zvezi z zaostritvijo borbe proti raznim nezako- 
nitostim v gospodarstvu, posebno še v blagovnem prometu. Namen tega zakona 
je bil, da z zelo poostrenimi sankcijami čimbolj zatre družbeno nevarno in 
škodljivo, nezakonito poslovanje gospodarskih organizacij, ki ga pojmujemo pod 
nazivom monopolizem, špekulacija in verižna trgovina. 

Pomembnost borbe zoper te nezdrave pojave je zakon tudi formalno pro- 
klamiral s tem, da je te vrste gospodarskih prestopkov izvzel iz pristojnosti 
okrožnih gospodarskih sodišč in jih podredil pristojnosti višjih gospodarskih 
sodišč. Vendar moram ugotoviti, da naše sodišče dosedaj ni obravnavalo niti 
enega primera tovrstnih kršitev. To seveda zastavlja vprašanje, ali takih kršitev 
ni, ali se ne odkrivajo, ali pa se ne preganjajo. 

Iz nekaterih pravdnih zadev, posebno pa še na podlagi člankov v časopisih 
in iz raznih ustnih vesti bi bilo zaključiti, da se kršitve citiranega zakona 
v našem gospodarskem življenju še dogajajo, da pa jih ne odkrijemo in ne 
preganjamo. Ce glede teh kršitev ne moremo dati jasnega odgovora, pa lahko 
povsem jasno povemo, da dosedaj praktično nismo uporabljali določil 40. in 
41. člena tega zakona. Ti dve določili imata namen, da izločita iz blagovnega 
prometa, z določenih vodilnih in v zakonu naštetih delovnih mest osebe, ki 
so bile obsojene zaradi kaznivih dejanj navedenih v zakonu, ali pa zaradi 
gospodarskih postopkov dajanja v promet blaga, ki ne ustreza JUS in pred- 
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pisom o kakovosti označevanja in zaznamovanja blaga oziroma zaradi kršitve 
predpisov v prometu z živili. Določili obeh teh členov namreč določata, da ne 
more biti pet oziroma dve leti na posameznem delovnem mestu tisti, ki je bil 
kaznovan zaradi navedenih kaznivih dejanj ali gospodarskih prestopkov. 

V svojem poročilu smo obširneje analizirali smotrnost določila 41. člena 
in smo predlagali, naj bi se spremenilo tako, da bi odpadel avtomatizem pri 
posledicah obsodb in da je treba prepoved opravljanja določenih služb izrekati 
po proučitvi vsakega primera posebej, zaradi velikih razlik v stopnjah družbene 
nevarnosti storjenih gospodarskih prestopkov in v stopnjah odgovornosti po- 
sameznih oseb. 

Strinjamo se, da je treba omogočiti izrek varstvenega ukrepa prepovedi 
opravljanja določene službe, vendar naj to ne bo avtomatično, temveč po pre- 
soji vseh okoliščin oziroma individualizirano in da bi se lahko tak ukrep 
izrekel tudi drugim odgovornim osebam, ne pa samo poslovodji, prodajalcu, 
trgovskim predstavnikom in potniku. 

V zvezi z novelizacijo in prilagojevanjem zakona o gospodarskih pre- 
stopkih ustavi bi bilo po našem mnenju najbolj smotrno, da se s tem zakonom 
omogoči sodišču, da izreče varstveni ukrep pri vsakem gospodarskem pre- 
stopku, če se iz okoliščin vidi, da je odgovorna oseba s storitvijo prestopka 
grobo zlorabila svoj položaj, ali če bi bilo nevarno, da bi ta oseba še naprej 
opravljala svoje delo. Zaradi tega bi bilo treba pregledati vse predpise o gospo- 
darskih prestopkih in oceniti kot gospodarske prestopke le tista dejanja, ki 
dejansko lahko povzročijo motnje v gospodarskem življenju, kar pomeni raz- 
mejitev med prekrški in gospodarskimi prestopki. 

Ce bi se zakon o gospodarskih prestopkih tako noveliziral, bi 41. člen 
zakona o ureditvi poslovnih razmer na trgu lahko povsem odpadel. 

V zvezi z zunanjetrgovinsko dejavnostjo se mi zdi, da se zunanjetrgovinska 
podjetja, ki nastopajo kot komisionarji, premalo zavedajo, da za kakovostne 
hibe izvoženega blaga odgovarjata oba partnerja, torej tudi komitent. Ta od- 
govornost se kaže pri komitentu, ker bo dobil manjšo kupnino ali pošiljko 
celo zavrnjeno, kar je v sferi njegovega materialnega interesa. Pri zunanje- 
trgovinskem podjetju, kot komisionarju, tega ni, vendar pa je po stališču go- 
spodarskih sodišč kazensko odgovoren za dajanje bonifikacij oziroma za' izde- 
lavo nekakovostnega blaga, če je zanemaril kontrolo ob odpremi blaga. To pa 
pomeni, da stvar komisionarja ni samo, da najde kupca in da pravilno izpolni 
pogodbo, temveč da nadzoruje tudi dosledno izpolnjevanje pogodbe tako- glede 
rekov kot glede obsega in kakovosti blaga. Ta skupna odgovornost komitenta 
in komisionarja naj bi pripomogla h kvalitetnejšemu izvajanju zunanjetrgo- 
vinskih poslov. 

V poročilu smo navedli tudi nekaj primerov sporov, iz katerih je razvidno,. 
ha pravni položaj bank v deviznem prometu ni jasen in je potrebno, da se s 
spremenjenimi predpisi razmeji, kdaj izvršuje upravne naloge Narodna banka 
oziroma specializirane banke. V sedanjih sporih zaradi deviznega poslovanja 
de je Narodna banka, ki se je dosedaj edina pojavljala kot tožena stranka, sko- 
raj vedno postavila na stališče, da nastopa v deviznem poslovanju le kot po- 
oblaščeni organ pristojnih državnih organov in da zato ne odgovarja civilno- 
pravno niti za pomanjkanje niti za pravočasno dajanje deviznih sredstev, niti 
za pravilen obračun izvoznih premij. Zato bi bilo treba s predpisi urediti 
vprašanje odškodninske odgovornosti bank nasproti gospodarskim organiza— 
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eijam v primeru, kadar te organizacije trpijo premoženjsko škodo zaradi ne- 
pravilnega poslovanja banke v deviznem prometu. 

V zvezi z integracijskimi procesi v našem gospodarstvu se je v delu sodišč 
pokazalo, da so tiste integracije, ki niso bile plod vsestranske analize tako v 
proizvodno-tehničnem kot ekonomsko-finančnem smislu, včasih na zelo trhlih 
nogah, ker pride do notranjih napetosti in celo do razdružitve ali do p inovne 
osamosvojitve. 

Dosedaj sicer takih pravd ni bilo veliko, vendar pa so kljub temu pokazale, 
di ima briskiranje predpisov o obvezni poprejšnji analizi lahko težke posledice 
in da mora integracijski proces sloneti na prepričanju obeh organizacij, ki se 
združujeta, da je to njima koristno. Zunanje in notranje subjektivne sile pa 
seveda v tem pogledu lahko ustvarijo ustrezno vzdušje, da se samoupravni 
organi pravilno in svobodno odločijo. Vsak notranji ali zunanji pritisk pa je 
škodljiv. Poseben položaj zavzemajo integracijski procesi v kmetijstvu. Tz re- 
gistrskih podatkov okrožnih sodišč je razvidno, da se združujejo kmetijske 
gospodarske organizacije na področju okraja Koper v velike kmetijske zadruge, 
na območju Ljubljane v agrokombinate in to tako, da se kmetijske zadruge 
pred združitvijo' redno likvidirajo. Na območju Maribora in Ptuja se kmetijske 
zadruge združujejo v agrokombinate s pripojitvijo. Smatramo, da so vse te 
oblike pravno možne, vendar bi tam, kjer delujejo samo agrokombinati, ne 
pa kmetijske zadruge, lahko nastalo vprašanje splošnega odkupa kmetijskih 
pridelkov od individualnih kmetov, ki niso zajeti v kooperacijske odnose. Pra- 
vice do splošnega odkupa ima po naših zakonitih predpisih le kmetijska za- 
druga. Da bi na področjih, kjer ni več kmetijske zadruge, zakonito odkupovale 
pridelke tudi ostale kmetijske in trgovske organizacije, kar je po posebnem 
pooblastilu republiških organov možno le za določene pridelke, ki spadajo pod 
posebno stroko in preko posebne odkupne mreže, smo v poročilu predlagali, 
naj bi se pravica splošnega odkupa kmetijskih pridelkov razširila še na tiste 
kmetijske organizacije, ki vršijo podobno kot kmetijske zadruge funkcijo po- 
speševanja kmetijske proizvodnje individualnih proizvajalcev določenega od- 
kupnega področja. 

Integracijski procesi in tendence posameznih gospodarskih organizacij ka- 
žejo na vprašanje ali je po sedanjih predpisih pravilno urejen obseg poslovne 
dejavnosti. V tem pogledu so sicer nekateri gospodarski predpisi šli v smeri 
razširitve poslovne dejavnosti, posebno glede tiste, ki se tretira kot postranska 
dejavnost. Vendar je načelno v veljavi še vedno princip specializacije poslo- 
vanja po določenih branžah. Čeprav smatramo, da je to v načelu pravilno, 
življenje in potrebe velikih podjetij vendarle zahtevajo, da se v teh pred- 
pisih nekatera določila spremenijo in da se omogoči določena kumulacija po- 
slovnih dejavnosti po gospodarski utemeljenosti. Zaradi tega bo treba spreme- 
niti uredbo o trgovanju in še nekatere druge predpise. 

Dokler pa sedanji predpisi obstojajo, jih moramo spoštovati. V tem pogledu 
se večkrat stališča gospodarskih sodišč ne skladajo s stališči občinskih skupščin, 
ki izdajajo včasih razne odločbe o obsegu in razširitvi poslovanja z vidika lo- 
kalnih potreb in po trenutni gospodarski smotrnosti in pri tem ne upoštevajo 
obstoječe predpise. 

Čeprav v časopisih in raznih poročilih večkrat beremo o težavah, ki na- 
stopajo pri izvrševanju kooperantskih pogodb, smo pri gospodarskih sodiščih 
zabeležili le majhno število ustreznih sporov. To nam kaže, da je povsem upra- 
vičeno naše mnenje o zelo nizki stopnji poslovne morale glede izpolnitve po- 
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godbenih obveznosti, kar se odraža celo v tem, da si kooperantje preko sodišča 
ne upajo zahtevati izpolnitve pogodb, ali pa imajo glede tega povsem pasivno 
stališče. 

Ce ne bomo odpravili teh hib, zaradi katerih v gospodarskih organizacijah 
obstoji upravičen strah pred kooperacijskimi odnosi, gospodarske organizacije 
me bodo uvajale specializirane, velikoserijske proizvodnje, temveč bodo ostajale 
pri izdelavi vseh elementov določenega proizvoda v dosedanjem obsegu, kar 
pa ima nujno za posledico nizko produktivnost dela in visoko ceno izdelave. 

S področja gradbeništva zaznamujemo v preteklem obdobju velik padec 
sporov. Kolikor so se spori nanašali na neplačevanje gradbenih situacij, so bili 
vzroki v tem, da investitorji niso imeli zagotovljenih sredstev in so kršili do- 
ločilo 19. člena temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov, po katerem 
morajo biti sredstva zagotovljena že ob začetku gradnje, ali pa v tem, da so 
se cene gradbenih storitev med gradnjo toliko dvignile, da zagotovljena sred- 
stva ne omogočajo dovršitve objektov. 

Sorazmerno redki so bili pri gospodarskih sodiščih spori glede kakovosti 
gradbenih objektov, kakor tudi glede izvedbe posameznih gradbenih del. 

Čeprav bi vse to kazalo na dobro izdelavo tako projektov kot gradbenih 
del, bi bil po našem mnenju tak zaključek preuranjen, saj veliko pritožb vse- 
ljenih prebivalcev na raznih sestankih in v dnevnem tisku priča o tem, da 
kakovost gradbenih storitev velikokrat ni primerna. 

Izredna konjunktura v gradbeništvu v 1963. letu, ko investitorji skoraj niso 
mogli dobiti projektanta ali izvajalca, je vplivala tudi na to, da so investitorji 
ob napakah velikokrat zamižali ali pa so se zadovoljili z manjšimi popravili. 
Ker pa so poleg investitorjev na normalni kakovosti izvedenih del zainteresi- 
rani predvsem bodoči stanovalci, in ker se nekatere napake odkrijejo šele med 
uporabo, torej po dejanskem prevzemu novogradnje od izvajalca gradbenih 
del, so gospodarska sodišča zavzela stališče, da ima pravico zahtevati odpravo 
teh napak ne samo investitor, temveč tudi organ samoupravljanja na podlagi 
temeljnih določb o družbenem samoupravljanju v stanovanjskih hišah. 

V poročilu smo omenilli tri področja, za katera je dozorel čas, da jih pri- 
merno zakonodajno uredimo. 

Prvo od teh področij je cestno prevozništvo, ki iz leta v leto narašča, s 
tem pa naraščajo tudi medsebojni odnosi in v zvezi s tem tudi spori med na- 
ročniki, prevozniki, prejemniki blaga in ostalimi udeleženci. Po številu sporov, 
ki so jih v 1963. letu obravnavala gospodarska sodišča v Sloveniji, ima cestno 
prevozništvo že večinsko udeležbo, saj ti spori predstavljajo 79 °/o vseh sporov 
s področja prevoza blaga, v katerega štejemo železniški, pomorski in cestni 
prevoz. Toda kljub temu nimamo niti materialnih predpisov, niti uzanc za 
urejanje materialno-pravnih odnosov in razmerij, ki nastajajo med udeleženci 
tovornega cestnega prometa. 

Zakonodajna ali uzančna ureditev teh razmer pa je še posebno nujna, ker 
je naša država ratificirala konvencijo o mednarodnem cestnem prevozu blaga 
že v 1958. letu in bi bilo treba vsebino te konvencije na ustrezen način prenesti 
v domačo zakonodajo ali uzance. 

Drugo področje, ki zahteva čimprejšnjo zakonodajno ureditev, je vprašanje 
ureditve odnosov počitniških domov in počitniških skupnosti, kolikor se tičejo 
odgovornosti za njihove pravne in poslovne obveznosti nasproti tretjim osebam. 
V tem oziru ni nejasnosti za počitniške domove, ki so jih ustanovile gospo- 
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darske organizacije kot svoje poslovne enote, ker so te registrirane in za nji- 
hove obveznosti odgovarjajo matične gospodarske organizacije. 

Odprto pa je vprašanje odgovornosti počitniških domov, ki so jih ustano- 
vile sindikalne in družbene organizacije, krajevne skupnosti, šolske ustanove 
itd. Vsi ti počitniški domovi se pojavljajo v gospodarskem življenju kot samo- 
stojni subjekti, sklepajo pogodbe in prevzemajo razne obveznosti, ne da bi jim 
predpisi dali pravno osebnost in vsestransko sposobnost. Prav nobenih pred- 
pisov pa ni glede organizacije in odgovornosti počitniških skupnosti. Počitniške 
skupnosti so nastale iz pozitivnih integracijskih procesov posameznih počitni- 
ških domov, ob koordinaciji in skupnem upravljanju združenih sredstev, smotr- 
nejšem izkoriščanju kapacitet, zaradi pocenitve stroškov in iz vrste drugih 
vzrokov. 

V Sloveniji deluje že 24 počitniških skupnosti, ki nastopajo kot investitorji 
in kot stranke v blagovnem prometu, torej kot gospodarski subjekti, ne da bi 
imel ta razvoj potrebno usmeritev z ustreznimi pravnimi predpisi. 

Tretje področje, ki ga zajema naše poročilo, je bodoča ureditev pristoj- 
nosti gospodarskih sodišč. 

V zvezi s prilagoditvijo zakona o gospodarskih sodiščih ustavi smo raz- 
pravljali najprej o tezah novega zakona, nato tudi o prednačrtu tega zakona, 
ki ga je sestavil Zvezni sekretariat za pravosodno upravo. Teze so predvidele 
razvoj gospodarskega sodstva v bistvu kot sodstva, ki naj bi odločal o vseh 
premoženjsko-pravnih sporih, kjer sta obe stranki uporabnika družbenega pre- 
moženja ne glede na značaj spora. Poleg tega naj bi pristojnost gospodarskega 
sodstva ostala v vseh ostalih zadevah, ki so že danes v njihovi pristojnosti, kot 
so pomorske, gospodarsko-kadrovske, registrske itd. Kriterij v civilno-pravnih 
zadevah bi po tezah torej bil na subjektih pravdnega postopka in bi tako postalo 
gospodarsko sodstvo pristojno za spore med subjekti tako imenovanega druž- 
benega sektorja, ne glede na to, ali so ti gospodarski ali za gospodarstvo 
pomembni. 

K tezam smo posredovali svoje pripombe. Na podlagi vseh pripomb je bil 
nato predložen v razpravo prednačrt zakona, ki pa vprašanje bodoče pristoj- 
nosti gospodarskih sodišč sploh ne ureja, temveč ga prepušča novim procesnim 
zakonom. Na ta način je torej trenutno odloženo odločanje o bodoči fiziogno- 
miji gospodarskega sodstva, vendar je problem kljub temu ostal pereč. Pri 
bodoči ureditvi gospodarskih sodišč je po našem mnenju nekaj osrednjih vpra- 
šanj, ki bi jih moral rešiti že ta organizacijski zakon, ali pa jih vsaj upoštevati 
v osnovnih organizacijskih shemah. 

Prvo vprašanje je razmejitev pristojnosti med sodišči splošne pristojnosti 
in gospodarskimi sodišči v premoženjsko-pravnih zadevah. Sedanji prednačrt 
ne daje nobene principialne rešitve, kajti dikcija 1. člena je v bistvu enaka 
dikciji 1. člena prednačrta zakona o sodiščih splošne pristojnosti. V obeh pred- 
načrtih ta člena namreč navajata, da sodišča odločajo o premoženjskih sporih, 
o pravicah in obveznostih organizacij in družbeno-političnih skupnosti. Odprta 
je torej možnost, da se v zakonu o pravdnem postopku opredeli pristojnost po 
principih tez ali drugače. Stališče tez privede do razdelitve pristojnosti med 
gospodarskimi sodišči in sodišči splošne pristojnosti v takem obsegu, da bi 
gospodarska sodišča postala pravzaprav sodišča za stranke družbenega sektorja, 
medtem ko bi redna sodišča obravnavala le pravdne zadeve privatnikov. 
Po našem mnenju to ni samo proti intencijam ustavnih določil, temveč bi bil 
to tudi korak nazaj v smeri arbitraže, kajti na ta način se ne bi uveljavil 
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princip specializiranosti sodišča glede na poseben pravni režim, pod katerega 
spadajo po svojih poslih stranke, ki se izraža za uporabo uzanc in drugih go- 
spodarskih kogentnih ali dispozitivnih norm. 

Drugo načelno vprašanje pri bodoči ureditvi gospodarskega sodstva obstoja 
v tem, ali ni potrebno tudi na tem področju uveljaviti princip krepitve te- 
meljnih sodišč in njihove stvarne pristojnosti. Smatramo, da bi to bilo v skladu 
z vsem našim družbenim razvojem in bi zato bilo treba dati večjo pristojnost 
okrožnim gospodarskim sodiščem z zvišanjem zneska, ki je odločilen za njihovo 
pristojnost. 

Tretji problem se dotika fiziognomije višjih gospodarskih sodišč. Višje 
gospodarsko sodišče ima po našem mnenju v okviru posamezne republike in 
posebno v odnosu na republiško zakonodajo pravzaprav iste dolžnosti in pra- 
vice, kot jih ima Vrhovno sodišče splošne pristojnosti v republiki. Zato sma- 
tram, da bi višja gospodarska sodišča v republiki morala imeti tudi možnost, 
vsaj glede republiških zakonov, usklajevati prakso na svojem območju in da 
bi le eno sodišče nastopalo pri republiškem ustavnem sodišču kot predlagatelj. 
Zato nam je treba dati v organizacijskem pogledu tudi potrebne forme, kot 
so na primer obče seje, in tudi formalno pristojnost za opravljanje njegovih 
nalog. Iz tega seveda sledi, da naj bi njegov republiški značaj bil razviden že 
v nazivu višjega gospodarskega sodišča in da se za teritorij vse republike 
ustanovi le eno višje gospodarska sodišče, ki naj odloča tudi na obči seji. 

Zaradi enotnosti sodnega sistema v republiki bi bilo primerno predvideti 
v zadevah normativnih aktov, ki jih uporabljajo tako sodišča splošne pristoj- 
nosti kot gospodarska sodišča, tudi poseben mehanizem, ki je v veljavi pri 
Vrhovnem sodišču Jugoslavije v obliki posebne razširjene obče seje vrhovnega 
sodišča republike, katere bi se udeležili vsi sodniki višjega gospodarskega so- 
dišča, oziroma skupno oboo sejo teh sodišč, ki bi usklajevala prakso vseh sodišč 
glede določenih pravnih vprašanj. 

Predloženo poročilo našega sodišča podaja tudi nekaj naših zapažanj o 
likvidacijskih zadevah gospodarskih organizacij. Iz teh naših zapažanj je pred- 
vsem razvidno-, da likvidacijski postopki trajajo zelo dolgo, kar pa je delno 
pripisati samemu zakonitemu postopku, kompliciranosti poslovnih odnosov in 
zato časovno dolgotrajnejšemu razčiščevanju istih, v precejšnji meri pa tudi 
raznim subjektivnim faktorjem pred in v teku samega likvidacijskega postopka, 
kar še posebno velja za redne likvidacije. 

Skoraj neverjetno je, da ne bi bilo mogoče v rednem postopku končati 
likvidacijsko zadevo v enem letu, izjemoma morda v dveh. Statistični podatki 
pa kažejo, da je bilo konec marca letos v Sloveniji še vedno tekočih zadev 
redne likvidacije, vsaj po registrskih podatkih skupno 185, ki so bile uvedene 
pred koncem 1962. leta in trajajo od enega do desetih let. V te zadeve je vse- 
kakor vloženo premalo napora za hitrejše dokončanje, kar pa povzroča zamrz- 
njenje ali pa nezakonito razpolaganje z osnovnimi sredstvi teh organizacij. 
V tem pogledu je zanimiv podatek službe družbenega knjigovodstva od sep- 
tembra 1963, ki zajema le 177 gospodarskih organizacij, ki so prišle v redno 
ali prisilno likvidacijo. Vrednost ohromelih osnovnih sredstev teh gospodarskih 
organizacij je znašala preko 1 milijarde dinarjev. Ce pri tem upoštevamo še 
precejšnje stroške likvidacijskih postopkov, je na dlani velik družbeni interes, 
da se vse likvidacije dokončajo zakonito v najkrajšem času. V tej smeri dajemo 
tudi predloge v našem poročilu. 
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Poseben družbeni problem pa v zadnjem obdobju predstavljajo prisilne 
likvidacije gospodarskih organizacij. Problem pa ni v toliko v njihovem številu, 
saj smo v letu 1963 in v prvem četrtletju 1964 obravnavali skupno le 23 pri- 
silnih likvidacij, temveč predvsem zato, ker prehajajo v likvidacijo tudi velika 
in renomirana podjetja, kot »Fructus« Koper, »Ladjedelnica Piran«, »Vino« 
Brežice, industrijsko podjetje »Inlo« v Turnišču. Velike izgube, ki so se po- 
kazale pri teh likvidacijah, ne bodo prizadele samo delavce teh podjetij, 
temveč tudi vse upnike oziroma vrsto drugih gospodarskih organizacij, kakor 
tudi banke, ki so; jih kreditirale. V poročilu smo skušali opisati v večjem ob- 
segu vzroke, zaradi katerih je v posameznih primerih prišlo do prisilne likvi- 
dacije gospodarskih organizacij, kot npr. premalo pretehtane odločitve o usta- 
novitvi gospodarske organizacije, ki ni imela potrebne surovinske baze, ali ni 
imela trga za plasiranje svoje proizvodnje, ali pa sploh ni imela pogojev za 
svojo dejavnost. V teh primerih ustanovitelj sploh ni opravil nobenih poprejš- 
njih tehnoloških ali ekonomskih analiz, temveč je ustanovitev podjetja bila 
rezultat trenutnih želja in odločitev. Nadaljnji vzrok je v nesposobnosti in ne- 
marnosti vodilnega kadra posameznih gospodarskih organizacij, kar je povzročilo 
pomanjkanje evidenace, kaos v organizaciji in nizko> produktivnost dela. Vzroki 
so tudi v samopašnosti in nezakonitem poslovanju vodilnega kadra, v slabostih 
organov samoupravljanja, kar je pripeljalo do vsakovrstnih nezakonitih ali 
kaznivih dejanj gospodarske organizacije, do izgube posluha za poslovno moralo 
in do materianih izgub, ki so jih skušali prikrivati z raznimi lažnimi bilancami. 

'Pri likvidacijah gospodarskih podjetij se je pokazala v vsej v vsej jasnosti 
tudi spremenjena funkcija bank pri kreditiranju gospodarskih organizacij, ki 
niso računale s posledicami kreditiranja mimo gospodarskih načel. Podatki 
pri likvidaciji podjetij »Vino« Brežice in »Fructus« Koper kažejo, da so banke 
tem podjetjem dajale velike dodatne kredite tudi še potem, ko so že morale 
vedeti, da sta ti podjetji zapadli v finančne težave zaradi slabega gospodar- 
jenja in da je vsako nadaljnje kreditiranje izredno tvegano. Kljub temu so 
banke odobravale še visoke zneske dodatnih kreditov, bodisi zato, ker niso 
poprej opravljale potrebnih gospodarskih analiz, ali pa zaradi nespremenjene 
in zastarele poslovne miselnosti, da so bančne kreditne terjatve pri likvida- 
cijskem postopku še privilegirane. V nekaterih primerih pa so temu botrovali 
verjetno tudi lokalni in drugi vplivi, kar bi sklepali iz tega, da je bil na primer 
bivši direktor »Fructusa« hkrati tudi predsednik upravnega odbora komunalne 
banke. Zato smatramo, da bi morali iz škode, ki so nam jo povzročile likvi- 
dacije, povzeti določene zaključke, ki smo jih skušali precizirati v našem 
poročilu. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da ob tej priložnosti opozorim, 
da bo 2. julija preteklo 10 let, od kar je bil v Zvezni skupščini sprejet zakon 
o gospodarskih sodiščih, ki je stopil v veljavo dne 25. septembra 1954. V krat- 
kem bo torej 10-letnica obstoja gospodarskega sodstva pri nas. Mislim, da 
lahko z vso pravico ugotovim, da so gospodarska sodišča v Sloveniji v tem 
obdobju izvršila naloge, ki jim jih je družba predpisala. Gospodarskim sodiščem 
je poverjena predvsem zaščita pravic zavodov, gospodarskih organizacij, zadrug 
in delno družbeno-političnih skupnosti v njihovih medsebojnih odnosih v okviru 
obstoječega gospodarskega sistema. Gospodarska sodišča so uveljavljala zako- 
nitost v teh odnosih v obsegu, kolikor so se seveda posamezne stranke obračale 
na sodišča. 
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Zelo hitro in primerno kvalitetno sojenje gospodarskih sodišč je precej 
pripomoglo, da so se razni ekscesi pri uveljavljanju pravic in izvajanju pre- 
vzetih ali zakonitih dolžnosti hitro odpravljali. Na ta način se je tudi krepila 
gospodarsko-pravna samostojnost gospodarskih organizacij in pravilno usmer- 
jala njihova poslovna dejavnost. 

Gospodarska sodišča so s svojimi konkretnimi odločbami izpopolnjevala 
tudi vrzeli v naši pozitivni zakonodaji in v tem pogledu ustvarjalno delovala 
v smeri naporov za čim boljše poslovanje gospodarskih organizacij. Menim, da 
je prav, da s tega mesta vsem sodnikom in občasnim sodnikom gospodarskih 
sodišč izrazim priznanje za njihovo delo v tem desetletnem obdobju in zahvalo 
za ves njihov trud in konstruktivno delovanje pri uveljavljanju zaščite za- 
konitosti na področju gospodarskega sodstva v naši republiki. 

Ob koncu svojih izvajanj bi rad še enkrat poudaril, da je predloženo po- 
ročilo skušalo dati Skupščini material le o nekaterih aktualnih pojavih v našem 
gospodarskem življenju, kot jih opažamo na gospodarskih sodiščih. Poleg teh 
pa je še vrsta drugih problemov, glede katerih bomo sami, ali na zahtevo 
Skupščine občasno poročali. Na ta način bo Skupščina imela na razpolago poleg 
drugih materialov tudi naša opažanja, kar bo lahko prispevalo h kompleksni 
osvetlitvi posameznih vprašanj, s katerimi se bo Skupščina bavila. 

Zavedamo se, da so naša opažanja v posameznih dogajanjih gospodarskega 
življenja lahko enostranska ali preveč posplošena, saj gledamo predvsem z 
zornega kota zadev, ki se na sodiščih obravnavajo. Zaradi tega nam bo razprava 
o našem poročilu zelo koristna, ker bo pokazala, ali so naša zapažanja pravilna 
ali ne, kar nam bo nedvomno dalo še večjo družbeno podporo pri našem delu. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala lepa. Prosim tovariša Milana Spo- 
larja, da prebere poročilo skupščinskih odborov. (Predsednik odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov, poslanec Milan Spolar, prebere 
poročilo. — Glej priloge.) 

Odrejam 20 minut odmora. Hkrati prosim, da se za razpravo prijavite med 
odmorom z listki. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo. K besedi se je pri- 
javila tovarišica Tončka Rebek. 

1 
Tončka Rebek: Tovarišice in tovariši! V svojem kratkem izvajanju 

bom navedla nekaj konkretnih primerov iz prakse, na katero naletijo gospo- 
darske organizacije, posamezniki, pravni zastopniki in sodišča zato, ker niso 
na razpolago potrebni predpisi oziroma določila, kar povzroča seveda težave 
pri reševanju medsebojnih sporov. 

Pri reševanju sporov v zvezi s prevozom blaga se sodišča opirajo na stare 
predpise, ker novih ni. Prav zaradi tega posamezna sodišča pri teh sporih za- 
vzemajo različna stališča. Največkrat nastajajo spori predvsem pri prevozih 
hitro pokvarljivega blaga. Naj navedem samo primer, pri prevozu graha. Ker 
povzročitelj, ki mu je bil prevoz poverjen, ni izvršil prevoza v normalnem 
roku, je na določeni relaciji nastal kvar določene količine graha. Zadeva je 
prišla pred sodišče in spor, ki ga obravnava sodišče, traja že skoraj vse leto. 
Za prevoz določenega sadja in povrtnin je po uzanci določena posebna vrsta 
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embalaže. V konkretnem primeru se je izkazalo, da se grah. ki je bil pakiran 
v vrečah, v normalnem času ne bi pokvaril. V spornem primeru pa je prav 
zaradi nadnormalno dolgega prevoza logično moralo priti do kvara. Strokovni 
izvedenci se opirajo na dejstvo, da grah ni bil pravilno pakiran, praksa, kot 
že rečeno, pa je pokazal drugače. Kako se bo spor končal, še ni znano. Dejstvo- 
pa je, da je zaradi pomanjkljivih predpisov reševanje takih sporov otežkočeno 
in včasih tudi dolgotrajno. 

Ne bi hotela iznašati ostre kritike, vendar smatram, da bi izterjava dolgov 
s pomočjo gospodarskih sodišč z mandatno tožbo in izvršnim predlogom lahko 
izdatno skrajšali, saj je za gospodarsko organizacijo izredne važnosti večja 
likvidnost njenega poslovanja. Hitrejša likvidacija posameznih sporov bi po- 
menila za gospodarske organizacije nov element, ki bi onemogočal prekomerno 
in neupravičeno kreditiranje. S skrajšanjem plačilnih rokov ali s kakim drugim 
instrumentom bi lahko dosegli boljšo disciplino v medsebojnem plačevanju. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Kobe. 

Inž. Miloš Kobe: Tovarišice in tovariši poslanci! Poročilo Višjega go- 
spodarskega sodišča se dotika tudi pomembnega vprašanja jugoslovanskih stan- 
dardov in navaja primere, na katere je v zvezi z njihovo uporabo naletelo v 
svoji sodni praksi. Dovolite, da s tem v zvezi spregovorim nekaj besed. 

Vsaka dežela z intenzivno se razvijajočo proizvodnjo teži za tem, da zaradi 
racionalnosti, smotrnosti in usklajenosti proizvodnje od surovin do finalnih iz- 
delkov ter zaradi ekonomske zaščite in varnosti potrošnika uvaja standardiza- 
cijo v proizvodnjo vseh gospodarskih panog. 

Pomen standardizacije in tipizacije za gospodarstvo, še bolj pa za med- 
narodno delitev dela, je izredno velik in je stopnja napredka na tem področju 
eno od meril urejenosti gospodarstva in proizvodno-tržnih razmer nasploh. 
Kljub velikim težavam v naglem razvoju naše proizvodnje smo po vojni tudi 
pri nas odločneje pristopili k urejevanju te problematike tako, da imamo tre- 
nutno v veljavi precejšnje število jugoslovanskih standardov. Nastanek in po- 
sledice njihovega uveljavljanja porajajo številne probleme, ki zaradi pravne 
veljave teh standardov povzročajo tudi gospodarske spore. Izdaja JUS stan- 
dardov je enotna za vse ozemlje naše države in v izključni pristojnosti Zveznega 
zavoda za standardizacijo. Naši standardi nastajajo bodisi s prevzemanjem in 
delnim prilagajanjem inozemskih, v praksi tujih držav že preverjenih in afir- 
miranih standardov npr. nemških DIN ali priporočil ISO oziroma IEC za 
elektrotehniko. Mnogo pa jih nastaja na podlagi predlogov samih gospodarskih 
organizacij, na pobudo strokovnih društev, organov zbornic itd. 

Standardi, med katerimi je mnogo obveznih z vsemi pravnimi posledicami 
v pogledu spora, ki nastane zaradi njihovega neupoštevanja, so praviloma pod- 
vrženi diskusiji in se priobčijo v biltenu. Pomanjkljivost pri tem je, da bilten 
zaradi preobsežnosti in pomanjkanja finančnih sredstev priobčuje v celoti le 
glavne standarde, medtem ko so ostali podani le v obliki anotacije, katero pa, 
mimogrede rečeno, ni težko spregledati. Po predpisanem roku za pripombe se 
standard dokončno redigira po pravilu z udeležbo vseh, ki so podali nanj pri- 
pombe, nakar izide v dokončni formulaciji z naznačenim rokom pravne uve- 
ljavitve. 

Dejstvo je, da standardi doživljajo mnogokrat hudo kritiko in imajo včasih 
občutne gospodarske posledice. Vendar se ni mogoče izogniti trditvi., da ne- 
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ustreznosti standardov v mnogočem botruje včasih že kar neverjetna brezbriž- 
nost proizvodnih in trgovinskih podjetij do organizacije in večje uveljavitve 
standardizacijskih služb. Marsikje obstoja še mnenje, da standardi pravzaprav 
niso nujni, ker lahko zavirajo ustvarjalno iniciativo, kar je seveda res le v 
primeru, če standardizacija ne sledi tehničnemu napredku. Podjetje z ure- 
jeno in ažurno standardizacijsko službo, ki je v stalnem kontaktu z izdaja- 
teljem standarda in z ustreznimi komisijami, in ki daje predloge ter se bori 
za njihovo uveljavitev, ob izdaji JUS ne more biti presenečeno. Ostre kritike 
neustreznosti JUS srečamo ravno tam, kjer ne spremljajo nastanek standarda, 
kjer ne dajejo pripomb in kjer ni standardizacijskih služb, ki bi za to skrbele. 
Ko govorimo o teh službah, katerih naloga je skrb za eksterno in interno stan- 
dardizacijo, naj navedem primer, ko je urejena interna služba nekega podjetja 
uspela znižati skladiščni asortiment nekaterih kovinskih materialov od prejš- 
njih 220 na 14 kvalitet oziroma od 650 na 34 kvalitet, ne da bi se poznalo na 
kakovosti proizvodnje. Ni dvoma, da so na tem področju skrite še ogromne 
materialne rezerve našega gospodarstva in da še mnoga naša podjetja v svojo 
škodo gojijo prav mačehovski odnos do. teh služb. 

Seveda pa je cela vrsta primerov, ki kažejo na velike pomanjkljivosti 
JUS, za katere objektivno niso krive prizadete gospodarske organizacije. 
Smotrnost mnogih JUS je dvomljiva iz različnih vzrokov. Čeprav je vpliv 
interesentov pri izdaji standardov sicer teoretično podan, ga je večkrat težko 
hitro in učinkovito uveljaviti. Mnoge komisije zavoda za standardizacijo bole- 
hajo na pasivnosti, čemur so, po dobljenih informacijah, vzrok tudi neurejena 
finančna vprašanja. Sorazmerno težko je uveljaviti hitre spremembe JUS. 
Potrebno je dolgotrajno dopisovanje za uvedbo novega postopka, vse dotlej, 
dokler neustrezni standard pravilno ni razveljavljen. Poseben problem pri tem 
je, da se izdajatelj standardov mnogo premalo ukvarja z ekonomskimi posle- 
dicami uveljavitve standarda, saj objektivno stanje naših proizvodnih in tržnih 
razmer marsikdaj še ni dozorelo za dosledno uveljavitev vseh določil obveznih 
standardov. Naj navedem primer standarda, ki je izredno pomemben za zaščito 
radijskih poslušalcev in TV gledalcev, torej širokega kroga prebivalstva. S 1. 
junijem tega leta je stopil v veljavo JUS o obvezni zaščiti vseh aparatov in 
naprav, ki povzročajo radijske in TV motnje. Prevzeta so izredno stroga dolo- 
čila ameriških in nemških norm, kar je v principu pravilno. Vendar naj opo- 
zorim, da je virov motenj mnogo* več kot bi si na prvi pogled mislili. Sem 
sodijo električni šivalni stroji, sesalniki, pralni stroji, brivski aparati, elektrome- 
dicinski aparati, vrtalni stroji, ventilatorji, računski stroji, kolektorski elektro- 
motorji, dvigala, vsa motorna vozila, zvonci, telefonske naprave, fluorescenčne 
svetilke, skratka številni predmeti široke potrošnje, saj celo sami radijski in 
TV sprejemniki povzročajo medsebojne motnje. Pri izvajanju tega JUS ne 
more biti seveda nikakršnega dvoma pri proizvodnji novih naprav, za katere 
veljajo jasna določila in jasne posledice. Odprta pa ostane vrsta vprašanj, kaj 
z obstoječimi napravami. Kdo je dolžan odpraviti motnje in kdo nosi stroške 
pri starih napravah ali potrošnik, ki jih je kupil, ko še ni bilo standarda, ali 
podjetje, ki jih je proizvedlo ali uvozilo? Katera inšpekcija bo dolžna kontroli- 
rati praktično uveljavitev JUS, ali tržna inšpekcija, uprava za radiofuzijo, 
pošta, ali kak drug organ? Kdo bo vršil službo odkrivanja motilnih virov in 
kontrolnih meritev, ki niso enostavne? Kdo nosi stroške za kasnejše blokiranje 
motenj? Ali imamo urejeno servisno službo za izvedbo blokiranja in predvsem, 
ali imamo zato ustrezen material in v zadostnih količinah na razpolago? 
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.'Suhoparna tehnična določila JUS vseh teh vprašanj ne morejo reševati in 
jih puščajo ob strani, zato se ne smemo čuditi, če ostanejo mrtva črka na 
papirju. Takih primerov je seveda več in je zato nujno, da se pri sprejemanju 
JUS s sistemom prehodnih določb in prehodnih rokov uredi logičen in ob- 
jektivnim možnostim ustrezajoč prehod, medtem pa naj se pripravi rešitev 
vprašanja kontrolnih služb in določijo obveznosti za ureditev obstoječih ob- 
jektov ali zalog, na katere se JUS nanaša. 

Nadalje se vsiljuje tudi vprašanje, ali naj standardiziramo prav vse, npr. 
tudi oblikovne in estetske kriterije, kot pri pohištvu in čevljih. Oblikovni 
razvoj namreč tako hitro napreduje, da mu celo s proizvodnjo težko sledimo, 
kaj šele s standardizacijo, ki praviloma iz nje izhaja. S te strani je deloma 
upravičena kritika neažurnosti nekaterih JUS, saj ti večkrat zaostajajo za 
medtem že spremenjenimi inozemskimi, ki so prvotno služili za vzor. Treba 
bi bilo izdelati kritično analizo celotnega sistema sprejemanja in uveljavljanja 
JUS ter razčistiti postopek za hitrejše ažuriranje. Relacija: gospodarska orga- 
nizacija — Zvezni zavod za standardizacijo je morda res predolga, in bi veljalo 
razmisliti o eventualni republiški ekspozituri in delnem prenosu kompetenc z 
možnostjo odobravanja modifikacij nekaterih standardov. S tem bi bil omogo- 
čen neposrednejši vpliv prizadetih interesentov, učinkovitejše zbiranje in po- 
sredovanje stališč, prepotrebno izdajanje slovenskih izvodov JUS in boljša ob- 
delava gospodarske problematike, ki jo sproži uveljavitev posameznih JUS. 
Obstoječe komisije zbornic in društev, ki se na raznih področjih ukvarjajo s 
temi vprašanji, imajo več ali manj le informativni in posvetovalni značaj. Zato 
bi verjetno temeljita proučitev tega vprašanja lahko znatno prispevala k ure- 
ditvi naših, kljub številnim JUS v resnici še precej neurejenih proizvodov in 
tržnih razmer. 

Predsednik Leopold Krese: Dajem besedo Ediju Komočarju. 

Edi Komočar: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi se 
želim dotakniti tistega dela materiala, ki govori o sklepanju in samovoljni 
kršitvi pogodb. Osvetljujem problematiko z vidika gospodarske organizacije, ki 
ji v materialu navedeni problemi niso tuji. Ugotavljam, da je material skrbno 
pripravljen in odraz našega resničnega stanja. 

Ne zanikam posameznih ugotovitev, vendar želim osvetliti tudi tiste sub- 
jektivne činitelje, ki delujejo na opisano stanje in katerih povzročitelji niso 
vedno samo komercialne službe v naših proizvodnih in trgovskih gospodarskih 
organizacijah. Vedno ne pade krivda samo na gospodarske organizacije ali na 
njen nesposoben, nepopoln in malomaren komercialni ali pravni kader, ker se 
v življenju srečujemo tudi z našimi specifičnimi pogoji, ki močno vplivajo na 
prikazano stanje. Pri skoraj vseh podjetjih, ki so našteta v enem ali drugem 
primeru, je glede na važnost in obseg nepravilnosti težko trditi, da ne razpo- 
lagajo s strokovnim, komercialnim ali pravnim kadrom in da službe niso pra- 
vilno organizirane. Poslužujem se primerov iz prakse, ki nam lahko služijo za 
razglabljanje tega problema. 

Po nalogu višjih organov je naročeno proizvodni organizaciji, da svoje iz- 
delke zaradi višjega interesa in kljub obstoječim kupo-prodajnim pogodbam 
dobavi namenskemu potrošniku, ki v konkretnem primeru nima pogodbeno 
^zagotovljenih dobav pri isti proizvodni organizaciji. 
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Tovarna papirja v Krškem se je do včeraj oskrbovala s topolovim celu- 
loznim lesom iz sosednih republik, danes pa dobavitelji trdijo, da jim nad- 
rejeni organi prepovedujejo dobave topolovega lesa, ker je na njihovo željo 
izbran drug potrošnik tega lesa. Industriji papirja predstavlja celulozni les 
osnovno surovino. Poznamo proizvodne plane na ravni republike, okraja in 
proizvajalca celuloznega lesa. Omenjeni proizvodni plani niso vedno usklajeni 
in zaradi tega proizvajalci celuloznega lesa v glavnem sestavljajo in podpisujejo 
pogodbe brez navedenih količin oziroma s klavzulo »vse proizvedene količine 
celuloznega lesa«. Koliko je lahko taka pogodba še pristna in komercialno 
pravna in uporabna, prepuščam presoji drugim. 

Posamezne proizvodne organizacije vsiljujejo kupcem svoje splošne kupo- 
prodajne pogoje. Objektivnosti sličnih pogojev ni vedno mogoče ugotoviti, in 
bi bilo verjetno primerneje, da po zgledu drugih držav proizvodne organiza- 
cije v okviru svoje grupacije sprejmejo in uveljavijo enotno kupo-prodajne 
pogoje. Zaradi splošne dinamičnosti na našem trgu obstaja mnogo pogodb brez 
navedbe dogovorjene cene. Klavzula o tako imenovanih dnevnih tržnih cenah 
in podobno je lahko mnogokrat sporna, ker je v primeru spora takšne cene 
zelo težko precizno odrejati. Posebno pozornost pa glede cen zaslužijo pogodbe 
za gradbene storitve. Do spora običajno ne pride, ker se stranki medsebojno 
dogovorita in to običajno vedno v škodo investitorja. Glede na način financi- 
ranja investicij pa vemo, da investitor ni vedno toliko občutljiv pri akcepti- 
ranju cen, kot je to primer pri drugi blagovni menjavi 

Pogodbe z bančnimi zavodi predstavljajo svojevrstno problematiko. V po- 
godbah se banka običajno omeji na svoje pravice, medtem ko obveznosti banke 
niso vedno, ali pa sploh niso precizirane. Tudi tu je težko govoriti o kadrovskih 
pomanjkljivostih in podobno, ker gre za naše specifične razmere. Verjetno bi 
lahko našteval še mnogo primerov, ki v večji ali manjši meri vplivajo na razne 
oblike pogodbene nezvestobe in sem mnenja, da je z dolgoročnimi ukrepi za 
odpravo pomanjkljivosti na našem trgu možno doseči ureditev takšne situacije. 
Pozitiven odraz na to problematiko ima lahko stabilizacija tržišča, sistematično' 
urejanje podrobnejših predpisov za trgovanje s posameznimi vrstami blaga, 
pospeševanje raznih oblik poslovne morale v naših gospodarskih organizacijah, 
striktnejše izvajanje predpisov o nelojalni konkurenci in odvzemu neupravi- 
čenih zaslužkov. Bančne pogodbe pa je treba reševati na osnovi medsebojne 
poslovnosti. 

Drug problem, ki je nakazan v materialu in ki bi ga želel v diskusiji na 
kratko obrazložiti, je problem gradbeništva Menim, da je pravilno ugotovljeno, 
da pomanjkljivosti in spori izhajajo predvsem iz pomanjkljivosti tehnične do- 
kumentacije, ki jo v večini primerov investitorji pravočasno ne pripravijo in 
v nezadostni meri preštudiranih načrtih, ki jih naročajo investitorji. Načrti niso 
usklajeni, kar je tudi vzrok, da nastajajo spori med izvajalci posameznih del 
pri istem objektu. 

Spori, zavlačevanje, dodatna dela in podobno pa znatno povečujejo cene 
uslug in povzročajo preseganje prvotno predvidene investicijske vsote. Vse- 
kakor pa mislim, da največje težave povzroča okolnost, da investitor pred pri- 
četkom gradnje nima v celoti zagotovljenih sredstev, kar bi morali odpravljati 
7. večjo resnostjo in s čutom odgovornosti. V materialu je omenjeno, da do- 
voljenja za pričetek gradnje ni možno dobiti brez potrdila o zagotovljenih 
finančnih sredstvih. Iz tega izhaja ugotovitev, da je začetek graditve brez za- 
gotovljenih finančnih sredstev lahko le posledica netočno izdanega potrdila. 
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Ce je temu tako, se lahko vprašamo, čemu in kje so naše nadzorne in inšpek- 
cijske službe, da se zraven njih dogajajo taki pojavi. Bilo pa bi verjetno na- 
pačno, če bi ta problem osvetljeval samo z vidika inšpekcijskih in nadzornih 
služb na splošno, ker imam občutek, da je tudi kadrovsko vprašanje v teh 
službah odraz obstoječega stanja. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima inž. Franc Mihelič. 

Inž. Franc Mihelič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
se v krajši diskusiji dotaknem enega od vzrokov, ki negativno vplivajo na naša 
izvozna prizadevanja in ki povzroča v določenih primerih ogromno škodo, ki 
jo običajno ne ugotavljamo. Smatram, da primeri, ki so navedeni v materialu 
oziroma poročilu Višjega gospodarskega sodišča, v določenih primerih le sim- 
bolično nakazujejo obstoječe stanje in našo dosedanjo prakso. 

Naš zbor je že na svoji tretji seji dne 19. novembra 1963 obravnaval razvoj 
in problematiko izmenjave s tujino in sklepal o priporočilu in ukrepih za po- 
speševanje te izmenjave. V uvodnem izvajanju predstavnika Izvršnega sveta 
tovariša Cačinoviča je bilo govora o eliminiranju različnih administrativnih 
ovir in o ukrepih, ki bi jih lahko že izvedli in z njimi pospešili zunanjetrgo- 
vinsko menjavo. Nadalje je bilo rečeno, da bi morali težiti k čim popolnejšemu 
deviznemu samofinanciranju, pri čemer naj bi se tudi retencijska kvota na 
splošno povečala in diferencirala po posameznih panogah glede na možnosti 
izvoza in na uvozne potrebe. S tem v zvezi bi se dodeljevanje deviz za potrebe 
proizvodnje moralo bolj in bolj povezovati z ustvarjanjem deviznim sredstev 
z lastnim izvozom. Tak sistem decentralizacije na tem področju in vključevanje 
neposrednih proizvajalcev v problematiko preskrbe z repromaterialom bi bila 
najboljša garancija za reševanje zunanjetrgovinskega deficita, pri čemer naj bi 
tak sistem dal poudarka neto deviznemu efektu. Na tej seji smo poslanci v 
diskusiji s svojimi predlogi ugotavljali in poudarjali med drugim tudi to, več 
kot nujno povezanost izvoza z uvozom oziroma podpirali principe deviznega 
samofinanciranja. Sicer pa je ta zadeva že dolgo v ospredju vseh diskusij in 
razgovorov, ki so se prenesli iz zveznih preko republiških nivojev do občinskih 
skupščin, in kar je najvažneje, do neposrednih proizvajalcev v gospodarskih 
organizacijah. Z veliko potrpljenja in neskrivajočega optimizma so gospodarske 
organizacije čakale na napovedane rešitve. Res je, da se je od tedaj situacija 
ob direktnih aranžmajih med gospodarskimi organizacijami in bankami precej 
popravila in da se je v določenih primerih že pojavila nujno potrebna poslov- 
nost med partnerji. Z druge strani pa je vse to še vedno daleč od pričakovanega 
in smo zlasti na področju retencijske kvote slej ko prej na istem kot smo 
bili, ker se pričakovanja žal doslej še niso izpolnila. Zato je razočaranje, ki je 
sledilo optimističnemu pričakovanju, zlasti v gospodarskih organizacijah, pre- 
cejšnje. Razen tega pa si prav v zadnjem obdobju gospodarske organizacije 
često ne upajo pogumno kontaktirati z inozemskimi partnerji, ker nimajo prav 
nikakršne garancije, da se bodo lahko držale dogovorjenih rokov, količin in 
kvalitete, ki je včasih odvisna od kvalitete uvoznega materiala. 

V poročilu Višjega gospodarskega sodišča SRS je na 38. strani načeto iz- 
redno interesantno vprašanje glede odgovornosti bank za pravočasno oskrbo 
zunanjetrgovinskih podjetij in gospodarskih organizacij s potrebnimi deviznimi 
sredstvi. V tem delu je govora o čakanju na konvertiranje, o> zamudah pri 
dodeljevanju sredstev ali pa celo o izostanku deviznih sredstev. Podpiram 
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mišljenje v tem poročilu, ki se zavzema za to, da tudi Narodno banko prične 
vezati ne le moralna, pač pa tudi materialno-pravna odgovornost in da se z 
ustrezno legislativo natančneje uredi pravni položaj Narodne banke nasproti 
njenim komitentom. Sedanje stanje omogoča banki izkoriščanje ustvarjenih 
sredstev gospodarskih organizacij, pri tem pa prihaja ob precej subjektivnem 
presojanju do favoriziranja posameznih interesentov, in s tem tudi do zapo- 
stavljanja najnujnejših uvoznih potreb. Ta položaj bi v precejšnji meri lahko 
objektivizirali z najavljenim zvišanjem retencijskih kvot, ki bi za posamezno 
industrijsko panogo bilo odvisno od izvoznih rezultatov, pri čemer naj bi se 
seveda prvenstveno upošteval neto devizni efekt, ki že sedaj igra zelo veliko 
vlogo v direktnih aranžmajih med banko in gospodarsko organizacijo. Na ta 
način bi odpadlo precej sporov, ki tangirajo zunanjetrgovinsko poslovanje. V 
poročilu Višjega gospodarskega sodišča je navedeno le nekaj spornih primerov. 
Prepričan pa sem, da je tovrstnih spornih primerov, ki do Višjega gospodar- 
skega sodišča sploh niso prišli oziroma ne prihajajo, brez števila in je škoda, 
ki iz tega izhaja, ogromna. Skoda pa se ne kaže le v prepočasni rasti našega 
izvoza, pač pa ovira vsak poznejši nastop jugoslovanskih oziroma slovenskih 
izvoznikov. Želim, da dobi naš zbor informacijo o tem, kaj in kdaj lahko pri- 
čakujemo rešitev vprašanja retencijskih kvot, o čemer smo v lanskem letu 
slišali precej optimistične izjave. Z dopolnitvijo sistema deviznega samofinan- 
ciranja, v katerega se nedvomno vključuje tudi uporaba retencijskih kvot, bi 
odpadlo' precej zunanjetrgovinskih sporov, izvozniki pa bi se pod normalnej- 
šimi pogoji vključevali v zunanjetrgovinsko menjavo brez večje bojazni, da 
zaradi pomanjkanja deviznih sredstev v določenem obdobju lahko pride do 
škode, ki redno bremeni samo gospodarsko organizacijo in pravzaprav v teh 
primerih predstavlja edinega grešnega kozla. . 

Če bo princip deviznega samofinanciranja enkrat že rešen, oziroma dopol- 
njen, bodo gospodarske organizacije lahko z večjim pogumom sklepale direktne 
aranžmaje z zunanjimi partnerji. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Ignac Karničnik. 

Ignac Karničnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Poročilo Višjega 
gospodarskega sodišča, ki je skrbno pripravljeno, nam odkriva vrsto problemov, 
s katerimi so se gospodarske organizacije srečevale v svojem poslovanju. Po- 
sebej bi se hotel dotakniti osebne odgovornosti ljudi, ki so se morali zagovar- 
jati zaradi različnih kršitev. Ze samo poročilo navaja, da je mnogokaterim sla- 
bostim v gospodarjenju z družbenimi sredstvi krivo dejstvo, da vodilne ali 
strokovne položaje zavzemajo ljudje, ki zato nimajo ustreznih kvalifikacij. Ce 
temu dodamo še to, da nekateri od teh tudi nimajo smisla in pravega čuta 
odgovornosti pred družbo, se kaj lahko zgodi, da se gospodarska organizacija 
znajde v težavah, ki jo neredko pripeljejo v likvidacijo. Primeri »Fructusa«, 
»Vina« Brežice in »Ladjedelnice« Piran kažejo na to, da nosijo določeno mero 
odgovornosti bančni zavodi, ki so v veliki meri umetno z raznimi krediti po- 
daljševali življenje teh podjetij. Prav gotovo so za tako poslovanje vedeli, ali 
pa bi morali vedeti vodilni funkcionarji družbeno-političnih skupnosti ter ko- 
mun. Vsi skupaj, torej zastopniki komune, podjetja in banke, so skušali po- 
magati z raznimi sanacijami, največkrat pa s krediti, samo da podjetje in s 
tem tudi komuna ne bi prišla ob dober glas. Iz dosedanje poslovne prakse 
vemo, da zaupanje komercialnih partnerjev upade, čim komitentje zvedo, da 
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je njihov poslovni partner zašel v finančne ali druge težave. To je bil tudi 
večkrat vzrok, da se je dejansko stanje navzven in včasih tudi navznotraj 
namenoma prikrivalo v upanju, da se bo stanje v prihodnjem poslovnem ob- 
dobju ali letu občutno zboljšalo. Taka stališča in zaključki pa so večkrat plod 
nezadostno preštudirane situacije in analize tržišča, precenjevanje lastnih zmog- 
ljivosti in sposobnosti. Ce delovno organizacijo iz težke in neugodne situacije 
na svoj način rešujejo organi občinske skupščine in tudi banka, vodilni ljudje 
v podjetju to včasih jemljejo tako, kot da se njihova odgovornost s tem zmanjša. 
To zmotno prepričanje je marsikaterega vodilnega funkcionarja v podjetju 
spravilo v nezavidljiv položaj, ker je osebno odgovoren tudi za mnenje ko- 
lektiva. K temu večkrat pripomorejo tudi razni tihi in nepisani sporazumi med 
delovno organizacijo in službo družbene kontrole, da bi podjetje prebrodilo 
določene težave. V tej situaciji se dejansko ne more zanikati, da poleg pod- 
jetja nihče drug ne bi smel biti vsaj posredno in moralno odgovoren za slabo 
gospodarjenje. Ažurnost knjigovodstva in dosledno izvajanje predpisov knji- 
ženja gospodarskih operacij so edino pravilne metode, da redno zasledujemo 
in vsaj enkrat tromesečno ugotavljamo dejanski finančni položaj podjetja. Iz 
poročila pa lahko ugotovimo, da so nekatera podjetja morda celo z vednostjo 
nadzornih organov nekaj let prikrivala dejansko stanje in z napačnimi inven- 
turami prikazovala aktivnost bilance in prikrivala izgubo. V tem pogledu je 
potrebno v bodoče dati vso pomoč in pooblastila službi družbenega knjigo- 
vodstva, ki naj s pomnoženim številom svojih strokovnih kadrov sproti odkriva 
namenoma ali pa nenamenoma skrite nepravilnosti v obračunih gospodarskih 
organizacij. 

Smatram, da bi služba družbenega knjigovodstva, če bi imela dovolj kadrov, 
lahko bila preventivna sila, ki bi z ažurnim poslovanjem lahko pravočasno 
signalizirala merodajnim organom dejansko stanje tistih delovnih organizacij, 
katerih perspektiva je iz kakršnihkoli razlogov ogrožena. Pa tudi odprava inter- 
vencij avtoritativnih oseb bi v marsičem prispevala k zmanjševanju pojavov, 
da šele po nekajletnem omahovanju končno le pride do neljubega akta o 
likvidaciji podjetja. Tako vidimo, da vzroki, ki pripeljejo neko gospodarsko 
organizacijo do težke situacije, pogostokrat niso izključno rezultat slabega delo- 
vanja notranjih subjektivnih sil, marveč le temu na različne načine pripomorejo 
tudi zunanji činitelji, kakor to ugotavlja tudi poročilo Višjega gospodarskega 
sodišča. 

Predsednik Leopold Krese: Dajem besedo poslanki Tinki Muhar. 

Tinka Muhar: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! V zvezi s poro- 
čilom Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenije, za katerega moram uvodoma 
ugotoviti, da je izčrpno obdelalo problematiko poslovanja gospodarskih organi- 
zacij, dovolite, da dam nekaj misli. 

Čeprav že iz samega poročila izhaja, da problematika ni in ne more biti 
popolnoma izčrpno prikazana, ker so sodiščem poznane le zadeve, ki jih rešu- 
jejo, smatram, da je solidnost poslovanja trgovskih podjetij zelo problematična. 
Pri tem mislim predvsem na veliko malomarnost in nevestnost v poslovanju, 
ki nastopa bodisi iz objektivnih, še bolj pa iz subjektivnih razlogov. Pogosto 
pride do sporov zaradi nestrokovnosti odgovornih uslužbencev, ki niso na 
tekočem s pozitivno zakonodajo ali pa jim ignoriranje in zloraba predpisov 
zakonodaje nudi možnost neizpolnitve pogodb. Posledica tega so velike gospo- 



166 Gospodarski /bor 

darske izgube, ki škodujejo vsej naši družbi in zavirajo razvoj našega gospodar- 
stva in standarda. Poročilo navaja dva tipična primera in sicer primer tovarne 
čevljev »Planika« Kranj, ki se je ob neizvršeni dobavi 100 parov sandal japonk 
podjetju »Obuča« v Beogradu izgovarjala, da je po sklenitvi pogodbe izšla 
okrožnica Narodne banke, da je za devizno plačilo uvoženih surovin, ki jih je 
»Planika« potrebovala za izdelavo sandal, potrebno poprejšnje bančno soglasje. 
Ali pa primer »Metalke«, ki podjetju »Rad« v Nikšiču ni dobavila pogodbeno 
dogovorjenih količin pločevine. Sodišče je v obeh primerih ugotovilo, da bi 
obe podjetji sicer z določenimi težavami in z manjšo zakasnitvijo lahko izpol- 
nili prevzeto obveznost, vendar tega nista storili ali pa z veliko zamudo po 
lastni krivdi, ker v velikem časovnem intervalu nekaj mesecev nista ničesar 
ukrenili, da bi zagotovili izpolnitve pogodbe. Iz poročila samega ni razvidno 
ali gre za malomarnost odgovornih uslužbencev, ki so zlasti v primeru »Planike« 
prepozno zvedeli za bančne predpise ali pa gre morda za namerno zavlačevanje 
izpolnitve pogodbe, ker so imeli boljše ponudnike in so jim novi predpisi služili 
za izgovor. 

Vsekakor pa bi morali organi delavskega samoupravljanja v gospodarski 
organizaciji kontrolirati in razpravljati o velikih pogodbenih obveznostih in se 
zanimati, zakaj te obveznosti niso izpolnjene. Jasno je, da se ti organi zaradi 
obširnega delovnega področja ne morejo spuščati v problematiko izpolnitve 
vseh pogodbenih obveznosti, nedvomno pa je dolžnost odgovornih uslužbencev, 
opozoriti preko direktorja organe samoupravljanja o vseh delikatnih primerih, 
kjerkoli bi nastopil dvom v možnost izpolnitve prevzetih obveznosti. Ti organi 
pa so dolžni sprejeti ustrezne sklepe, ki jih mora pristojna služba izvršiti za 
izpolnitev pogodbenih obveznosti in stalno kontrolirati izvršitev teh ukrepov. 

Praksa pa nam kaže, da je s tako problematiko seznanjen le ozek krog 
strokovnih sodelavcev, medtem ko vsem ostalim posledice nepravilnega poslo- 
vanja prikažejo šele, ko postanejo izvršeno dejstvo. Pri vsem tem pa ne smemo 
spregledati, da so primeri takega nesolidnega poslovanja dokaj pogosti in osta- 
nejo neevidentirani, ker se prizadete stranke medsebojno sporazumejo in skušajo 
rešiti, kar se pač rešiti da, ali pa tudi zaradi tega, ker se prizadeta podjetja ne 
spustijo v spor z dobavitelji, ki imajo monopolen položaj, in bi tak spor lahko 
imel dalekosežne posledice pri nadaljnjih dobavah blaga. 

Sami predpisi, kakor tudi gospodarski sistem, dajejo dovolj garancij za 
uspešno in solidno poslovanje, ki pa se ponekod izrodi zaradi nesposobnosti 
odgovornih uslužbencev ali pa zaradi iskanja lukenj v zakonodaji. Posledica 
takega poslovanja se kaže v odstopanju od postavljenih planskih nalog, kar 
neugodno vpliva na celoten gospodarski razvoj, posredno pa tudi na standard. 
Domnevam, da je s sodb« sodišča ali s poravnavo med prizadetimi gospodar- 
skimi organizacijami za večino podjetij s tem zadeva urejena in da pristojni 
organi v gospodarski organizaciji ne izvršijo točne analize, zakaj je do take 
gospodarske škode prišlo in ne podvzemajo po analizi dejanskega stanja nobenih 
ukrepov proti odgovornim osebam in se zadovoljijo z običajnim tolmačenjem, 
češ da so temu krive objektivne težave. V vsakem takem primeru bi organi 
v podjetju morali objektivno presoditi dejansko stanje, ugotoviti krivca in izva- 
jati primerne konsekvence. Prav gotovo skuša vsaka gospodarska organizacija 
pred sodiščem ali pa v sporazumevanju z drugo gospodarsko organizacijo čim 
ugodneje prikazati svoje težave. Zato je dolžnost samoupravnih organov v 
podjetju, da objektivno presodijo dejansko stanje, zlasti pa ali je to morda 
enkratni spodrsljaj odgovorne službe ali pa večkratni pojav. Ne mislim, da bi 
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pri tem šlo za kakšno gospodarsko sabotažo, temveč enostavno za nestrokovno 
in nesolidno poslovanje. O tem priča tudi ugotovitev poročila, ki se nanaša na 
pogodbe v notranjem blagovnem prometu, v katerih niso navedeni zlasti roki 
dobave in plačila, eventualne dispozicije, kvaliteta blaga in cene. V zvezi s 
tem smatram, da bi morala vsaka gospodarska organizacija preprečiti osnutek 
pogodbe, ki jo- sklenejo komercialisti in jo dati v pregled strokovno usposoblje- 
nim uslužbencem. Razvidno je namreč, da gre v mnogih primerih le za neza- 
dostno formulirane pogodbe, ki niso zajele vseh bistvenih elementov dogovora. 
Zaradi tega se šele v razpravi pred sodiščem dokaže, da so bili posamezni ele- 
menti dogovorjeni, niso pa bili zajeti v pismeni pogodbi. 

Taki ustni dogovori pa so vedno podvrženi samovoljnim tolmačenjem in 
postanejo vzrok sporov. S precizno izdelano pogodbo bi vse to odpadlo. 

Posebno pereč problem je danes kakovost blaga v prometu. Iz poročila je 
razvidno, da se le 7 °/o vseh sporov, ki so jih obravnavala gospodarska sodišča 
v SR Sloveniji, nanaša na kakovost blaga. Po mišljenju sodišč je temu vzrok 
premajhna zainteresiranost gospodarskih organizacij za izboljšanje kakovosti 
blaga. S to ugotovitvijo- se ne strinjam v celoti, ker je cela vrsta faktorjev, ki 
jih je treba pri reševanju tega problema upoštevati. Morda je res, da gospodar- 
ske organizacije niso pri prevzemanju blaga tako pozorne, kot bi to želeli, 
vendar je temu v glavnem krivo večje povpraševanje po posameznih artiklih, 
kot je ponudba. Iz vsakodnevne izkušnje lahko ugotovimo, da je kvaliteta 
vedno ustrezajoča pri artiklih, pri katerih se ponudba in povpraševanje krijeta, 
zlasti pa še, če je ponudba večja. V takih primerih je trgovska organizacija kot 
posrednik samo neposredno zainteresirana na dobavi kvalitetnega blaga, ker 
ima vsak spodrsljaj pri dobavi nekvalitetnega blaga za posledico kopičenje 
nekurantnega blaga in s tem mrtvega kapitala v skladiščih. To pa pomeni 
veliko nevarnost za trgovino. Bistveno drugačen pa je položaj pri blagu, po 
katerem je veliko povpraševanje. Posrednik je v takem primeru prisiljen, da 
je mnogo tolerantnejši pri prevzemu blaga, prav tako pa tudi potrošnik pri 
nabavi takega blaga. Pri tem seveda ne mislim na živilske artikle, ki so lahko 
zdravlju škodljivi. V takih primerih ne bomo dosegli zaželenega cilja samo s 
tem, če bomo preprečili posredniku prodajo manj kvalitetnega blaga. Mislim, 
da bi bili ukrepi proti posredniku udarec v vodo, če ne bi podvzeli določenih 
ukrepov že pri proizvajalcih, zlasti tistih, ki imajo monopolen položaj. V tej 
zvezi poročilo popolnoma pravilno ugotavlja, da proizvodna organizacija za ne- 
kakovostno blago praviloma ne bi smela dobiti toliko, kot za kakovostno, 
temveč bi morala biti materialno prizadeta. Vprašanje pa je, kako naj bi to 
dosegli. Prvenstveno bi moral proizvajalec sam skrbeti za kvaliteto svojih 
proizvodov, ker bi s tem ne dosegel samo primeren uspeh na tržišču, temveč 
bi tudi dokazal visoko stopnjo družbene zavesti in čut odgovornosti do družbe, 
ki mu je zagotovila obratna sredstva in s tem naložila seveda tudi obveznost 
za pravilno poslovanje. Mislim, da je to najmanj, kar lahko od proizvajalca 
zahtevamo. 

Iz poročila sem dobila vtis, da je delo pristojnih inšpekcij v glavnem 
usmerjeno na kontrolo kakovosti blaga pri posrednikih v blagovnem prometu. 
Zaradi tega imam občutek, da te službe v premajhni meri nadzorujejo kakovost 
izdelkov pri proizvajalcih. Izjema je le živilska industrija, pri kateri pristojni 
sanitarni in veterinarski inšpektorji pregledujejo kakovost blaga neposredno 
pri proizvajalcih. Smatram, da bi se verjetno kakovost izdelkov izboljšala, če 

L 



168 Gospodarski zbor 

bi se proizvajalci zavedali, da bodo kakovost kontrolirali pristojni inšpekcijski 
organi že v sami trgovini. 

Zato ponovno poudarjam, da je prvenstvena dolžnost samoupravnih orga- 
nov proizvajalnih podjetij, kontrolirati kakovost lastne proizvodnje, če pa tega 
sami ne izvajajo, je dolžnost družbe, da poskrbi za kontrolo po inšpekcijskih 
organih. Strinjam pa se z ugotovitvijo poročila, da mora trgovsko podjetje 
tudi materalno odgovarjati, če se blago pokvari v skladišču. Pomembne se 
mi zdijo navedbe poročila v zvezi z 41. členom zakona o ureditvi poslovnih 
razmerij na trgu. Predlog Višjega gospodarskega sodišča za spremembo 41. člena 
je utemeljen. Dosedanji avtomatizem se je izkazal kot neprimeren in bi bilo 
umestno prepustiti sodišču odločanje o tem, v katerem primeru bo uporabilo 
tudi varstveni ukrep prepovedi opravljanja določene družbe. Po predlogu naj 
bi se tak ukrep uporabil le, če bi zadolžena odgovorna oseba s storitvijo gospo- 
darskega prestopka grobo zlorabila svoj položaj ali če bi sodišče smatralo, da 
bi bilo nevarno, če bi ta oseba še naprej opravljala posle na delovnem mestu, 
kjer je bil ugotovljen prestopek. 

Prav tako je umestna sprememba tega člena zato, da se ta varstveni ukrep 
lahko uporabi za katerokoli službo, ki jo je odgovorni uslužbenec zlorabil za 
izvršitev gospodarskega prestopka. 

Končno smatram, da bi morala tej problematiki posvetiti vso skrb tudi 
Gospodarska zbornica SRS preko svojih organov. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala lepa. Dajem besedo inž. Milanu 
Gradišniku. 

Inž. Milan Gradišnik: Tovarišice in tovariši poslanci! K poročilu 
Višjega gospodarskega sodišča Socialistične republike Slovenije o uporabi zako- 
nov in o problemih njegovega dela za razdobje 1961—1964 bi želel navesti nekaj 
problemov v zvezi s plačilnim prometom oziroma z mandatnimi tožbami. Omejil 
bi se samo na 1963. leto, kar seveda ne zajema celotnega razdobja, vendar je 
bilo v tem letu nekaj pomembnih pojavov, ki jih želim omeniti. 

V poročilu je ■ dokaj podrobno obdelano gradbeništvo, vendar se mi zdi, 
da je premalo obdelano vprašanje industrije, ker vem, da se ti problemi prav 
tako kakor v gradbeništvu pojavljajo tudi v industriji. V našem podjetju, to 
je pri »Nafti« Lendava, smo imeli v 1963. letu 20 mandatnih tožb, v katerih 
so znašali sporni zneski 61 milijonov dinarjev, obresti 5 milijonov, takse pa 
okoli 800 tisoč dinarjev. Če se vprašam, kje in kakšni so vzroki, da je moralo 
naše podjetje tožiti 20 delovnih organizacij oziroma ustanov, bi se omejil na 
dva glavna vzroka. 

Prvič, preveliki apetiti posameznikov in premalo premišljene odločitve pri 
investicijah in drugih oblikah izdatkov ob neupoštevanju finančnih zmožnosti 
lastnega podjetja in drugič, neinformiranost delovnih kolektivov oziroma orga- 
nov upravljanja, ki bi prav gotovo' ostro reagirali na nepotrebne izdatke, ki 
izvirajo iz tovrstnih tožb. Prepričan sem, da se ti izdatki prav zaradi tega, ker 
gredo v breme materialnih stroškov, zelo lahko skrijejo in plačajo. 

Mogoče bi bil na mestu predpis, ki bi določal kritje tožbenih taks in obresti 
v breme osebnih dohodkov in ne materialnih stroškov. Prepričan sem, da bi 
s takim predpisom močno zajezili tožbe, čeprav ugotavljamo, da je teh tožb 
iz leta v leto manj. Ko sem zbiral te podatke, sem našel primer, da smo v 
rubežnem postopku pri neki gospodarski organizaciji na 1200. mestu. Mislim, 
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da komentar ni potreben. To dejstvo nam jasno potrjuje, da do tega prav gotovo 
ne bi prišlo, če bi organe upravljanja o- tem redno obveščali. 

Predsednik Leopold Krese: Se morda še kdo želi prijaviti k raz- 
pravi? Prijavljenih diskutantov ni več. Zeli morda od gostov ali od predstav- 
nikov Izvršnega sveta še kdo govoriti? (Nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je raz- 
prava potrdila ugotovitve in predloge, ki jih navajajo skupščinski odbori, 
poročilo* Višjega gospodarskega sodišča in zlasti uvodno poročilo predsednika 
Višjega gospodarskega sodišča. Zaradi tega predlagam, da zbor sklene, da 
pošljemo poročilo skupščinskih odborov, izpopolnjeno z nekaterimi sugestijami 
iz diskusije, delovnim organizacijam in vsem pristojnim organom, da vsak 
na svoj način in v svoji pristojnosti prispeva k odpravi pomanjkljivosti v našem 
gospodarskem življenju. Poročilo naj bi v informacijo poslali tudi Gospodar- 
skemu zboru Zvezne skupščine in našemu Izvršnemu svetu, da sprožimo posto- 
pek za odpravo zastarelih in neživljenjskih določb zakonskih predpisov. 

Ko smo dali na dnevni red poročilo Višjega gospodarskega sodišča, ni bil 
naš namen ocenjevati delo tega sodišča, temveč da preko dela gospodarskih 
sodišč in njihovih razsodb vidimo in odkrijemo osnovne vzroke raznih gospo- 
darskih deliktov in slabosti v gospodarjenju. Zdi se mi, da predstavlja poročilo 
Višjega gospodarskega sodišča, ki je hkrati tudi delovno poročilo, izredno velik 
doprinos k spoznavanju te problematike in naša želja je, da bi bilo bodoče 
sodelovanje bolj konkretno in stalno in da ne bi bili samo enkrat letno infor- 
mirani o kvarnih pojavih v gospodarstvu, temveč da bi lahko v Gospodarskem 
zboru ali v posameznih odborih o teh pojavih pravočasno razpravljali in vpli- 
vali, da se stvari izboljšajo v največji možni meri. Zato moram pred zaključkom 
razprave izraziti priznanje Višjemu gospodarskemu sodišču zlasti še ob 10-letnici 
njegovega uspešnega delovanja. To priznanje naj velja tudi vsem tovarišem, ki 
so v tem času na sodišču delali. Ce se strinjate s tem sklepom in če nima 
nihče dodatnih predlogov ali pripomb, zaključujem to točko dnevnega reda in 
se gostom iskreno zahvaljujem za sodelovanje v razpravi: 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa družbenega investi- 
cijskega sklada SR Slovenije za 1963. leto. 

Predlog odloka ste prejeli, prav tako tudi pismeno obrazložitev Izvršnega 
sveta, poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodar- 
skega zbora in poročilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 
Izvršni svet je imenoval za svojega predstavnika Mirana Cvenka, republiškega 
sekretarja za finance. Zeli predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazloži- 
tev? (Da.) Prosim! 

Miran Cvenk: Dovolite tovariši in tovarišice poslanci, da k predla- 
ganemu odloku O' potrditvi zaključnega računa republiškega investicijskega 
sklada za 1963. leto dodam kratko obrazložitev in pojasnilo. 

Naloge republiškega investicijskega sklada so se določale z vsakoletnimi 
družbenimi plani. Družbeni plan Socialistične republike Slovenije za 1963. leto 
je določil, naj se posojila odobravajo predvsem za tiste naložbe, ki bodo omo- 
gočile hitro povečanje proizvodnje za izvoz ali pa vplivale na večjo stabilnost 
notranjega tržišča. 
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Glede na velike obveznosti sklada, je banka pri odobravanju posojil iskala 
maksimalne možnosti za povečanje deleža investitorjev ter skladov družbeno- 
političnih skupnosti. V skladu z resolucijo' o perspektivnem razvoju za obdobje 
1961 do 1965 naj bi se posojila odobravala gospodarskim organizacijam s 
področja industrije, kmetijstva, prometa in turizma, in sicer predvsem za rekon- 
strukcijo, modernizacijo in razširitev tistih kapacitet, ki izkazujejo' všjo renta- 
bilnost, sodobno tehnološko zasnovo in visoko produktivnost dela. 

Na področju industrije naj se pospeši povečanje zmogljivosti energetskih 
objektov, črne in barvne metalurgije, elektroindustrije, kemične industrije ter 
industrije za predelovanje lesa. 

V kmetijstvu naj bi bile naložbe predvsem kratkoročne, ki bi omogočile 
hitro povečanje proizvodnje. Tako> naj se pospešuje gradnja pitališč, hlevov, 
razvija vrtnarstvo, razširja sadne nasade, gradi mlekarske in perutninarske 
farme, odkupuje zemljišča in vršijo takšne melioracije, ki bodo povečale krmsko 
osnovo obstoječih družbenih posestev. 

V prometu naj se organizira osnovno cestno omrežje. Sredstva, predvidena 
za turizem, naj se uporabijo za dopolnilno izgradnjo turističnih središč in 
turističnih objektov v naravnih zdraviliščih. S posebnim odllokom je bilo 
razporejenih 4 006 000 000 dinarjev za tiste panoge gospodarstva, ki ne zmorejo 
pogojev za kreditiranje iz bančnih sredstev. Ostala razpoložljiva sredstva pa naj 
se uporabijo za izpolnitev obveznosti iz prejšnjih let, za udeležbe ter za nova 
posojila. 

Ta načela in smernice so bile pri odobravanju kreditov iz sredstev repu- 
bliškega investicijskega sklada upoštevane. Splošna gospodarska banka je pri 
odobravanju kreditov upoštevala smernice in načela družbenega plana in odlo- 
kov o uporabi sredstev republiškega investicijskega sklada. Zaradi razmeroma 
nizkih prostih sredstev sklada za posamezne gospodarske dejavnosti. Splošna 
gospodarska banka ni razpisala natečaja za nova posojila. Republiški investi- 
cijski sklad je namreč v letu 1963 razpolagal s 15 251 000 000 dinarjev sredstev, 
kar ni zadostovalo za izvedbo vseh nalog družbenega plana. 

Zaradi tega je Splošna gospodarska banka dopolnjevala sredstva z inten- 
zivnejšim oročevanjem sredstev pri gospodarskih organizacijah in jih delno 
uporabljala pri objektih, ki jih financira Republiški investicijski sklad. 

V letu 1963 so bili odobreni novi krediti za osnovna sredstva v višini 
10 milijard 687 milijonov, od tega s tranšo za 1963. leto 8 milijard 898 milijo- 
nov dinarjev. Razlika v višini 1 milijarde 789 milijonov predstavlja tranše za 
naslednja leta. Za obratna sredstva je bilo odobrenih 450 milijonov, od tega 
378 milijonov dinarjev kot tranša za 1963. leto. 

Odobrene tranše za 1963. leto presegajo razpoložljiva sredstva, ker je 
Splošna gospodarska banka računala s tem, da tranše ne bodo 100 °/o izkoriščene. 
Na področju industrije je bilo na novo odobrenih s tranšo za 1963. leto 682 mili- 
jonov dinarjev kreditov. Pri kreditiranju industrije RIF skoraj ni imel bistvene 
vloge, ker je Splošna gospodarska banka v 1963. letu odobrila 54 milijard 
54 milijonov s tranšo za 1963. leto ter 11 milijard 527 milijonov kreditov za 
osnovna sredstva iz bančnih sredstev, in sicer za 53 objektov v skupni pred- 
računski vrednosti 114 milijard 174 milijonov dinarjev. Ostalo pokrijejo gospo- 
darske organizacije same in OIF. Iz navedenega je razvidno, da je RIF pri 
kreditiranju investicij za osnovna sredstva na tem področju udeležen le z 
0,6 o/o. Investicijska politika v kmetijstvu je bila skoraj v celoti navezana na 
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politiko vlaganj OIF. Vložena sredstva so bila usmerjena na povečanje pro- 
izvodnje svinjskega in govejega mesa, mleka, zelenjave, brojlerjev in jajc. 

Na področju prometa so bila sredstva odobrena za izgradnjo letališča 
Brniki, povečanje skladiščnih zmogljivosti v luki Koper in za žičnico na Vogel. 

Na področju turizma je RIF s svojimi sredstvi interveniral pri gradnji večjih 
objektov, katerih izgradnja bo trajala več let. 

Odobrena sredstva za negospodarske investicije so bile uporabljena za 
gradnjo in opremo objektov republiškega značaja s področja zdravstva, soci- 
alnega varstva, kulturne dejavnosti in republiške uprave. Koriščenje odobrenih 
tranš je bilo v 1963. letu 80 %, kar je ugodno. Razpoložljiva sredstva pa so bila 
izkoriščena z 92 °/o iz razloga, ker je Splošna gospodarska banka za 1963. leto 
odobrila večje tranše, kot je sredstev na razpolago. 

Koriščenje na posameznih področjih gospodarstva izgleda takole: 
V industriji so bili krediti najslabše izkoriščeni, in sicer le v višini 67 %>. 

Vzrok za slabo koriščenje kreditov v tej gospodarski panogi so bili naslednji: 
zakasnitev pri gradbenih delih, ker je bila gradbena operativa delno angaži- 
rana v Skopju; podaljšanje dobavnih rokov domače opreme in dolgotrajni posto- 
pek za sklenitev pogodb z inozemskimi dobavitelji uvozne opreme. Nekateri 
krediti so ostali popolnoma neizkoriščeni. 

V kmetijstvu je bilo izkoriščanje posebno močno in je doseglo 83,6 %>, ker 
je investicijsko vlaganje potekalo po vnaprej pripravljenih konceptih. 

Prav tako je bil visok %> koriščenja kreditov na področju prometa, in sicer 
85,5 %>. 

Na področju turizma so se objekti gradili v nemoralnem tempu. Zakasnili 
so predvesm objekti, ki so bili odobreni v letu 1963 in za katere niso bile 
sklenjene kreditne pogodbe v predvidenem roku. 

Na področju kulturne in socialne dejavnosti je bilo koriščenje slabo in 
znaša komaj 59,9 %>. V tej dejavnosti so vključene investicije v zdravilišča 
Rogaška Slatina in Slatina Radenci. Vzroki slabega koriščenja so isti kot pri 
turističnih objektih. 

Krediti, odobreni za negospodarske investicije iz cestnega sklada pa so bili 
izkoriščeni 100 ■%. 

Z republiškim zakonom je bil RIF odpravljen, sredstva sklada po zaključ- 
nem računu v znesku 38 886 000 000 dinarjev in plasmaji v višini 37 810 000 000 
dinarjev naj bi se prenesli na Splošno gospodarsko banko. 

Za ureditev razmerij v zvezi s prenosom sredstev in kreditov bo sklenil 
Republiški sekretariat za finance na podlagi 5. člena zakon o odpravi DIS 
pogodbo s Splošno gospodarsko banko SR Slovenije. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala. Pričenjam z razpravo. Zeli morda 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javi za razpravo, dajem predlog 
odloka o zaključnem računu na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Gospodaarski zbor soglasno sprejel predlog odloka o 
potrditvi zaključnega računa družbenega invensticijskega sklada Slovenije za 
leto 1963. Predlog odloka je Republiški zbor že sprejel na seji dne 5. junija 
1964 v enakem besedilu, tako da je s tem odlokom dokončno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 
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Na zadnji seji našega zbora je postavil vprašanje poslanec Leopold Re- 
bernik. Poslansko vprašanje je Izvršni svet sprejel in nas obvestil, da bo nanj 

/ odgovoril republiški sekretar za industrijo Drago Dolinšek. 
V času od zadnjega zbora je poslala poslanka Justa Kos izvleček iz za- 

pisnika zbora volivcev za vse volilne enote iz območja občine Litija, na ka- 
terem je bilo sklenjeno, naj poslanec Justa Kos ponovno zahteva na Gospo- 
darskem zboru razpravo o povrnitvi škode ob potresu v Litiji, o čemer naj 
poroča na prihodnjem zboru volivcev. To zahtevo zbora volivcev je Justa Kos 
ponovno predložila kot poslansko vprašanje Izvršnemu svetu. Izvršni svet je 
sklenil, da določi za svojega predstavnika inž. Marjana Prezlja. 

Razen tega moramo na današnji seji razčistiti tudi stališča poslancev Eda 
Komočarja in inž. Boga Tomšeta v zvezi z odgovori Izvršnega sveta na po- 
stavljena poslanska vprašanja. Poslanec Edo Komočar ni bil navzoč na 9. seji 
našega zbora, ko je Izvršni svet dal odgovor na njegovo vprašanje. Zato smo 
mu odgovor poslali pismeno. Dne 10. junija 1964 je poslanec Edo> Komočar 
poslal v zvezi z odgovorom Izvršnega sveta pismeno izjavo. To izjavo sem 
poslal Izvršnemu svetu, ki je odgovoril, da bo dal dodaten odgovor na vprašanje 
poslanca Eda Komočarja republiški sekretar za industrijo Drago Dolinšek, kot 
predstavnik Izvršnega sveta. 

Tudi poslanec inž. Bogo« Tomše ni bil navzoč na seji zbora, ko je Izvršni 
svet na 10. seji dal odgovor na njegovo poslansko vprašanje, zato smo mu 
odgovor poslali pismeno. V zvezi s poslanskimi vprašanji moram poslance 
opozoriti na določbe začasnega poslovnika našega zbora. Po 105. členu tega 
poslovnika mora poslanec, ko dobi odgovor na svoje vprašanje, odgovoriti, ali 
se z njim strinja ali ne. Ce se z odgovorom strinja, je stvar zaključena. Ce pa 
se ne strinja, lahko zahteva, če ga podpre 10 poslancev zbora, da se stavi nje- 
govo vprašanje kot posebna točka na dnevni red iste ali prihodnje seje zbora. 
O tej zahtevi poslanca mora dati mnenje predstavnik Izvršnega sveta, nato pa 
dokončno o njej odloči zbor. 

Tako prehajam na poslansko^ vprašanje Leopolda Rebernika in prosim 
predstavnika Izvršnega sveta Draga Dolinska, da da odgovor. 

Drago Dolinšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Na vprašanje po- 
slanca Leopolda Rebernika o odkupovanju premogovnih slojišč in o posledicah 
na stanovanjskih poslopjih, dajemo naslednji odgovor: 

Pri izkoriščanju premoga v Zasavskem bazenu prehajajo, kjer to razmere 
dopuščajo, v vse večji meri na cenejši način odkopavanja premoga z združe- 
vanjem krovnih plasti v odkopne prostore. To povzroča, da se intenzivneje 
rušijo površine nad območjem odkopnih polj in na njih stoječi objekti. Pred- 
videne meje rušnih območij nasproti mestnima naseljima Trbovlje in Hrastnik 
je določil rudarski crgan SR Slovenije. Rudarske kolonije Limberg, Dobrna itd. 
so neposredno na teh rušnih območjih in bodo prej ali slej zaradi rudarjenja 
toliko> poškovane, da ne bodo več uporabne za bivanje. 

Po določilu 17. člena zakona o rudarstvu se povrnitev škode, ki jo napra- 
vijo organizacije z rudarskim delom drugim, obravnava po pravnih določilih 
premoženjskega prava. To pomeni, da mora v vsakem primeru biti ugotovljena 
škoda, krivda in vzročna zveza na sodišču s sodbo ali sodno poravnavo. Po 
določbi 5. točke 4. oddelka 2. poglavja odredbe o materialnih stroških in 
drugih poslovnih stroških gospodarskih organizacij je z materialnimi stroški 
izenačena tudi odškodnina za škodo, ki je bila prizadejana drugim osebam 
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z redno dejavnostjo gospodarske organizacije, če se takšna nevarnost ne da 
zavarovati pri zavarovalnici in če se daje odškodnina v višini in v pogojih, 
ki so določeni s posebnim zveznim zakonom ali s predpisom, ki ga izda zvezni 
organ na podlagi zveznega zakona. 

Takšna je pravna ureditev tega problema sedaj. Stališče sekretariata za 
industrijo in tudi Izvršnega sveta pa je: smatramo, da je potrebno omogočiti 
rudarskim podjetjem nadomestitev stanovanjskega fonda, izpadlega zaradi ru- 
darskih škod z graditvijo novih stanovanj v breme proizvodnih stroškov pre- 
moga, katere bremenijo tudi stroški, ki izvirajo iz rudarskih škod. Stroški za 
graditev omenjenih stanovanj naj bremenijo proizvodnjo neposredno ali v 
primeru večjega obsega tudi preko časovnih razmejitev skladno z izkoriščanjem 
rezerv premoga. 

Za rešitev tega problema konkretno predlagamo, da se zasavski premo- 
govniki poslužijo izkušenj rudnika živega srebra v Idriji in rudnika kaolina 
Crna pri Kamniku. Rudnik živega srebra v Idriji je že predčasno vse svoje 
stanovanjske objekte vključil v upravljanje občinskega stanovanjskega sklada. 
Zaradi poškodb, ki so nastajale z rudarjenjem na teh stanovanjskih objektih, 
je občinska skupščina predložila rudniku vsakoletni odškodninski zahtevek. 

O višini škode je bil dosežen sporazum, ki ga je potrdilo^ tudi javno pravo- 
branilstvo. To potrdilo je finančni inšpekciji, ki je letno pregledovala za- 
ključne račune podjetja, zadoščalo za priznavanje odškodnine v breme ma- 
terialnih stroškov. 

Na drugi del vprašanja, glede bodoče ureditve tega problema, pa dajemo 
naslednji odgovor: 

V zveznem merilu se pripravljajo teze za posebni zvezni zakon o- rudarskih 
škodah. Stališče Republiškega sekretariata za industrijo do tega vprašanja je 
podano v naslednjem predlogu tez k temu zakonu: 

a) z zakonom je treba določiti postopek v zvezi s povrnitvijo škode. Po- 
stopek naj bo enoten in naj izhaja iz osnovne postavke, da gre za škode, ki 
nastajajo v družbenem interesu; 

b) načeloma naj se odškodnina daje le v denarju enkrat za vselej. To 
izplačilo je treba zaznamovati v zemljiški knjigi. Zamenjava zemljišč naj se 
prizna le v primerih, kadar je oškodovancu kmetijsko pridelovanje edini vir 
preživljanja; 

c) pri obravnavanju odškodninskih zahtevkov se prizna le dejanska škoda, 
ne pa izgubljeni dobiček; 

č) zakon naj pri obravnavanju odškodninskih zahtevkov dopušča tri mož- 
nosti. Neposredni sporazum med strankama brez posredovanja sodišča. Ce pa 
do sporazuma ne pride, naj se omogoči posredovanje občinskih organov. Če do 
sporazuma ne pride po prvem ali drugem načinu, naj o zahtevkih odloča so- 
dišče; 

d) zakon naj obravnava tudi vprašanje sredstev za izplačilo škode in način 
financiranja teh izplačil; 

e) v izjemnih primerih, kadar gre za velike komplekse za potrebe novih 
rudniških podjetij, ali za razširitev obstoječih, ali za škode na večji zemljiški 
površini, ali če škode prizadenejo večje število ljudi zaradi rudarjenja, naj se 
izključi obravnavanje škode po načelu premoženjskega prava in omogoči po- 
stopek po zakonu o razlastitvi. 

Zakon o rudarskih škodah, ki bi izhajal izključno iz načela pravnih pravic 
premoženjskega prava kot doslej, bi dopuščal možnost, da se z zavlačevanjem 
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odškodninskih postopkov ovira normalni potek eksploatacije mineralnih snovi, 
kar je praksa že pokazala. Predlagane teze za zakon o rudarskih škodah bi 
omogočile, da se pravično upoštevajo tako interesi rudarskih organizacij, kakor 
tudi prizadetih oškodovancev. To je utemeljeno z dejstvom, da se zbiranje in 
eksploatacija mineralnih surovin izvaja zaradi splošno družbenih koristi. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Rebernik Leopold! Slišali ste 
odgovor. Ste zadovoljni? (Leopold Rebernik: Zadovojen!). Hvala lepa. 

Prehajamo na drugo poslansko vprašanje, na vprašanje tcvarišice Juste 
Kos. Prosim tovariša Marjana Prezlja, da da odgovor. 

Inž. Marjan Prežel j: Tovarišice in tovariši poslanci! Odgovarjam 
na vprašanje tovarišice Juste Kos, poslanke Gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije, v zadevi povračila škode zaradi potresa v Litiji dne 19. 5. 1963 
in pri naslednjih 32 sunkih v letu 1963. Vprašanje se je glasilo: Zakaj Zava- 
rovalna skupnost Slovenije ne izplača odškodnine kot pomoč prizadetim v 
Litiji in okolici, kar se je v dosedanji praksi, če tudi po pravilih ni zajamčeno 
povračilo škode v primeru elementarnih nesreč, vendar že izvršil v primerih 
kot so potres v Ilirski Bistrici, poplava v Celju, nevihta in toča v okolici 
Ormoža in potres v Makarski. Zakaj se elementarna nezgoda v Litiji drugače 
obravnava, kot vse dosedanje v naši republiki. Odgovcr na to vprašanje je 
naslednji: 

Slično vprašarije je poslanka tovarišica Justa Kos že postavila na zasedanju 
26. 3. 1964, na katerega je dobila odgovor dne 23. 4. 1964 od republiškega sekre- 
tarja za finance. Zato v kratkem ponavljamo že znana dejstva. 

Škode po dosedanjih elementarnih nezgodah vse do potresa v Skopju je 
bivši DOZ po priporočilih oziroma z odobritvijo zveznega Izvršnega sveta 
obravnaval in deloma odplačeval, čeprav pravno ni imel te obveznosti, ker 
dosedanji sistem zavarovanja ne zajema zavarovanja, ki nastane zaradi potresa 
in sličnih elementarnih nesreč. Plačila so bila izvršena v obliki podpore. Po 
podatkih zavarovalne skupnosti Socialistične republike Slovenije znaša prijav- 
ljena škoda zavarovancev v Litiji in okolici okoli 220 milijonov dinarjev, medtem 
ko bi znašala odškodnina le okrog 107 milijonov dinarjev, ker niso bili odško- 
dovanci polno zavarovani. Ker sama za to ni pristojna, je Zavarovalna skupnost 
za Slovenijo takoj po potresu v Litiji predlagala Jugoslovanski zavarovalni 
skupnosti v Beogradu, naj pri svojem upravnem odboru pokrene postopek za 
odobritev podpore zavarovancem v Litiji in okolici. Upravni odbor jugoslovanske 
skupnosti je odobril izplačilo podpore iz rezerve jugoslovanske skupnosti pod 
pogojem, da za izplačilo da svoj pristanek Zvezni Izvršni svet. Zvezni Izvršni 
syet je na podlagi poročila Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije 
zadevo obravnaval že po skopskem potresu, in sicer skupno s predlogi iz območja 
Socialistične republike Srbije za plačilo škod zaradi poplav v dolini reke Mo- 
rave. Zvezni Izvršni svet ni dal svojega pristanka tako za Litijo, kot tudi ne 
za podpore v zvezi s poplavami v dolini reke Morave, z utemeljitvijo, da var- 
nostne rezerve zavarovalstva ob vedno večjem številu in obsegu elementarnih 
nesreč ne zadoščajo za te namene. Odklonil je prav tako poznejši predlog za 
delno povračilo škode iz zavarovalnih rezerv za potres v Skopju. Posebna 
komisija, ki jo je postavil Izvršni svet Socialistične republike Slovenije po 
potresu v Litiji, je izdelala elaborat o sanaciji škode po potresu. Na podlagi tega 
elaborata, je dal sklad Socialistične republike Slovenije za zidanje stanovanjskih 
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hiš po priporočilu Izvršnega sveta v 1963. letu posojilo v višini 63 milijonov di- 
narjev, v 1964. letu pa naslednjih 90 milijonov dinarjev ter se je obvezal, da 
bo dal v 1965. letu še 40 milijonov dinarjev, skupno torej 193 milijonov dinarjev. 
Ostalo škodo je treba kriti iz drugih virov, pri čemer ni računati na sredstva 
pomoči zavarovalne skupnosti. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišca Kosova, ali se zadovoljujete 
z odgovorom? 

Justa Kos: Zadovoljujem se samo deloma! 

Predsednik Leopold Krese: V razgovoru s podpredsednikom Izvrš- 
nega sveta sem nedavno o tej zadevi dobil zagotovila, da se bo komisija še 
enkrat sestala v Litiji in skušala z odgovornimi družbenimi delavci in funk- 
cionarji zadevo na licu mesta dokončno urediti. 

Prehajamo še na vprašanje tovariša Edvarda Komočarja. Odgovor bo dal 
tovariš Drago Dolinšek, republiški sekretar za industrijo. 

Drago Dolinšek: Tovariši in tovarišice poslanci! Na vprašanje tova- 
riša Edija Komočarja, poslanca Gospodarskega zbora Skupščine glede Rudnika 
rjavega premoga Senovo dajem naslednji odgovor: 

Tovariš ponovno postavlja vprašanje premogovnika Senovo kot izredno 
pereče, ker bo problem tega rudnika pri nadaljnji stagnaciji vedno večji. Da 
bi ocenili položaj rudnika Senovo, moramo upoštevati ugotovitve, ki so vsebo- 
vane v poročilu komisije za pregled stanja Rudnika rjavega premoga Senovo, 
ki jo je imenoval odbor za gospodarstvo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
dne 13. 2. 1962. 

V poročilu komisije, v kateri so sodelovali predstavniki okraja, občine in 
rudnika, je bilo ugotovljeno, da znašajo celotne potrjene rezerve po stanju 
1. 1. 1963. leta 5 420 000 ton premoga. Ce odštejemo proizvodnjo iz 1963. leta, 
ki je znašala 233 000 ton, ostane za eksploatacijo od 1. 1. 1964 dalje še okoli 
5 200 000 ton premoga. Po našem mnenju in po ugotovitvah poročila se bo 
vršilo odkopavanje premoga v tem rudniku v ekonomskih količinah vse do 

| leta 1995. Smatramo torej, da vprašanje stagniranja ne obstoja, saj rudnik sam 
predvideva, da bo do leta 1970 proizvajal okoli 200 000 ton letno, torej pri- 
bližno toliko kot doslej. Rezerve premoga zadoščajo za 20 do 30 let obratovanja, 
kar je odvisno od intenzivnosti odkopavanja, ki se spreminja in je lahko večja 
ali manjša. Zaradi deficitarnosti zlasti rjavega premoga, tako v Sloveniji kot 
na območju celotne države, smatramo, da razpoložljive rezerve rjavega premoga 
v Senovem ne bi kazalo puščati neizkoriščene. 

Iz navedenega se vidi, da kolektiv rudnika zaradi upadanja proizvodnje 
ne bo še tako hitro ogrožen ter zaradi tega ne bi kazalo podvzemati izjemnih 
ukrepov. S tem pa ne želimo negirati potrebe, da se v okviru obstoječega gcspo- 
darskega mehanizma pristopi k izdelavi ustreznih študij in programov za 
nadaljnji razvoj tega območja. Odločitve o izgradnji novih proizvodnih kapa- 
citet so predvsem stvar investitorjev in poslovnih bank. Oba bosta morala najti 
najboljšo ekonomsko rešitev. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Edo Komočar, se zadovoljujete 
z odgovorom? 

* 
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Edi Komočar (govori iz klopi): Z odgovorom se zadovoljujem, zlasti 
še, ker je iz najnovejših podatkov razvidno, da bodo zaloge premoga trajale 
še do leta 1995. 

Predsednik Leopold Krese: Ostane še vprašanje inž. Boga Tomšeta, 
ki je bilo pred tem zborom že dano, pa tovariš Tomše ni bil navzoč in srno mu 
ta odgovor poslali pismeno. 

Inž. Bogo Tomše : Z odgovorom se zadovoljujem. Razen tega pa pri- 
pominjam, da Zvezni sekretariat za industrijo postavlja drug prednostni red za 
redukcijo električne energije in prav sedaj razpravlja o tem vprašanju tudi 
Zvezni Izvršni svet. 

Predsednik Leopold Krese: Ali ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne 
javi se nihče.) 

Dnevni red seje je s tem izčrpan. Prihodnja seja bo predvidoma 7. julija, 
kar bo zadnja pred letnimi počitnioami. Na tej seji bi sklepali tudi o času 
letnega odmora. S tem zaključujem današnjo sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 12.25.) 

f 
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12. seja 

(7. julija 1964) 

Predsedoval: Le op 0| ld Krese, 
predsednik Gospodarskega /.bora 

Začetek seje ob 9.10. 

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

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Tatjana Menna, Milan Spo-lar, 
inž. Franc Tesovnik, inž. Franc Mihelič, inž. Danilo Dolgan, Milan Medvešček, 
Milan Bric, inž. Milan Zidar, Uroš Rupreht, Helena Peček. Predlagam, da jim 
zbor odsotnost odobri. 

Za današnjo sejo je predložil začasni odbor za trgovino poročilo o pro- 
blemih preskrbe in o razvoju notranje trgovine v Sloveniji. Odbor za trgovino, 
gostinstvo in turizem Republiškega zbora je v sodelovanju z začasnim odborom 
za trgovino Gospodarskega zbora sestavil poročilo o obravnavi gospodarskih 
odnosov Slovenije s tujino v obdobju januar-maj 1964, ki je tudi predloženo 
našemu zboru. Na današnji seji pa moramo sklepati tudi o letnem odmoru in 
zaradi tega predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 11. seje Gospodarskega zbora; 
2. obravnava o problemih preskrbe in o razvoju notranje trgovine v Soci- 

alistični republiki Sloveniji; 
3. obravnava gibanja gospodarskih odnosov SR Slovenije s tujino v obdobju 

januar-maj 1964; 
4. sklepanje o letnem odmoru Skupščine SR Slovenije. 
Ali se strinjate s tem dnevnim redom? Prosim. 

Ignac K^rničnik (govori iz klopi): Ker bi rad stavil neko vprašanje, 
bi prosil, da bi se dnevni red dopolnil s točko »vprašanja poslancev«. 

Predsednik Leopold Krese: To točko bi uvrstili kot 4. točko, pred 
predlagano točko »sklepanje o letnem odmoru«. Se strinjate s tem predlogom? 
(Poslanci se strinjajo.) Smatram, da je s tem dnevni red sprejet. 

Kot 1. točka dnevnega reda je odobritev zapisnika 11. seje Gospo- 
darskega zbora. Zapisnik ste prejeli skupaj z ostalim materialom in vabilom. 
Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? 

12 
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Edi Komočar: Prosim, da z odgovorom na moje vprašanje, ki ga je- 
na zadnji seji zbora dal Drago Dolinšek, republiški sekretar za industrijo, 
seznanite tudi občinsko- skupščino in rudnik Senovo. 

Predsednik Leopold Krese: Se kdo? (Ne javi se nihče.) Hvala lepa. 
Smatram, da je zapisnik sprejet. 

Prehajamo na 2. točko- dnevnega reda, to je na obravnavo o pro- 
blemih preskrbe in o razvoju notranje trgovine v SR Sloveniji. 

Poročilo začasnega odbora Gospodarskega zbora ste prejeli z vabilom. Na 
razpravo k tej točki dnevnega reda smo povabili tudi predstavnike Izvršnega 
sveta, Republiškega sekretariata za trgovino, Gospodarske zbornice SR Slove- 
nije, Mestnega sveta Ljubljana in Mestnega sveta Maribor, ter predstavnike 
nekaterih večjih podjetjij s področja notranje trgovine. 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika Bojana Bunca, republiškega 
sekretarja za trgovino, Gospodarska zbornica svojega podpredsednika Petra 
Vujca, Mestni svet Ljubljana pa predsednika inž. Marjana Tepino. Predlagam, 
da navedenim predstavnikom odobrite, da lahko sodelujejo v diskusiji. Se 
strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da je zbor sklenil, da povabljeni predstavniki lahko sodelujejo 
v razpravi. Predsednik začasnega odbora za trgovino tovariš Rižnar bo dal 
uvod no pojasnilo k poročilu o notranji trgovini oziroma preskrbi. 

Riko Rižnar: Tovarišice in tovariši poslanci! Dinamična gibanja v 
gospodarstvu v preteklem obdobju so se odrazila tudi v trgovini. Splošen razvoj 
je silil trgovino, da se je kljub vsem težavam vključevala v ta proces, se 
otresala zaostalosti v okviru lastnih ekonomskih možnosti in prispevala svoj 
delež h gospodarskemu napredku. Proizvodnja je iz leta v leto močno, vendar 
neenakomerno naraščala, dajala je vse večje količine blaga za trg in hkrati 
stopnjevala povpraševanje po investicijskem materialu, po' surovinah in po 
izdelkih. Domači trg je postajal, kljub visoki stopnji rasti vseh oblik potrošnje, 
za nekatere vrste blaga pretesen za razvijajočo se velikoserijsko proizvodnjo. 
Zato je postalo vključevanje našega gospodarstva v mednarodno delitev dela 
in v mednarodno blagovno menjavo imperativ nadaljnjega gospodarskega 
razvoja. Tak ugoden gospodarski razvoj pa so spremljala tudi določena net- 
skladja. Povpraševanje, posebno še po kmetijskih pridelkih in občasno tudi po 
nekaterih drugih skupinah blaga je često presegalo oziroma prehitevalo ponudbo, 
kar je povzročalo nenehno, večkrat celo sunkovito, naraščanje cen. Ne glede na 
to je bil povprečni realni življenjski standard v porastu, ker so dohodki pre- 
bivalstva naraščali še hitreje in so skupaj z naraščajočimi sredstvi za ostale 
oblike potrošnje vzdrževali tendenco zviševanja cen. t 

Administrativna poseganja niso mogla preprečiti takih gibanj, temveč so 
jih le začasno blažila, dokler ni sledila ustrezna ekonomska intervencija, ki pa 
je večkrat zakasnila ali sploh izostala. 

Trgovina je stano zviševala svoj delež v skupnem narodnem dohodku, ven- 
dar ji sistem delitve dohodka ni priznal ekvivalentnega deleža pri oblikovanju 
lastnih skladov. Zato si trgovina ni mogla zagotoviti takšnega lastnega razvoj- 
nega potenciala, ki bi bil v skladu z naraščanjem blagovnega prometa. Inter- 
vencija družbe s krediti in v drugih oblikah ni bila tolikšna kot na drugih 
gospodarskih področjih. Vse to je vplivalo, da so zmogljivosti trgovine zaosta- 
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jale za naraščajočim prometom in so že postale resna ovira za hitro in smotrno 
realizacijo proizvedenega blaga. Uvajanje moderne tehnike v zadnjih letih ni 
moglo nadomestiti zaostajanja v izgradnji novih zmogljivosti. Pri tem je najbolj 
prizadeta trgovina na drobno, posebej trgovina z živili vseh vrst. 

Večkratnim spremembam in dopolnitvam gospodarskega sistema se je pri- 
lagajala tudi organizacija trgovinskega omrežja. Značilna za to obdobje je 
koncentracija omrežja. Nesmotrno in pogosto škodljivo je združevanje trgovin- 
skih organizacij v ozkih lokalnih okvirih, ki ima samo to prednost, da doseže 
koncentracijo sredstev. Slabe strani omenjenega združevanja pa so lokalni mo- 
nopol in despecializacija trgovine. 

Lokalni činitelji pogosto podpirajo tak način združevanja deloma zaradi 
prestiža, deloma pa zaradi bojazni, da ne bi imeli več vpliva na tuja podjetja v 
pogledu preskrbe in da bi ta tuja podjetja delila sklade na škodo njihovih občin- 
skih fondov. Ovira za smotrno integracijo so največkrat tudi nerentabilne vaške 
trgovine, pri katerih občine iz socialno-političnih razlogov vztrajajo na njiho- 
vem nadaljnjem poslovanju. Ta problem pa bi lahko reševale tudi druge oblike 
trgovanja kot je povezava vaških trgovin z drugimi dejavnostmi, ambulantna 
prodaja, poštna prodaja in predvsem pavšaliranje takšnih manjših trgovin, 

Odkup kmetijskih pridelkov je zaupan kmetijskim zadrugam. Pogodbeno 
povezovanje kmetijskih zadrug oziroma družbenih kmetijskih posestev s trgov- 
skimi in predelovalnimi podjetji je še vedno prešibko. Zato ni v zadostni meri 
zagotovljen plasma blagovne proizvodnje, oziroma ni zagotovljena založenost 
trga niti po količini niti po asortimentu in kakovosti. Pogodbene obveznosti se 
premalo spoštujejo. Kmetijske zadruge so še vedno orientirane na odkup kon- 
junkturnih pridelkov, zanemarjajo pa odkup vrste drugih pridelkov, ki lahko 
bistveno popestrijo založenost trga. 

Kmetijske zadruge imajo na splošno slab komercialni kader, ki išče vire 
v trenutno bolj ugodnih zaslužkih in ki posveča premalo skrbi dolgoročnemu 
sodelovanju in solidnemu povezovanju s poslovnimi partnerji ter premalo pozna 
stanje na domačem trgu. 

Pri neposrednem odkupu kmetijskih pridelkov se v manjši meri pojavljajo 
tudi druge gospodarske organizacije, ki lahko dobijo pod določenimi pogoji 
dovoljenje za odkup na odkupnih postajah ali za odkup na svojih sedežih. 

Z vedno močnejšim uveljavljanjem družbenega sektorja kmetijstva v bla- 
govni proizvodnji, z novimi oblikami združevanja kmetijskih pridelovalnih 
in trgovskih organizacij ter s postopnim naraščanjem blagovne proizvodnje 
nastaja potreba, da se zajemanje tržnih presežkov zasebnih kmetijskih proizva- 
jalcev ustrezno organizacijsko prilagodi. 

Urediti je treba položaj kmetijskih kombinatov, ki naj prevzamejo vlogo 
kmetijskih zadrug glede sodelovanja in trgovanja z zasebnimi proizvajalci. 
Skladi rizika za kmetijske živilske proizvode niso dali zaželenih in pričakova- 
nih rezultatov, deloma zaradi togosti glede možnosti uporabe, še bolj pa zaradi 
pasivnosti občinskih skupščin, ki niso te možnosti niti poskušale izrabiti za 
zagotovitev boljše preskrbe oziroma za stabilizacijo proizvodnje in cen. 

Analiza investicijskih vlaganj v trgovino iz sredstev družbenih investicij- 
skih skladov dokazuje, da so bile naložbe na področju trgovine nezadostne in 
minimalne. V splošnem lahko ugotovimo, da so pri družbenih vlaganjih v trgo- 
vino pretežno udeleženi lokalni viri, delež federacije pa je v primerjavi z 
njeno akumulacijo iz trgovine izredno nizek. Glede na lokalni značaj trgovine 
je taka koncepcija v načelu popolnoma sprejemljiva, vendar pa doslej ni bila 
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temu ustrezno prilagojena niti delitev dohodka v trgovini niti investicijske 
naložbe družbenih investicijskih skladov. 

Čeprav so občinske skupščine v tem obdobju sicer pokazale razvoj trgo- 
vine nekoliko več razumevanja, pa kljub temu iz občinskih sredstev naložbe 
še niso v celoti dosegle zneska, ki ga v te investicijske sklade vplačuje trgovina. 

Dosedanja porazdelitev akumulacije med posamezne družbeno-politične 
skupnosti pa tudi ni bila v skladu s koncepcijo orientacije investicijskih sred- 
stev in z neštetokrat poudarjeno odgovornostjo komune za razvoj trgovine. 

Na področju investicij se je torej pretežni del družbene akumulacije, dose- 
žene v trgovini, uporabljal in prelival za investicije na drugih gospodarskih in 
negospodarskih področjih. To je eden izmed temeljnih vzrokov za zaostajanje 
trgovine za splošnim gospodarskim razvojem. 

Glede na višino oblikovanih sredstev poslovnega sklada v zadnjih dveh 
letih bi trgovina z lastnimi sredstvi lahko podvojila svoje zmogljivosti šele v 
40 letih, čeprav bi njena zmogljivost po sedanji stopnji porasta prometa morala 
biti podvojena že v osmih do desetih letih. 

Kljub visoki stopnji družbene akumulacije trgovina ob sedanjih razmerah 
v delitvi dohodka z lastnimi sredstvi ne more slediti razvoju gospodarstva, 
čeprav bi imela možnosti, da v znatno večji meri najema posojila ob pogojih, 
ki sicer veljajo za druge gospodarske dejavnosti. Zato je čedalje bolj navezana 
na poslovanje v najetih poslovnih prostorih in mora najemati kratkoročne 
bančne kredite, kar zmanjšuje in krni njeno samostojnost, obenem pa pušča 
odprto vprašanje, kdo naj zagotovi njeno nadaljnjo materialno rast. 

V dosedanjem razvoju trgovine so kadri pereč problem. Na splošno pri- 
manjkuje strokovnih kadrov, zlasti vodilnih komercialnih kadrov in visoko kva- 
lificiranih trgovskih delavcev za specializirane trgovske stroke. Vzrok za tako 
stanje je v premajhnem dotoku teh kadrov iz strokovnih šol, pomanjkljivo izo- 
braževanje na delovnem mestu ter razmeroma velik odliv usposobljenih trgo- 
vinskih kadrov na druga gospodarska področja, kjer so pogoji dela bolj ugodni 
kot v trgovini. 

Predvideni splošni gospodarski razvoj bo v naslednjem obdobju omogočil 
naraščanje potrošnje in s tem tudi prometa v trgovini. Zato bo treba intenzivneje 
krepiti materialno tehnično osnovo trgovine in prilagajati njene organizacijske 
oblike ter tehniko poslovanja zahtevam potrošnje in proizvodnje. Začasni odbor 
je ugotovil, da občinske skupščine na splošno ne posvečajo dovolj pozornosti 
preskrbi prebivalstva in da tej pereči problematiki na svojih sejah ne razprav- 
ljajo. V zvezi s tem se nujno postavlja zahteva, da se trgovina usposobi tako, 
da bo posredovanje blaga učinkovitejše, postrežba kulturnejša, da bo trgovina 
zagotavljala večjo splošno in časovno usklajenost med ponudbo in povpraše- 
vanjem in se bo lahko hitreje prilagajala potrebam in zahtevam tržišča. V 
zvezi s tem je treba proučiti vrsto vprašanj, povezanih s poslovanjem in eko- 
nomsko finančnim položajem trgovine, zlasti še trgovine na drobno. Pristojni 
organi bi morali pripraviti konkretne ukrepe, s katerimi bi izboljšali dosedanji 
ekonomski položaj trgovine in odstranili pomanjkljivosti, ki nastajajo zaradi 
počasnega reagiranja trgovine glede na obstoječe proizvodne možnosti ter glede 
na zahtevo potrošnikov, upoštevajoč pri tem nujnost in koristnost ustvarjanja 
potrebnih zalog, tržnih in materialnih rezerv ter podobno. Pri reševanju vseh 
problemov, ki so v zvezi s stabilizacijo tržišča in z vzdrževanjem dinamičnega 
razvoja gospodarstva, je treba dajati prednost dolgoročnim ukrepom, pri tem 
pa omejevati administrativno poseganje. Hkrati je potrebno doseči uskladitev 
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kmetijske in industrijske proizvodnje, izvoza in uvoza z domačimi potrebami 
in na ta način preprečiti pojave pomanjkljive preskrbe z osnovnimi živili in 
občasno pomanjkanje nekaterih vrst blaga tako industrijske kot kmetijske pro- 
izvodnje. Trgovina mora aktivneje sodelovati pri zadovoljevanju potreb hitro 
rastočega turističnega prometa, tako glede prilagajanja prodajnih zmogljivosti, 
izbire blaga, poslovnega časa in organizacije trgovine v turističnih krajih. 

Organizirano in pravočasno je treba pod vzeti tudi ukrepe zoper neupravi- 
čeno zviševanje cen. Zato je treba usposobiti zavode za cene ter njihove pri- 
stojnosti prilagoditi tako, da bo mogoče v maksimalni meri preprečiti neute- 
meljene skoke cen, tako za surovine, polizdelke in izdelke kot za storitve. 

Proizvodnji in prometu s kmetijskimi živilskimi pridelki je potrebno posve- 
titi vso pozornost, predvsem pa zagotoviti kvantitativno in kvalitetno izboljšanje. 
Iz menjave kmetijskih pridelkov naj se izločijo nekoristni posredniki ter do- 
seže neposredno povezovanje proizvodnje s potrošnjo na osnovi čvrstih po- 
godb, ki naj zagotovijo stabilizacijo proizvodnje in usklajenost cen. Za te namene 
je potrebno smotrno koristiti sklade rizika, ki bi naj jih formirala večja 
potrošnja in proizvodna središča in se pri tem poslužila prednosti, ki jih nudi 
združevanje teh sredstev. Hkrati je potrebno doseči, da bodo predpisi o formi- 
ranju in koriščenju skladov rizika podpirali načela dobrega gospodarjenja. 
Koncept nadaljnjega razvoja trgovanja s kmetijskimi pridelki mora upoštevati 
potrebo po nadaljevanju že pričetega procesa oblikovanja močnejših trgovin- 
skih organizacij z razširjenim omrežjem prodajaln. Tako bodo te sposobne 
skrbeti za lasten razvoj in v stanju izločiti nepotreben posredniški promet blaga 
na poti od proizvodnje do potrošnje. 

V blagovnem prometu se bo treba na splošno zavzeti za spremembo- pro- 
dajnih pogojev pri proizvajalcih in za izločanje posredniškega prometa. Širše 
uvajanje rabatnega sistema, pri katerem določajo maloprodajne cene že sami 
proizvajalci, naj pripomore k razčiščevanju, kdaj in pri katerih proizvodih je 
vključevanje trgovine na debelo v posredovanju blaga ekonomsko še upravičeno. 

Velika in ekonomsko močna podjetja bodo morala biti usposobljena tako, 
da bodo lahko izkoriščala prednosti neposrednega nakupa pri proizvajalcih, 
smotrno uporabljala osnovna in obratna sredstva, uveljavljala moderne metode 
pri vodenju in upravljanju podjetij, proučevala tržišča ter načrtno vzgajala 
trgovske delavce. Zlasti je važno, da bi lokalni organi pospeševali širjenje pod- 
jetij ne glede na upravno-teritorialne meje. Na splošno je treba težiti k uveljav- 
ljanju načela, da bodo organizacijske oblike v trgovini od veleblagovnic do 
trgovin z mešanim blagom na podeželju, specializiranih samostojnih trgovin, 
pavšaliranih in ambulantnih trgovin, take, da bo zagotovljena optimalna veli- 
kost, čim racionalnejše izkoriščanje vseh možnosti ter hkrati kvalitetna preskrba 
in ekonomičnost v poslovanju. 

Da bi trgovina, ki je glavni nosilec blagovnega prometa, lahko- zagotovila 
boljšo preskrbo potrošnikov in vplivala na prilagajanje proizvodnje po količini, 
kakovosti in izbiri zahtevam trga, bodo morale tudi občine povečati napore za 
njen hitrejši razvoj. V ta namen naj bi zlasti zagotovile ustrezna finančna sred- 
stva, v okviru razširjene materialne osnove, ki jim jo zagotavlja izpopolnjeni 
sistem gospodarskih organizacij in predvidene spremembe v smeri nadaljnje 
decentralizacije sredstev. 

Doseči je treba, da bo delitev dohodka omogočila trgovini, tudi živilski 
razvoj z lastnimi sredstvi in enakopraven položaj pri kreditiranju naložb v 
to dejavnost. 
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Politiko občin in širših družbeno-političnih skupnosti, sredstva bank in 
delovanje gospodarskih zbornic je potrebno še bolj kot doslej usmeriti v 
razvoj in krepitev osnovnih oblik blagovnega prometa. 

Predvideno povečanje proizvodnje in blagovnega prometa v vsej ostrini 
postavlja zahtevo, da se povečajo predvsem zmogljivosti trgovine na drobno. 
Izhajati bi morali iz načela, da se prodajne zmogljivosti povečujejo vsaj z 
enako stopnjo kot narašča količinski obseg prometa. Potrebni bodo maksimalni 
napori, da ne bi prišlo do nadaljnjega zaostajanja zmogljivosti za prometom. 

Vprašanja oblikovanja potrebnih obratnih sredstev za povečanje zalog bo 
potrebno rešiti s spremembo instrumentov delitve dohodka, ki bodo zagotovili 
trgovini potreben priliv za njen poslovni sklad, ali pa bo potrebno urediti 
kreditiranje obratnih sredstev iz bančnih virov, vendar tako, da s tem ne bi 
povečali obveznosti poslovnega standarda trgovine. 

Kvalitetnim spremembam v smeri napredka trgovine se mora prilagoditi 
tudi vzgoja strokovnega kadra. V notranjo trgovino se mora hitreje vključevati 
ekonomsko komercialno izobražene kadre, izpopolniti pa se mora tudi izobra- 
ževanje prodajnega kadra. Zato bo potrebno sistem izobraževanja prilagoditi 
tako, da bo izobraževanje dalo vse potrebne profile trgovskih delavcev od 
priučenih do visoko kvalificiranih. Poleg strokovno izobraževalnih šol se morajo 
same gospodarske organizacije močneje kot doslej orientirati na izobraževanje 
in usposabljanje svojih kadrov na delovnih mestih. Večjo vključitev strokov- 
njakov bo mogoče doseči, če bodo ustrezno rešena vprašanja nagrajevanja ter 
delovnih in življenjskih pogojev trgovskih delavcev. 

Financiranje strokovnih šol in drugih oblik izobraževanja trgovskih kadrov 
je treba usmeriti tako, da bodo to skupne naloge in skrb vseh zainteresiranih 
organov, v prvi vrsti pa gospodarskih organizacij in občin. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Prosim, 
da se govorniki prijavijo z listki. Besedo dajem tovarišu Rajku Novaku. po~ 
močniku sekretarja za trgovino in blagovni promet. 

Rajko Novak: Tovarišice in tovariši poslanci! Ze v poročilu o pro- 
blemih preskrbe in razvoja notranje trgovine, ki jo je pripravil in predložil 
temu zboru začasni odbor za trgovino, je več ali manj obdelana, urejena, ugo- 
tovljena ali nakazana vrsta perečih problemov notranjega trga in še posebej 
problemov, s katerimi se srečuje trgovina. Dovolite mi, da se v razpravi zadržim 
pri nekaterih, po splošnem mnenju, ključnih vprašanjih s tega področja. 

2e nekaj let ugotavljamo in dokazujemo, kot je to bilo poudarjeno tudi 
v poročilu tovariša predsednika, da je ekonomski položaj trgovine v primerjavi 
s celotnim gospodarstvom slab, da trgovina zaradi tega zaostaja za splošnim 
gospodarskim razvojem in da vse bolj postaja ovira nadaljnjemu razvoju 
proizvodnje in potrošnje. Trgovina ne more posredovati potrošniku niti tistega 
blaga, ki ga že nudi naša proizvodnja, kaj šele, da bi s svojim popraševanjem, 
naročanjem novih izdelkov in vsestranskimi drugimi aranžmaji s proizvajalci 
pospeševala proizvodnjo^ za trg interesantnega blaga, kar je na razvitih tržiščih 
že zdavnaj običaj, in ne samo običaj, ampak tudi potreba. Te ugotovitve ne- 
dvomno držijo. Dognano je tudi, in v zadnjem času neštetokrat izrečeno in 
poudarjeno, zakaj je do tega prišlo. Zato se na tem mestu ne bi spuščal v 
podrobnejšo analizo vzrokov. Ugotovil bi le, da je bil vse doslej lastni razvojni 
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potencial trgovine kot celote, znotraj te panoge pa še posebej trgovine na 
drobno in nekaterih njenih strok, zaradi instrumentov delitve in drugih zu- 
nanjih vplivov prešibak, da bi trgovina sama mogla razvijati svoje zmogljivosti 
v skladu z naraščanjem obsega blagovne menjave, družba pa v skrbi za razvoj 
drugih gospodarskih področij ni mogla dovolj pomagati s krediti in drugimi 
sredstvi. Prevelika razdrobljenost trgovine je tudi hromila njeno ekonomsko 
moč in operativno sposobnost. Dosedanja prizadevanja po odpravljanju takih 
razvojnih tendenc so že dala določene pozitivne rezultate. Lahko trdimo, da je 
v zadnjem času skoraj že povsod prevladovalo mišljenje, da je trgovina tisto 
gospodarsko področje, kateremu je potrebno posvečati več pozornosti kot do- 
slej in da je trgovina kot gospodarska dejavnost tudi v smislu družbene aku- 
mulacije interesantna za družbeno-politične skupnosti, celo interesantnejša kot 
nekatere proizvajalne panoge. 

V tem spoznanju so v zadnjem času namenili trgovini večja kreditna 
sredstva za izgradnjo njenih zmogljivosti. Kazalo je, da se bo že v tem letu 
položaj trgovine bistveno zboljšal, ker so se velike integrirane trgovinske or- 
ganizacije pojavljale tudi pred bankami kot interesanten poslovni partner pri 
oročanju prostih sredstev in pri kreditnih aranžmajih. Toda obveznosti ko- 
munalnih bank za sodelovanje pri financiranju investicij za nekatere ključne 
objekte v naši republiki zmanjšujejo bančni potencial za kreditiranje investicij 
v trgovino in tudi interes trgovinskih organizacij za tovrstno povezovanje z 
bankami, zaradi česar se ponovno odlagajo živahnejše naložbe za razvoj trgo- 
vinskih zmogljivosti. Sredstva družbenih investicijskih skladov in sredstva pla- 
čanih najemnin za trgovinske lokale se zaradi drugih obveznosti družbeno- 
političnih skupnosti še vedno ne vračajo v trgovino, oziroma se vračajo le z 
manjšim delom. Na tem področju v zadnjih letih ni bil dosežen nek vidnejši 
napredek. Kljub večji pripravljenosti organov družbeno-političnih skupnosti 
in zlasti bank za nuđenje pomoči trgovini pa se stanje najbrž, vsaj po mojem 
mnenju, ne bi bistveno popravilo, če bi ohranili dosedanji sistem kreditiranja 
investicij v druga gospodarska področja iz virov zveznih in republiških sredstev, 
ob udeležbi lokalnih sredstev. Ta sistem udeležbe nujno zajema tudi sredstva, 
ki jih je plačevala v lokalne sklade tudi trgovina, ki pa kreditov ni dobivala 
oziroma jih je dobivala pod izjemnimi pogoji in kot vemo, v zelo skromnem 
obsegu. Zato si lahko obetamo dejansko izboljšanje položaja trgovine le z uve- 
ljavitvijo najavljenih sprememb v sistemu delitve dohodka in sprememb v 
režimu cen. 

Pričakovana ukinitev obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka in pla- 
čevanja prispevka družbenim investicijskim skladom bi namreč že ob ohranitvi 
obstoječih razlik v cenah povečala sredstva, s katerimi razpolagajo trgovinske 
organizacije. Pred kratkim predlagana oprostitev plačila prispevka iz dohodka 
trgovine na drobno, tudi za industrijske izdelke — trgovina na drobno in debelo 
■z živili je tega prispevka namreč že oproščena — bi lahko dala v merilu 
Slovenije trgovinskim organizacijam okoli 2 milijardi dinarjev dodatnega po- 
slovnega sklada. S tem bi se povečala lastna sredstva trgovinskih organizacij 
skoraj za 50% v primerjavi z doseženimi lastnimi sredstvi v letu 1963. Predla- 
gano oprostitev plačila prispevka iz dohodka bi bilo potrebno razširiti vsaj še 
na grosistični promet z industrijskimi izdelki. Ta predlog je po našem mnenju 
vsekakor utemeljen in bi ga kazalo v celoti podpreti predvsem zato, ker po 
že izvršeni integraciji trgovine čistih grosističnih podjetij praktično ni več. 
Integrirane trgovinske organizacije pa si prizadevajo razvijati predvsem malo- 
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prodajno trgovinsko omrežje, ne glede na to, iz kakšne dejavnosti pridobijo 
sredstva za te namene. 

Spremembe v režimu cen, ki sem jih tudi omenil, naj bi šle po priča- 
kovanjih v smeri postopnega odpravljanja raznih administrativnih omejitev pri 
oblikovanju cen. Sedanje omejitve naj bi se nadomestile s prožnejšim sistemom 
kontrole cen, kot prehodnim sistemom do postopnega popolnoma sproščenega 
oblikovanja cen v trgovini. Te spremembe bodo nedvomno pripomogle, da se 
bodo za stroške trgovinskega prometa prej ali slej priznali taki stroški kot pri 
prometu s posameznimi izdelki dejansko tudi nastajajo. S tem se bodo. od- 
pravljale razlike v akumulativnosti posameznih trgovinskih dejavnosti, recimo 
trgovine na debelo, trgovine na drobno in še zlasti razlike v akumulativnosti 
posameznih trgovinskih strok in kot posledica tega tudi razlike pri oblikovanju 
sredstev za nadaljnji razvoj. Takšna gibanja bodo seveda nujno potegnila za 
seboj določene premike v cenah. Vse doslej je namreč trgovina morala umetno 
držati določen nivo cen pri velikem števu izdelkov, zlasti v živilski stroki, s 
tem, da je razliko nujno krila pri drugih izdelkih, pri katerih lahko že dalj časa 
prosto oblikuje prodajne cene. 

Uveljavitev načela, da naj vsak proizvod krije svoje stroške prometa, 
in daje tudi nujno potrebno akumulacijo za razvoj trgovine, potrošnika v 
ničemer ne more prizadeti. Potrošnik namreč povprečne stroške trgovine že 
tako ali tako plača, pri nekaterih artiklih manj, pri drugih pa zaradi tega več, 
kot bi bilo potrebno za promet z določenim proizvodom. Sprememba bo po- 
vzročila le enak interes trgovine za promet vseh izdelkov in bo omogočila 
enakomernejši razvoj posameznih trgovinskih strok. Preprečila pa bo tudi izgo- 
varjanje pri navijanju cen konjunkturnim artiklom, češ da s tem trgovina 
ustvarja sredstva za pokrivanje izgub, oziroma negativnih razlik pri izdelkih 
z določenim režimom oblikovanja cen, ki nanje odpadajočih stroškov ne pri- 
znava. Ob takih pogojih bi bilo tudi dosti lažje odkrivati in preganjat speku- 
lativne posege v trgovini. 

Vse te spremembe, o katerih sem govoril, so možne in bi zagotavljale trgo- 
vini sredstva za njen skladnejši razvoj, ne da bi bilo pri tem potrebno povečati 
akumulacijo trgovine in povprečno razliko med nabavnimi in prodajnimi ce- 
nami. Gre le za to, da bi trgovina v prihodnje obdržala za svoj razvoj tista 
sredstva, ki jih je že doslej oblikovala in odvajala družbi, vendar jih zaradi 
sistema delitve ni mogla izkoristiti, oziroma se niso vračala za razvoj njenih 
zmogljivosti, temveč so se prelivala, kot je to že ugotovil tovariš predsednik 
v svojem poročilu, na druga gospodarska in tudi negospodarska področja. S 
tem bi se tedaj praktično rešilo vprašanje in tolikokrat poudarjeno načelo, 
da je tudi trgovina gospodarska dejavnost in to dejavnost, ki sama skrbi za 
svojo enostavno in razširjeno reprodukcijo. V takih pogojih bi se trgovinske 
organizacije, zlasti še velika podjetja, kaj hitro povezala s poslovnimi bankami 
in s skupnimi aranžmaji v bistvu pa z lastnimi sredstvi, računajoč na daljši 
rok izgrajevala potrebno materialno tehnično osnovo. Kot dodatna sredstva za 
financiranje povečanja trgovinskih zmogljivosti naj bi služile še najemnine za 
trgovinske poslovne prostore, vplačane v stanovanjske ali druge lokalne sklade. 
Uporabiti bi bilo treba torej sredstva, ki jih tudi ustvarja in plačuje trgovina. 

Oblike vračanja teh sredstev za namene trgovinske dejavnosti so lahko 
različne. Tu prihajajo' v poštev talko krediti kot izgradnje lokalov in oddajanje 
teh lokalov v najem. Štejemo, da je taka orientacija absolutno pravilna, možna 
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in tudi skladna z vsemi našimi prizadevanji ter bi omogočila trgovini res 
skladnejši nadaljnji razvoj njene materialno-tehnične osnove. 

S temi ukrepi bi seveda rešili le vprašanje virov za financiranje investicij 
v osnovna sredstva. V celoti pa bi ostalo še nadalje odprto vprašanje obliko- 
vanja obratnih sredstev. Normalno bi bilo, da je dinar dinar, ne pa da re- 
šujemo problem dinarja za osnovna sredstva drugače kot dinarja za obratna 
sredstva. Skladno s tem načelom bi trgovina sama morala oblikovati potrebna 
sredstva za zaloge blaga. Glede na izredno naraščanje prometa v trgovini, ki 
je v povprečju zadnjega desetletja presegel 10 fl/o stopnjo rasti, in glede na 
to, da se pričakuje še močnejši porast, ne more trgovina pri obstoječih po- 
prečnih razlikah v cenah oblikovati tolikšnega neto poslovnega sklada, da bi 
lahko iz lastnih virov povečevala obratna sredstva za potrebne zaloge. K temu 
je potrebno dodati še to, da ima trgovina že danes iz bančnih virov preko 90 °/o 
skupnih obratnih sredstev. Od tega veliko kratkoročnih kreditov, ki se ob- 
navljajo. Ce naj bi trgovina oblikovala sama tudi potrebna nova obratna sred- 
stva in ne samo sredstva za financiranje investicij v poslovne objekte, bi ji 
morali priznati znatno večjo razliko v cenah kot jo je trgovina dosegla doslej 
in kot smo to bili vajeni. Za dosego tega cilja bi bilo potrebno po našem 
mišljenju daljše razdobje. Zato je treba rešitve za obratna sredstva iskati še 
naprej v dosedanjem načinu, ko se zaloge kreditirajo trgovini iz bančnih sred- 
stev. Kreditni pogoji bi se ne smeli poslabšati, ker bo sicer zaustavljena po- 
zitivna tendenca naraščanja zalog gotovih izdelkov v trgovini, ob relativnem 
upadanju zalog gotovih izdelkov v proizvodnji. 

Glede na navedeno bi bilo potrebno kritično oceniti tudi zadnje predloge 
zveznih organov, o skrajšanju vračilnih rokov za tako imenovane revolving 
kredite v trgovini od 90 na 60 dni. Sploh bi kazalo vprašanje obratnih sredstev 
v trgovini podrobneje proučiti in šele potem odstopiti od sedaj veljavnega 
sistema. 

Večkrat se namreč postavlja vprašanje, kje naj bodo zaloge gotovih iz- 
delkov, ali v trgovini ali v proizvodnji. Ce naj bodo te zaloge v trgovini in 
s tem čimbolj približane neposrednemu potrošniku, kar je po našem mnenju 
absolutno pravilno, potem so za njihov večji volumen potrebna dodatna obratna 
sredstva, ki jih, kot sem že rekel, trgovina pri obstoječih razlikah v cenah ne 
more sama oblikovati. Zato se mora trgovina vsaj zaenkrat nasloniti na vire, 
ki jih zagotavlja družba pr^ko bančnega mehanizma kreditiranja obratnih 
sredstev. V nasprotnem primeru bi morala trgovina zmanjšati zaloge in znatno 
povečati elastičnost v poslovanju, da ne bi prišlo v proizvodnji do kopičenja 
zalog za trg manj interesantnega blaga, v trgovini pa do zmanjšanja ponudbe 
in do osiromašenja izbire. 

Nasproti zahtevam, ki jih v tem smislu postavlja trgovina, postavlja tudi 
družba svoje zahteva do trgovine. Upravičen je očitek, da je trgovina še vse 
preveč slučajni posrednik med proizvodnjo in potrošnjo. Zato je tudi upravi- 
čena zahteva, da bi morala veliko bolj kot doslej prisluhniti zahtevam po- 
trošnika in potrebam trga, ter zavzeti aktivno vlogo posrednika med potroš- 
nikom in proizvodnjo. Trgovina naj ne bi sama sugerirala proizvodnji, kaj in 
koliko proizvaja, kateri izdelki so konjunkturnega ali trajnejšega plasmaja in za 
katere povpraševanje pojenjuje, temveč bi morala z naročili in z naprej spreje- 
timi čvrstimi obveznostmi na lastni riziko diktirati proizvodnjo na trgu iskanega 
blaga. Tega naša trgovina skorajda ne dela. Prejšnja razdrobljena trgovina na 
tem področju ni mogla kaj prida storiti, še zlasti ne v pogojih relativno visoke 
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konjukture v vseh povojnih letih, ko je tudi proizvodnja zlahka plasirala vse 
svoje takšno ali drugačno blago. Z integracijo in organskim lastnim razvojem 
nastale, oziroma šele razvijajoče se, velike, mnoge filialne trgovinske organi- 
zacije imajo glede tega nedvomno daleč večje objektivne možnosti kot prejšnja 
razdrobljena trgovina. Le-te se lahko pojavljajo na eni strani kot naročnik 
velikih serij enakovrstnega blaga, kar vsekakor ustreza proizvodnji, ki se tudi 
specializira, po drugi strani pa jim lastno maloprodajno omrežje zagotavlja 
plasma preudarno in po potrebah trga naročenega blaga. Štejemo, da je to 
ena osnovnih nalog, ki jo trgovina mora v prihodnjem obdobju z vso res- 
nostjo pričeti izvajati. 

Nadaljnja slabost trgovine, ki težko vzdrži kritiko, zlasti kritiko potrošnika 
je njena premajhna prožnost in prilagodljivost nastalim okoliščinam. To se 
razmeroma često pojavlja v prometu s kmetijskimi pridelki. Niso redki pojavi, 
ko je na določenih proizvajalnih območjih proizvodnja presegla vsa pričako- 
vanja, ali pa so pridelki dozoreli zaradi vremenskih vplivov v velikih ko- 
ličinah v neobičajnem kratkem časovnem obdobju. V takih primerih ponudba 
sunkovito naraste. Kot posledica tega padajo cene, često izpod proizvodnih 
stroškov. V bližnjih, še bolj pa v oddaljenih potrošnih središčih pa medtem 
tečejo posli, kot da se ni na terenu prav nič zgodilo. Blaga, ki ga nekje ni 
mogoče plasirati, v teh potrošnih središčih še vedno ni, ali pa so cene zadržane 
na nivoju, ki ne ustreza spremenjenim pogojem ponudbe, kar seveda ponovno 
vpliva na slab plasma proizvedenih količin. Res je, da so vmes nekatere 
objektivne zapreke, nekateri objektivni zadržki, za hitrejše reagiranje trgovine, 
kot je na primer nezadostna razvitost trgovinskega omrežja prav v teh strokah, 
nadalje slaba tehnična opremljenost, nedograjenost sistema oblikovanja in upo- 
rabljanja sklada rizika in podobno. Vendar je očitno, da so v prometu s kme- 
tijskimi pridelki velike subjektivne slabosti tudi na strani trgovine, ki jih je 
treba nujno odpraviti. 

Pojav premajhne elastičnosti in prilagodljivosti imamo še vedno tudi v 
drugih trgovinskih strokah, oziroma lahko rečemo na splošno v trgovini. Vze- 
mimo samo primer obratovalnega časa in prilagajanja trgovine potrebam turi- 
stičnega prometa, kar bi se dalo uskladiti z majhnimi napori. Redke so 
trgovinske organizacije, ki bi na lastno^ pobudo prilagajale obratovalni čas v 
svojih trgovinah potrebam in željam kupcev, zlasti še domačih in inozemskih 
turistov. Potrebovali smo celo nekaj let, da smo osvojili poslovanje delikatesnih 
in splošno živilskih trgovin v dopoldanskem času ob nedeljah in dela prostih 
dnevih. Trgovine z industrijskimi izdelki takega delovnega časa praktično, razen 
častnih izjem, sploh niso uvedle. V naših letoviških krajih obratovalni čas, kljub 
posegom upravnih organov, še vedno ni zadovoljil kupcev. Se vedno je premalo 
trgovin, ki prodajajo blago za tuja plačilna sredstva s popustom, da ne govo- 
rimo o premajhni skrbi trgovinskih organizacij za količine, vrste in izpopol- 
nitve izbire blaga, po katerem povprašujejo inozemski kupci. 

Pri vsem tem ne gre za neko aktivistično apeliranje ali za odrejanje nekih 
nalog, ki jih trgovina ne more izvesti, temveč gre za pristop k stvari na docela 
ekonomski podlagi in iz zainteresiranosti, ki je motiv za prilagajanje trgovine 
povsod po svetu. Če to pri nas ne gre, potem je treba zato iskati vzroke. Verjetno 
leže ti vzroki v nedograjenem sistemu nagrajevanja, ki ne upošteva specifičnosti 
tega dela v nam neobičajnem delovnem času, ne priznava trgovinskim delav- 
cem ekvivalenta za sposobnost postreči kupcem v tujem jeziku in obračunavati 
s tujimi plačilnimi sredstvi ipd., kar je vse seveda težje kot običajna prodaja. 
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Zato bi bilo potrebno posvetiti problemom notranje delitve in nagrajevanja 
po delu ter doseženem, uspehu veliko več pozornosti 'kot doslej. Štejem, da je 
popolnoma pravilna orientacija republiškega sindikata storitvenih dejavnosti, 
ki si je lotil teh nalog zelo vestno in jih bo najbolj energično obravnaval skupaj 
z zbornico in z republiškim sekretariatom za trgovino, tako da bi lahko nudil 
ustrezno pomoč tudi gospodarskim organizacijam. 

Iz poročila začasnega odbora za trgovino in iz prikaza nekaterih izmed šte- 
vilnih problemov v trgovini izhaja, da je potrebna tako intervencija družbe, 
kot tudi napori znotraj same trgovine, da bo trgovina prevzela tisto vlogo, ki 
ji gre kot činitelju, ki s svojo dejavnostjo in usmeritvijo lahko in tudi mora 
prispevati svoj delež k razvijanju splošne gospodarske aktivnosti. 

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

Peter Vujec: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Tudi republiška 
gospodarska zbornica je bila poklicana, da se udeleži 12. seje Gospodarskega 
zbora Skupščine SR Slovenije, in da sodeluje pri razpravi k 2. in 3. točki dnev- 
nega reda. Zategadelj dovolite, da v današnji razpravi o problemih oskrbe in 
razvoja notranje trgovine v SR Slovenije navedem le nekatere ugotovitve, pro- 
bleme in predloge, ki jih ugotavljajo zbornični organi in strokovna služba za 
trgovino, zavedajoč se dejstva, da v tej razpravi ni mogoče zajeti celotne pro- 
blematike. 

Na strani 6. in 7. poročila začasnega odbora za trgovino je govora tudi o 
investicijah v trgovini. V tej zvezi poročilo po našem mnenju pravilno ugotav- 
lja, da se je pretežni del družbene akumulacije dosežene v dejavnosti trgovine, 
v veliki meri uporabljal in prelival za investicije v drugih gospodarskih in 
negospodarskih področjih. Na osnovi tega se ugotavlja, da je to eden izmed 
temeljnih vzrokov zaostajanja trgovine za splošnim gospodarskim razvojem. 

Ta ugotovitev je sicer že dalj časa znana, vendar pa izredno važna. Koli- 
kor je bilo v prejšnjih razdobjih prelivanje ustvarjene akumulacije iz trgovine 
na druga področja potrebno in utemeljeno, menimo, da je pri sedanjih pogojih 
prav zato, ker trgovina zaostaja za splošnim gospodarskim razvojem potrebno, 
da ji v prihodnje omogočimo večja sredstva za njen razvoj in za njen napredek. 

Vse analize ekonomskega položaja trgovine kot panoge v našem gospodar- 
stvu kažejo, da blagovni promet v zadnjih letih izredno narašča, da pa temu 
dvigu ne sledijo potrebne prodajne, skladiščne, transportne in ostale kapacitete. 
To se posebno opaža v razkoraku med fizičnim dvigom prometa in razvojem 
prodajnega prostora. Tako se je npr. v letu 1963 dvignil promet za 14fl/o, dočim 
se je površina prodajnega prostora povečala samo za 8 '%>. To' zaostajanje doka- 
zujejo tudi ostali podatki, katere bi ob tej priložnosti rad nekoliko osvetlil. 

Ce vzamemo razdobje za 10 let nazaj in želimo ugotoviti, kakšna je bila 
udeležba vlaganj v osnovna sredstva trgovine od vseh vlaganj v našem gospo- 
darstvu, potem vidimo, da je ta odstotek znašal v razdobju od 1953.—1956. leta 
6,6%, v razdobju 1957—1960 pa le 5,4 % in v razdobju 1961—1963 le 5,2 °/o. 
Iz teh podatkov je razvidno, da je bil delež vlaganj v osnovna sredstva v trgo- 
vini v upadanju. Podatki za leto 1963 sicer kažejo malenkostno izboljšanje, kar 
pa ne bo v nobenem primeru nadomestilo premajhnih vlaganj v razdobju 
1953—1963. 
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Ce pogledamo še podatke Narodne banke za leto 1963 in 1964, kakšna so 
ta vlaganja v absolutnih številkah, potem vidimo, da so trgovske organizacije v 
letu 1963 potrošile okrog 9 milijard dinarjev investicijskih sredstev. Od tega 
zneska je bilo investirano v maloprodajne kapacitete, v skladišča, v prevozna t 
sredstva in v ostale naprave notranje trgovine okrog 7 milijard. Ce pa analizi- 
ramo, kar je po- našem mnenju izredno važno, od kod je dobivala trgovina 
kredite, oziroma kakšna je struktura tega financiranja, ugotovimo, recimo za 
trgovino na drobno, oziroma za maloprodajne kapacitete naslednjo strukturo 
financiranja: lastna sredstva podjetij 59 "/o, sredstva občin 12 %, sredstva okra- 
jev 0,0 °/o, sredstva republike 0,4 '%>, sredstva federacije 0,3 "/o in ostali viri, tu 
mislim predvsem na bančna sredstva pa okrog 29 "/o. 

Tudi ta podatek kaže, kot je omenil že tovariš Novak, da je bila trgovina 
glede financiranja svojega razvoja orientirana predvsem na lastna sredstva in 
šele v zadnjem času v nekoliko' večji meri tudi na bančna sredstva. Vendar pa 
bo treba nujno poiskati tudi za to panogo trgovine ustreznejše plačilne pogoje, 
ker so sedanji pogoji odplačevanja kreditov tudi za trgovino dokaj neugodni 
oziroma ostri. 

Investicijska, vlaganja v trgovino so prvenstveno usmerjena v izgradnjo 
prodajnih kapacitet in nabavo potrebne mehanizacije, kar je po našem mnenju 
pravilno. Po obstoječih podatkih se je npr. v letu 1963 prodajna površina 
lokalov povečala za okrog 17 000 m2 oziroma za 8fl/o, to pa kaže na nadaljnje 
zaostajanje za realiziranim obsegom prometa v letu 1963. 

Ocene, oziroma prognoze za leto 1964 in razpoložljivi podatki že kažejo, da 
do bistvenih sprememb v pogledu vlaganj tudi v letu 1964 ne bo prišlo. Ko- 
likor pa bomo uspeli usmeriti določena sredstva iz turizma v razvoj trgovine, 
se to stanje lahko popravi, o tem bom nekoliko več govori pozneje. 

Vse to kaže, kot se poudarja tudi v vseh gradivih in v diskusijah, da je 
vprašanje nadaljnjega razvoja trgovine, predvsem kreditiranja investicij za trgo- 
vino, dokaj težko. Vendar bo treba iskati ugodnejših rešitev tudi za to panogo 
našega gospodarstva. 

Nadalje bi se dotaknil še pomena investicij v trgovino glede na naše turi- 
stične možnosti. Menimo namreč, da so investicije v trgovino izredno važne 
tudi s turističnega vidika. Podatki o gibanju potrošnje inozemskih turistov v 
turistično razvitih državah kažejo, da za dvig dnevne devizne potrošnje turi- 
stov ne zadošča samo močna in dobro razvita gostinska in hotelska mreža, 
temveč je pripisati precejšen delež turističnega deviznega priliva tudi razvitosti 
in ustreznosti trgovinske mreže. Zaradi tega menimo, da je potrebno zagotoviti 
tudi trgovini določena sredstva iz sredstev, ko so namenjena za razvoj turizma, 
da bi se tudi trgovina lahko vključila kot dopolnilna dejavnost za povečanje 
turizma. Letos pričakujemo na področju naše republike okrog 15 milijonov do- 
larjev, iz turističnega deviznega priliva, kar pomeni, da turizem postaja že 
ena izmed zelo pomembnih gospodarskih panog, ki ustvarjajo devizna sredstva. 
Kot primer prizadevanj trgovine za dvig turizma bi navedel trgovsko podjetje 
»Prehrana« iz Ljubljane. Temu podjetju je iz zveznih sredstev za razvoj turizma 
sicer že odobreno okrog ene milijarde 140 milijonov dinarjev zveznih kreditov 
za izgradnjo 28 samopostrežnih trgovinskih obratov na področju važnejših 
turističnih krajev, vendar pa ta sredstva podjetje ne more izkoristiti, ker še 
vedno ni rešeno vprašanje 50 o lastne udeležbe, katero bi morali kriti iz repu- 
bliških oziroma lokalnih virov. Zato menimo, da bi bilo> potrebno prav zaradi 
turizma, z vidika planiranega porasta turističnega deviznega priliva, v okviru 
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možnost podpreti taka prizadevanja trgovine, ko se s konkretnimi načrti izgrad- 
nje precejšnjega števila samopostrežnih trgovinskih obratov v naših pomemb- 
nejših turističnih krajih vključuje v to dejavnost. 

Pri naslednjem vprašanju bi se, dovolite, dotaknil na kratko ekonomskega 
položaja trgovine. O tem je bilo že govora, zato bom navedel nekaj podatkov 
iz zaključnih računov za leto 1963. 

Analize dolgoročnih razvojnih tendenc, predvsem pa gibanja osnovnih eko- 
nomskih kategorij, kot je narodni dohodek, akumulacija, skladi itd. za področje 
trgovine v preteklem obdobju kažejo, da imamo tudi na tem področju določene 
probleme, katere bi morali rešiti. Svet za napredek in organizacijo trgovine pri 
naši zbornici zato apelira in predlaga Gospodarskemu zboru Skupščine SR Slo- 
venije, da bi ob razpravi o notranji trgovini podprli tudi stremljenja, ki zasle- 
dujejo spremembe na področju delitvenih razmerij ustvarjenega družbenega 
proizvoda in netoprodukta oziroma narodnega dohodka. 

S tem v zvezi je interesantno, da finančni rezultati trgovinskih organizacij 
po zaključnih računih za leto 1963 na področju naše republike kažejo, da je 
delovnim organizacijam ostalo do doseženega netoprodukta v letu 1963 le 30 °/o, 
medtem ko so znašale razne družbene dajatve okoli 61 °/o. Ta dva podatka vse- 
kakor kažeta, da so upravičena stremljenja delovnih kolektivov trgovinskih 
organizacij po določenih spremembah, seveda v okviru naših celotnih možnosti, 
ki bi puščale večja sredstva delovnim kolektivom za njihov hitrejši razvoj. 
Podatki, katere sem navedel iz zaključnih računov, kažejo, da se moramo nasla- 
njati na objektivne in konkretne analize in dokumentirati vse predloge, ki ute- 
meljujejo predlagane spremembe na področju delitve dohodka. V prihodnje ni 
pričakovati, kot že rečeno, da bi potrebna sredstva za razvoj trgovine dobili iz 
zveznih, republiških, okrajnih ali občinskih virov. Zato je treba osvojiti načelno 
orientacijo, da mora tudi trgovina stopiti v čimvečji meri na pot samofinanci- 
ranja, kar pomeni, da je treba, kar često poudarjamo, omogočiti konkretne 
spremembe v sistemu delitve dohodka. 

Tretji problem, katerega bi na kratko omenil, so kadri v trgovini. 
Gospodarska zbornica se zaveda tega probema v celoti in je že podvzela 

potrebne ukrepe, da bi vprašanje pomanjkanja ustreznih kadrov prav tako na 
področju trgovine hitreje reševali. Čeprav kažejo statistični podatki stalen porast 
zaposlenih, to še ne pomeni, da je zagotovljen potreben in ustrezen dotok teh 
kadrov. Izkazani porast je predvsem posledica zaposlovanja nezadostno usposob- 
ljenih kadrov, ki v celoti ne ustrezajo potrebam sodobne trgovine. 

Pred trgovinske kadre se postavljajo vse bolj odgovorne in zahtevnejše 
naloge. V fazi integracije, predvsem v smeri združevanja ekonomsko močnih 
podjetij, ki bodo sodobno organizirana in usmerjena na sodobnejše oblike poslo- 
vanja, je potrebno temu prilagoditi tudi kadrovsko politiko. Posebno velja to za 
nadaljnjo izpopolnitev šolanja, ki mora biti tako, da bo mogoče izobraževanje 
vseh vrst in kategorij kadrov, ki so potrebni za sodobne oblike poslovanja in 
poteka blagovnega prometa. 

Svet za organizacijo in napredek trgovine je na zadnji seji v zvezi s kadrov- 
skimi problemi razpravljal tudi o posledicah praktičnega izvajanja 40. in 
41. člena zakona o poslovnih razmerjih na trgu. Pri tem je ugotovil določene 
težave, ki lahko škodujejo nadaljnji kadrovski politiki. Ne mislimo zagovarjati 
raznih prestopkov in kaznivih dejanj, ki jih je brez pomisleka treba preganjati 
z vso ostrino. Analiza izvajanja 40. in 41. člena zakona o poslovnih razmerjih 
na trgu pa je vendarle opozorila na določene stvari, katere sem po sklepu sveta 
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dolžan temu forumu posredovati. Po določilih tega zakona osebe, ki so bile 
kaznovane zaradi gospodarskih prekrškov, kot npr. za dajanje v promet blaga, 
ki ne ustreza jugoslovanskim standardom ali pa blaga, ki ne ustreza predpisom 
o kakovosti in označevanju blaga, ki ne ustreza predpisom o prometu z živili 
ali pa so bile kaznovane dvakrat zaradi nepravilnega merjenja itd., ne morejo 
biti dve leti zaposlene na delovnem mestu prodajalca, poslovodje, trgovskega 
potnika itd. Izvajanje tega predpisa ima zelo ostre in daljnosežne posledice za 
osebje, ki dela neposredno v blagovnem prometu. Zaradi avtomatizma pri upo- 
rabi teh predpisov, ne glede na težino dejanja, obstoja resna bojazen, da bo 
trgovina ostala brez ustreznih osnovnih kadrov, zlasti zato, ker se ti ukrepi 
izvajajo samo v trgovini. Pri tem je kaznovano le trgovsko osebje, čeprav izvi- 
rajo nepravilnosti tudi iz proizvodnje, se pravi iz proizvajalnih podjetij. Tu 
se namreč kontrola ne izvaja, oziroma se tudi ob ugotovljeni krivdi proti pro- 
izvajalnim organizacijam take sankcije ne izrekajo. 

Kot sem že omenil, smatramo, da je nujno potrebno preganjati vse nepra- 
vilnosti, vendar pa se naj uporaba določil 40. in 41. člena zakona o poslovnih 
razmerjih na trgih omili tako, da se sodiščem omogoči možnost individualne 
presoje izrekanja kazni, ugotovljene na podlagi teh prestopkov. Sedanji kon- 
kretni primeri namreč kažejo, da so v nekaterih primerih te kazni prestroge 
in posledica tega je, da se ljudje izogibajo dela na delovnih mestih, ki so pove- 
zana s to odgovornostjo. Zato bi bila po našem mnenju potrebna večja gibčnost 
pri konkretni uporabi določil 40. in 41. člena tega zakona. 

Nadaljnje vprašanje, o katerem bi še govoril, so odnosi med proizvodnjo in 
trgovino. Vsi radi poudarjamo, da je potrebno vzpostaviti čimboljše medsebojne 
odnose tako med trgovino, in proizvodnjo, kot med kmetijsko proizvodnjo, živil- 
sko industrijo in blagovnim prometom. Z eno besedo, v tem povezovanju, ki ima 
brez dvoma svoje ekonomske razloge in svojo upravičenost, je iskati tudi marsi- 
katero rešitev in izboljšavo obstoječega stanja. V zvezi s temi odnosi med pro- 
izvodnjo in trgovino želim, tovariši poslanci, na kratko* omeniti nekatere kon- 
kretnejše težave. 

Trgovina kot neposredni prodajalec blaga na tržišču in kot poznavalec želja 
in potreb potrošnikov bi morala v znatno večjem obsegu vplivati na proizvodni 
asortiment industrijskih podjetij. Tega se vsi v celoti zavedamo, vendar pa je ta 
vpliv trgovine še nezadosten in to predvsem zaradi tega, ker trgovina v večini 
primerov še ni organizirana tako, da bi lahko s svojimi pobudami pri proizvodnji 
uspela oziroma prodrla. To funkcijo lahko vršijo po našem mnenju mnogo bolje 
močnejša in večja trgovska podjetja z velikim številom prodajaln na širokem 
območju, organizirana po principih številnih filialnih podjetij z visoko razvito 
delitvijo dela in tehnoloških postopkov, z lastno raziskovalno službo in podobno. 

Ker je takih trgovskih podjetij pri nas izredno malo, oziroma še zmeraj 
premalo, zato meni ustrezen organ za trgovino pri naši zbornici, da so izkušnje 
tekstila, ki se kažejo v prodajnih združenjih proizvajalcev, kot je na primer 
to »Modna hiša« v Ljubljani in Mariboru zelo pomembne. Zato bi bilo nujno 
potrebno vse take oblike združevanja podpreti, ker so za naše gospodarstvo 
pozitivne in perspektivne. 

Eden od vzrokov, ki zavira tesnejšo sodelovanje proizvodnje in trgovine, 
je tudi deficitarnost blaga, na tržišču, kar ima v večini primerov za posledico, 
da proizvodnja ne priznava trgovine kot enakovrednega in potrebnega partnerja. 
Kot posledica takih mišljenj proizvodnje je v zadnjem času poslabševanje pro- 
dajnih pogojev pri rabatnem blagu in utesnjevanje trgovine v maržo, ki tu pa 
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tam že več ne krije stroškov blaga. Poslabševanje prodajnih pogojev industrij- 
skih podjetij opažamo predvsem pri blagu, ki je na tržišču deficitarno' in obe- 
nem pod kontrolo cen. Pri blagu, ki ni pod kontrolo cen, proizvodnja normalno 
ne poslabšuje prodajnih pogojev, ker lahko dviga cene. Pri poslabševanju 
pogojev gre predvsem za ukinjanje kasaskontov, nadalje za ukinjanje rabatov 
pri posameznih vrstah blaga in celo za spremembo kraja oziroma pogojev 
dostave. Nekateri značilni primeri, ugotovljeni v raznih poročilih republiških 
organov, konkretno dokazujejo te trditve. Do posla,bševanja prodajnih pogojev 
med proizvodnjo in trgovino prihaja recimo pri gradbenem materialu. Tovarna 
cementa Anhovo je po teh podatkih ukinila za 2 '%> kasaskontov in znižala 
rabat od 5 na 2 %>; »Apnenica« Zagorje je ukinila za 2 °/o kasaskontov; »Izolirka« 
Ljubljana je ukinila 3'%> kasaskontov; pri živilskih proizvodih je značilen pri- 
mer olja, kjer so tovarne znižale rabat v višini 4 do 5'%; pri galanterijskih 
izdelkih so znižali proizvajalci rabat do 8%> in podobno. Zniževanje rabata se 
opaža tudi pri lesnih izdelkih in pohištvu ter pri izdelkih kemične industrije. 
To je le nekaj primerov, ki kažejo, na poslabševanje prodajnih pogojev, kal 
povzroča, da prihaja trgovina v dokaj težaven položaj in da bi bilo potrebno 
te poslovne odnose medsebojno bolje urejevati. 

Ker je naša zbornica gospodarskemu zboru poslala tudi obsežnejše gradivo, 
ki se nanaša na probleme založenosti tržišča predvsem z mesom, sadjem in 
zelenjavo, na probleme oskrbljenosti s premogom, ne bi podrobneje o teh pro- 
blemih govoril. Vendar bi v imenu zbornice zaprosil za podporo pri vseh tistih 
prizadevanjih, ki so v zadnjem času vključena ravno v reševanje problematike 
založenosti našega tržišča. Ti problemi so neposredno povezani z našim stan- 
dardom, predvsem pa z dnevno oskrbo naših potrošnikov in je zato razumljivo, 
da potrošniki pričakujejo od ustreznih organov, ki so zadolženi za reševanje 
založenosti tržišča, ustreznih rešitev predvsem v pogledu oskrbe z mesom, 
sadjem, zelenjavo in premogom. 

Predsednik Leopold Krese: Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 11.05.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo s sejo. Besedo ima tova- 
riš Franc Krebs. 

Franc Krebs: Tovariši poslanci! S pomanjkanjem mesa in mesnih 
izdelkov ter glede na to z zmanjšanim odkupom žive živine za zakol je povezano 
še drugo vprašanje, ki je tudi pomembno, namreč da zato primanjkuje surovih 
kož za usnjarsko predelovalno' industrijo. Ce izhajamo iz ugotovitev v poročilu 
začasnega odbora za trgovino-, je zaključek jasen, da so vzroki za takšno stanje 
dvojni, in sicer, prvič, zmanjšani zakol, kar je posledica zelo nizkega živinskega 
fonda, in drugič, preveč forsiran izvoz mesa in živine v začetku leta. Pri izvozu 
žive živine izvažamo pravzaprav meso in kožo, kar je za skupnot na prvi pogled 
rentabilno, če pa upoštevamo potrebe usnjarske industrije, ki ostaja tako brez 
nujno potrebne surovine, se pa moramo seveda vprašati, ali je ta politika, 
ki jo prakticirajo mesna podjetja, najboljša. 

V zadnjem času je bila cena surovim kožam sproščena in se je takoj zvišala 
za okoli 20—30%, pač glede na vrsto in provenienco. Medtem pa ni bilo nikjer 
govora o zvišanju cen za usnje, in so to cene še vedno plafonirane. 

t 
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Će pogledamo nekaj podatkov, bomo videli, da je izrabljenost osnovnih 
sredstev slovenske usnjarske industrije večja od jugoslovanskega povprečja 
za 3,9 °/o, in da zato ob nesorazmernem zvišanju cen za osnovno surovino', ki 
je udeležena v lastni ceni z okoli 65 %> in ob drugih poslabšanih pogojih poslo- 
vanja ta industrija ne bo mogla več poslovati rentabilno. 

Ne naraščajo samo cene osnovni surovini, to je koži, temveč neprenehoma 
rastejo tudi cene za reprodukcijski material, od navadne soli pa do rastlinskih 
strojil. Nadalje je tu vprašanje uvoza surovih kož in izvoza ter kvalitete enega 
in drugega. Iz vsega tega sledi, da bomo morali na eni od prihodnjih sej v 
jesenskem delu v razpravi o notranji trgovini posvetiti nekaj časa tudi razpravi 
o položaju slovenske usnjarske industrije, katere poslovanje bo kmalu na meji 
ekonomičnosti. Zato predlagam, da sestavimo začasno komisijo, ki naj v sode- 
lovanju z Gospodarsko zbornico SR Slovenije in s Poslovnim združenjem usnjar- 
ske industrije v Ljubljani pripravi problematiko panoge 125, ki naj bi jo 
podrobneje obravnaval Gospodarski zbor. 

Predsednik Leopold Krese: Za to točko ni več prijav. Zeli še kdo 
razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo. 

Ugotavljam, da je razprava potrdila stališča in ugotovitve poročila začasnega 
odbora za trgovino. Prav tako ugotavljam, da so stališča in predlogi, tki jih 
pripravlja Republiški sekretariat za trgovino, in so bila v razpravi navedena, v 
skladu s stališči začasnega odbora. Ko smo pripravljali to točko dnevnega reda, 
je bil naš namen, dati informacijo o sedanjem položaju, ne pa kompleksno 
obravnavo notranje trgovine, gre predvsem za celotni položaj preskrbe mest in 
industrijskih središč, zato, da ugotavljamo in opozarjamo ter po svoje dopri- 
nesemo k izgrajevanju ekonomskega sistema kot celote, da se pri reševanju 
problematike celotne ekonomike ne bi upoštevalo tudi ustrezno izgrajevanje in 

'odpravljanje njenih subjektivnih in objektivnih pomanjkljivosti. Namreč, kot 
je bilo tu ugotovljeno, je trgovina izredno pomembna gospodarska panoga, ki pa 
danes v svojem praktičnem delu, v svojem tre t maju, v celotnem sistemu še ni 
ekonomska kategorija, še ni gospodarski faktor v smislu delovanja ekonomskih 
zakonitosti, temveč je še vedno nekje na pol administrativen, ter deluje na 
pol ekonomske, na pol administrativne preskrbovalne organizacije pod različnimi 
državno-administrativnimi vplivi. 

Mislim, da je razprava pokazala in praksa na terenu kaže, da je treba, da 
si z vsemi močmi prizadevamo, da postane trgovina samostojen ekonomski 
faktor v našem družbenoekonomskem sistemu. Ne moremo pričakovati, da 
bi problem deficitarnosti v trgovini glede obsega, predvsem pa glede obsega 
kapacitet, lahko reševale komune. Niti sedaj niti v prihodnje najbrž take 
možnosti ne bo. Rešitev je možna edinole v samofinanciranju, v usposabljanju 
naše trgovine za lastno financiranje, za razširjeno reprodukcijo, da se sama pri- 
lagaja in sama usposablja skladno in vključno v celotni gospodarski sistem za 
izvrševanje svojih nalog. 

Ko se potegujemo za samostojnost poslovanja trgovine, ko se potegujemo 
za to, da se čimbolj odstranijo ostanki državno-administrativnega vmešavanja 
v trgovino in da se ta normalno razvija, pri tem ne mislimo, da v prihodnje 
ne bo potrebno, da bi država, upravni organi, državna uprava in samoupravni 
organi opustili vsak vpliv na trgovino in da ne bo več potrebe, da bi se sploh 
kaj vmešavali; taki primeri bodo, tu je obratovalni čas in podobno, določanje 
obsega glede na potrebe, ki naraščajo itd.; tu se bo morala družba še vedno 



12. seja 193 

vmešavati, in bo mnogokje še potrebno administrativno ukrepati; vendar1 glede 
poslovanja, glede pospeševanja in usposabljanja trgovine, smatram, da je to 
potrebno urediti s sistemom, v katerem bo tudi delitveni sistem tak, da bo 
trgovina sama sebe usposabljala. 

Pri tem, mislim, je potrebno> poudariti in opozoriti še na vlogo teritorialnih 
samoupravnih organov, predvsem komun. Za Slovenijo je karakterističen pojav 
— lahko tako rečem — lokalizma; monopolizma. Čutimo, da je podpora komun 
za monopolistične težnje določenih panog in določenih podjetij precej velika, in 
da moramo zaradi tega ugotavljati, da so slovenska trgovina, slovenski trg in 
slovenska mesta dostikrat slabše založena, zlasti glede obsega in sortimenta 
jugoslovanske proizvodnje, kot pa druga mesta v Jugoslaviji in da je to posle- 
dica ozkosti, administrativnega poseganja in seveda tudi posledica položaja, v 
kakršnem je danes trgovina; saj je za trgovino zadolžena komuna, skoraj bi 
rekel, da je samo ona zanjo odgovorna. Zato mislim, da ko se bo to sprostilo, 
bo tudi ta problem odpadel in je zato treba že danes opozoriti, da bi morale 
naše komune voditi bolj sproščeno, širšo politiko odpiranja vrat in dajanja 
možnosti celotni jugoslovanski proizvodnji, da tako rekoč neomejeno, po» svojih 
ekonomskih interesih, nastopa, uveljavlja in odpira svoje poslovalnice, svoje 
trgovine in tako naprej. To bi bil doprinos za zboljšanje notranje preskrbe pri 
nas, ker preskrba ne bi bila potem odvisna le sama od sebe, temveč od posa- 
meznih teritorialnih enot in delovnih organizacij. 

Namen te naše informacije je bil prav v tem, da ta spoznanja vidimo in 
jih po svoj h močeh podpremo. Pri tem je treba posebej opozoriti na problem 
preskrbe s premogom. Mislim, da tu letos spet ne bo možno kaj več narediti, kot 
zopet poseči po začasnih, nepopularnih in neekonomskih ukrepih kot so nedelj- 
sko delo in podobno, čeprav tudi teh ukrepov ne zavračam in ne odklanjam; 
vendar pa smatram, da letošnja situacija ponovno kaže, da se morajo vsi 
odloč'lni činitelji kar najbolj energično in z največjo odgovornostjo lotiti pro- 
blemov našega rudarstva, naših rudnikov in kako doseči po normalni ekonomski 
poti, da bo rešeno to vprašanje, ki se v zadnjem času redno pojavlja. Gre za 
vprašanje usposabljanja naše proizvodnje, usposabljanja naših rudnikov, da bodo 
več proizvedli, gre tudi za vprašanje cen in podobno, kakor tudi za vprašanje 
zunanjetrgovinske menjave na tem področju. Mislim, da morajo organi 
Izvršnega sveta pričeti ta vprašanja energično reševati, da ne bomo v jeseni 
oziroma pozimi doživeli težkih posledic. 

Vprašanje notranje preskrbe in vprašanje položaja naše notranje trgovine 
je tako pomembno, da ga nikakor ne moremo odpraviti z eno samo sejo' Gospo- 
darskega zbora. To je stalnejši problem, zlasti sedaj, ko se pripravlja in izpo- 
polnjuje gospodarski sistem. Zato predlagam, naj bi začasni odbor ia trgovino 
ne prenehal z delom, temveč naj dela še naprej celo med počitnicami, zllasti 
pa naj intenzivno dela po počitnicah in sproti obvešča Gospodarski zbor, da 
bi lahko po potrebi na sejah ukrepal. 

Ali se strinjate s tem predlogom in zaključki poročila začasnega odbora? 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo> proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. Zahvaljujem se predstavnikom, povab- 
ljenim k tej točki dnevnega reda za udeležbo in prispevke k razpravi, ki so 
pomagali k razčiščevanju stališč o obravnavanih vprašanjih. S tem zaključujem 
to točko dnevnega reda, 

13 



194 Gospodarski zbor 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo gibanja 
gospodarskih odnosov SR Slovenije s tujino v obdobju januar—maj 1964. 

Poročilo, ki sta ga sestavila odbor za trgovino, gostinstvo in turizem Repu- 
bliškega zbora in začasni odbor našega zbora, ste prejeli skupaj z vabilom na 
sejo. Tudi k tej točki dnevnega reda smo povabili predstavnike Izvršnega sveta, 
Republiškega sekretariata za trgovino, Gospodarske zbornice SR Slovenije, 
Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino in nekaterih večjih izvozno-uvoznih 
podjetij kot Kontal, Kemoservis, Tehno-impex in Metalka. Izvršni svet je za 
svojega predstavnika določil Bojana Bunca, republiškega sekretarja za trgovino, 
Gospodarsko zbornico pa zastopa pri tej točki njen podpredsednik Peter Vujec. 
Predlagam, da tako kot pri prejšnji točki, tudi pri tej točki dnevnega reda dobe 
povabljeni besedo, kadar bodo želeli. (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da je 
predlog sprejet. 

Gradivo ik tej točki dnevnega reda ste že prejeli. Pričenjam razpravo in 
prosim predsednika začasnega odbora za uvodno besedo. 

Riko Rižnar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko obravnavamo dosežke 
zunanjetrgovinske izmenjave, lahko ugotovimo, da smo od naše zadnje obrav- 
nave o tej gospodarski dejavnosti dosegli na tem področju nekaj uspehov, da 
pa se prepočasi rešuje vrsta vprašanj, ki še vedno dajejo mednarodni menjavi 
premočan pečat administrativnega vmešavanja, ki preprečuje delovanje eko- 
nomskih zakonitosti ter v preveliki meri odteguje gospodarsko aktivnost na 
področju mednarodne menjave od pristojnosti organov delavskega samouprav- 
ljanja. Postopno izboljšanje lahko ugotovimo v tem, da je vedno več takih 
delovnih organizacij, ki vnašajo uvoz in izvoz v svoje gospodarske načrte, prav 
tako pa tudi komune vključujejo v svoje družbene plane izvozne naloge ter jih 
tekoče spremljajo. 

V prvih petih mesecih opozarja zlasti močan uvoz na svojstven problem, 
saj glede na zelo povečan uvoz še ni čutiti pozitivnih rezultatov v povečani 
proizvodnji niti v izvozu, ki bi jih upravičeno morali že dosegati. Pri spremem- 
bah našega gospodarskega sistema je potrebno uveljaviti v prihodnje taka 
načela, ki bodo v večji meri pozitivno delovala na povečanje izvoza, hkrati pa 
je treba tudi skrbeti, da bodo naša proizvajalna in izvozna podjetja za to delo 
bolj usposobljena. Naša prizadevanja za povečanje izvoza bodo morala biti v 
prihodnje usmerjena tudi na zvišanje vrednosti naših izdelkov na zunanjih 
trgih, saj so cene naših izdelkov v tujini stalno med najnižjimi in so pogosto 
že nenormalno nizke, tako, da tako nastopanje naših podjetij v inozemstvu 
ocenjujejo kot dumping. Znani so tudi primeri, da jugoslovanska podjetja na 
tujem trgu med seboj konkurirajo in si zbijajo^ cene. Take primere bi morali v 
bodoče obravnavati in jih odpraviti, ker povzročajo našemu gospodarstvu veliko 
materialno škodo, zraven tega pa nam tudi kvarijo ugled v tujini. 

Pred dnevi smo obiskali nekaj večjih podjetij ter imeli z njimi razgovore 
o izvozni problematiki. Tako simo v usnjarskem kombinatu Konus v Slovenskih 
Konjicah lahko z zadovoljstvom ugotovili velika prizadevanja tega kolektiva za 
povečanje izvoza, saj bodo letos izvozili za več kot 1 700 000 dolarjev. Pri tem 
pa so nam povedali, da delajo kar s 15 izvozno-uvoznimi podjetji, med katerimi 
pa ne morejo nobenega posebej pohvaliti glede potrebne aktivnost' in priza- 
devnosti za doseganje boljših rezultatov. Tako si naša izvozna trgovska podjetja 
premalo prizadevajo, da bi dosegla višje cene, ne poznajo dovolj stanja na tujih 
trgih, ne nudijo potrebne pomoči pri usmerjanju proizvodnje in prenašajo 
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riziko izvoza v celoti na proizvajalca. Usnjarne tudi moti, da ne smejo same 
imeti vnaprej neposrednih razgovorov s kupci v tovarni, kjer bi najlažje skupno 
ugotovili zahteve glede kvalitete in podobno. To jih moti še posebej zato, ker 
so ugotovili, da sami glede vrste in kvalitete ter povečanega plasmaja dosežejo 
boljše rezultate. Tako Usnjarna iz Slovenj Gradca prek izvoznih podjetij ni 
mogla doseči večjega napredka, dočim je sedaj sama našla v inozemstvu kupce 
za svoje izdelke. Z usnjarnami smo obravnavali tudi aktivnost njihovega poslov- 
nega združenja ter pri tem zvedelil, da jim ta organizacija ni nudila pričako- 
vane pomoči, saj ne izpolnjuje svojih osnovnih nalog. Zato bc potrebno tako 
v združevanjih kot pri izvoznih podjetjih pospešeno rešiti predvsem kadrovske 
in organizacijske probleme ter jih usposobiti za delo, ki bo upoštevalo potrebe 
in upravičene zahteve gospodarstva. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala lepa. Besedo ima republiški sekre- 
tar za trgovino Bojan Bunc. 

Bojan Bunc: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz poročila o gibanju 
gospodarskih odnosov SR Slovenije s tujino v obdobju januar—maj 1964 so 
razvidna prizadevanja predvsem za odpravo pomanjkljivosti, ki ovirajo naš 
izvoz. 

Zvezna skupščina je že pred nekaj meseci sprejela priporočilo, naj bi se 
gospodarske organizacije v večjem obsegu usmerile na izvoz in naj bi odpravili 
razne administrativne prepreke, ki zavirajo izvoz, predvsem pa naj bi uvoz 
v večji meri kot doslej povezali z izvozom. Podobno priporočilo je sprejela tudi 
Skupščina SR Slovenije. Pristojni zvezni organi so ocenili, da je sedanji trgovin- 
ski režim zastarel in pripravljajo temeljite spremembe oziroma nov zunanje- 
trgovinski režim. Hkrati pa so že sprejeli nekaj ukrepov, ki so ugodno vplivali 
na izvoz. Podobne ukrepe še predvidevamo do sprejetja novega režima. Ti 
ukrepi naj bi postopoma odpravljali anomalije in administrativne ovire v 
zunanji trgovini. Pri tem so sodelovali tudi republiški organi, ki so na podlagi 
priporočil Skupščine SR Slovenije izdelali konkretne predloge, ter jih posre- 
dovali zveznim organom. Ti so nekatere predloge upoštevali le delno. Nekaj 
načelnih ukrepov, ki so bili sprejeti, je ugodno vplivalo na realizacijo- oziroma 
poenostavitev zunanjetrgovinskega režima. 

Banke so za letošnjo leto pravočasno dodelile gospodarskim organizacijam 
del potrebnih deviznih sredstev za uvoz reprodukcijskega materiala. Gospodar- 
ske organizacije so v celoti izkoristile to ugodnost in se založile z reprodukcij- 
skim materialom. Zato je bil pritisk v prvih treh mesecih letošnjega leta na 
devizna sredstva zelo močan, porasla je proizvodnja, žal pa ni ustrezno porastel 
tudi izvoz. Posledica tega je bila poslabšanje devizne situacije. Banke ne morejo 
izvrševati plačilnih nalogov v inozemstvo. Danes je zelo težko oceniti, kateri 
plačilni nalogi, ki so jih gospodarske organizacije predložile bankam, soi objek- 
tivno nujni. Pri teh nalogih je mnogo takih, ki so jih gospodarske organizacije 
predložile predčasno, ko imajo na zalogi še dovolj reprodukcijskega materiala, 
ker se bojijo, da bo v prihodnje še težje priti do deviznih sredstev. Pri drugih 
gospodarskih organizacijah pa se že čutijo posledice pomanjkanja reprodukcij- 
skega materiala, kar negativno vpliva na njihovo- proizvodnjo ter hkrati tudi 
na izvoz. 

Da bi odpravili te pomanjkljivosti, pripravlja Zvezni sekretariat za zu- 
nanjo trgovino za prihodnje leto spremembo pri dodeljevanju deviznih sredstev 
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v tem smislu, da gospodarske organizacije ne bodo dobivale le avansov, kot 
doslej, temveč bodo že v drugi polovici letošnjega leta dobile na osnovi po- 
slovnega odnosa s pooblaščenimi bankami devizna sredstva za celotno proiz- 
vodnjo v prihodnjem letu. Tako- bodo gospodarske organizacije že vnaprej 
vedele, kakšna devizna sredstva bodo imele v prihodnjem poslovnem letu in 
bodo lahko pravočasno uskladile svoje proizvodne in izvozne plane z možnostmi 
preskrbe z uvoznim r e p r o d u k cj i sk i m materialom. 

Pooblaščene banke bodo morale v tem primeru s pogodbami zadolžiti go- 
spodarske organizacije, da bodo vzporedno s koriščenjem deviznih sredstev 
izpolnjevale svoje izvozne obveznosti. Zvezni organi bodo morali bolj kot doslej, 
skrbeti za uskladitev dinamike trošenja in ustvarjanja deviznih sredstev; hkrati 
pa bodo morale tudi gospodarske organizacije bolj kot doslej skrbeti za to, 
da bodo uvažale reprodukcijski material po čim ugodnejših pogojih in s tistih 
področij, kjer razpolagamo, oziroma bomo razpolagali z zadostnimi deviznimi 
sredstvi. 

Število restrikcij za uvoz blaga, za katerega je potrebno posebno uvozno 
dovoljenje, se je precej zmanjšalo. Tudi ta ukrep je ugodno vplival na spro- 
stitev zunanjetrgovinskega sistema. Nekatere restrikcije bomo morali obdržati 
tudi v prihodnje, pri tem pa bo> nujno poenostaviti postopek. Republiška go- 
spodarska zbornica, Jugobanka, podružnica za SR Slovenijo in naš sekretariat 
smo že večkrat predlagali pristojnim zveznim organom, naj bi pristojnosti v 
zvezi z uvoznimi dovoljenji v celoti prešle na poslovne banke. 

Naš predlog niso sprejeli v celoti in nekatera teh dovoljenj daje še vedno 
Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino, kar povzroča, da je postopek daljši in 
kompliciran. S tem so gospodarske organizacije različnih proizvodnih vej po- 
stavljene v neenak položaj. Za tisti reprodukcijski material in opremo za uvoz, 
za katerega naj bi še v prihodnje obdržali posebna dovoljenja, pa bi morala 
domača proizvajalna podjetja, na zahtevo katerih je bila uvedena omejitev 
uvoza, prevzeti vso odgovornost, da bodo domačo industrijo preskrbovala s tem 
materialom v zahtevni kvaliteti, količinah in po konkurenčnih cenah. 

Nadaljnje administrativno poseganje v zunanjo trgovino, predvsem pa 
v izvoz predstavlja sistem alokacij. Število artiklov, za katere so predp sane 
alokacije, se je znižalo od 8 na 3, prizadevamo pa si, da se alokacije ukinejo, 
kar predstavlja povečanje samostojnosti gospodarskih organizacij pri plasmaju 
svojih izdelkov. Za sedaj so v veljavi alokacije še za izvoz rezanega lesa, ce- 
menta in nekaterih barvnih kovin. 

Precejšnja ovira za izvoz, ki bi sicer v občutni meri vplivala na izvoz 
opreme šele v prihodnjih letih, je b la obvezna 25 % soudeležba proizvajalca- 
izvoznika pri financiranju izvoza opreme na kredit. Ta ovira je sedaj znatno 
omiljena, ker so zvezni organi znižali obvezno udeležbo na najmanj 5°/o. , 

Problem, pri katerem se je naš sekret:rat skupaj z banko še zlasti angažiral, 
je decentralizacija deviznega poslovanja in s tem v zvezi vključitev republi- 
ških gospodarskih in nekaterih komunalnih bank v devizno poslovanje. Po 
zagotovilih predstavnika Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino bo to vpra- 
šanje že v tem mesecu rešeno. Zvezni predlog predvideva postopno vključe- 
vanje teh bank v devizno poslovanje, vendar ne upošteva v celoti predloga 
naše republike, pač pa za začetek predvideva vključevanje le pri poslih, ki zago- 
tavljajo povečanje izvoza, ne pa tudi pri redni delitvi deviznih sredstev. Pred- 
vsem pa ne omogoča naložbo deviznih sredstev teh bank pri bankah v tujini. 
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Gospodarske banke so za izdelavo opreme za proizvodnjo izvoznih artiklov 
razmeroma lahko dobile devizne in dinarske kredite pri zveznih bankah, če 
so pokazale zadosten devizni učinek. Težave pa so nastopile, ker same niso 
imele sredstev za soudeležbo. Komunalne banke in gospodarske banke pa, 
čeprav so imele sredstva, jih tem organizacijam niso dajale, ker za to niso 
bile stimulirane. Krediti, ki so jih gospodarske organizacije od njih zahtevale, 
so bili povečini dolgoročnega značaja. Navajamo nekatere primere, ko je Ju- 
goslovanska banka že odobrila potrebne dinarske in devizne kredite za uvoz 
opreme, ki pa zaradi pomanjkanja soudeležbe niso bili realizirani: Železarna 
Ravne, Rudnik in topilnica Mežica, več lesno industrijskih podjetij, Cinkarna 
Celje, Delamaris Izola itd. Republiški forumi bi morali še naprej vztrajati na 
popolni vključitvi gospodarskih in komunalnih bank v devizno poslovanje, 
prav tako pa tudi na večji osamosvojitvi republiške filiale Jugobanke. Tudi po- 
stopno vključevanje v devizno poslovanje bo zainteres;ralo banke za take posle, 
ki zagotavljajo povečanje izvoza. Gospodarske in komunalne banke bodo pred- 
vsem z ustvarjenimi čistimi deviznimi sredstvi pri izvoznih poslih osnovale 
svoj lastni devizni sklad. Zaradi te materialne stimulacije bodo banke bolj 
kot doslej vlagale investicijska sredstva v proizvodnjo, namenjeno izvozu. 

Proizvajalna podjetja, ki so se v večji meri vezala na izvoz svojih artiklov, 
so praviloma manj akumulativna kot tista, ki so se izključno ali pretrežno usme- 
rila na domače tržišče. To velja še zlasti za tista podjetja, ki izvažajo na zahodno 
tržišče. Poleg tega se mora izvozna industrija hitreje in intenzivneje moder- 
nizirati in mehanizirati, če hoče vzdržati hudo konkurenco pri cenah in kvaliteti 
na zahodnem trgu. Kot že rečeno, je ta industrija manj akumulativna, pogoji, 
pod katerimi pa lahko najema dinarske in devizne investicijske kredite, pa so 
vse prej kot ugodni. Gospodarske organizacije v mnogih primerih potem, ko 
z izvozom zadostijo deviznim obveznostim, iščejo sanacijo svojih skladov v tem, 
da omejijo izvoz in usmerijo' svoje proizvode na domači trg. Zato pripravlja 
sekretariat skupaj z Jugobanko predlog, naj bi se odobravali investicijski kre- 
diti za izvoz po najugodnejših pogojih, obrestna mera naj bi se znižala od 
sedanjih 7 na 2 do 3%, rok vračila pa naj bi se podaljšal na najmanj 10 let. 
Jugobanka je doslej edina banka, ki kreditira samo izvozne invest:cije, in lahko 
odobrava te kredite z rokom največ 5 let. Ta predlog predvideva znižanje ob- 
restnih mer tudi za kratkoročne kredite, in sicer za zaloge blaga, ki je na- 
menjeno izvozu in za izvozne kredite. Obrestna mera naj bi znašala kot pri 
investicijskih kreditih 2 do 3 "/o, veljala pa naj bi le za izvoz na območje 
konvertibilnih valut. 

Zvezni izvršni svet je na podlagi predloga, ki sta pa izdelala Renubliška 
gospodarska zbornica in sekretariat za trgovino izdal odlok o izvozu in uvozu 
blaga v maloobmejnem blagovnem prometu. Ta odlok v celoti upošteva pred- 
loge naše republike. Ureditev blagovne menjave v okviru maloobmejnega pro- 
meta bo nedvomno vplivala na njen nadaljnji razvoj. 

Iz poročil odborov Skupščine SR Slovenije je razvidno, da gospodarske 
organizacije, razen redkih, to je proizvajalcev barvnih kovin, niso stimulirane 
za izvoz. Vsi ukrepi, ki so že sprejeti, oziroma jih že sprejemajo, le deloma 
rešujejo ta problem. Pristojni zvezni organi zvezne banke vežejo svoje ukrepe 
vse preveč na sedanjo približno ocenjeno situacijo. Retencijska kvota naj bi 
v perspektivi še ne imela dejanske prioritete, to pa zato, ker bi gospodarske orga- 
nizacije lahko npr. na račun retencijske kvote uvažale pisalne stroje in podobno, 
druge gospodarske organizacije pa ne bi dobile sredstev za uvoz reprodukcij- 
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skega materiala. Ta politika je zelo kratkovidna in docela dezinteresira go- 
spodarske organizacije za izvoz. Investicije za izvoz nimajo' prioritete, nasprotno, 
bile so celo zapostavljene. Obrestna mera za izvoz je ista kot za domači trg, 
roki vračanja pa so krajši. 

Iz razgovora z gospodarskimi organizacijami, ki sta jih organizirala Ju- 
gobanka in naš sekretariat, je razvidno, da so edina stimulacija za gospodarske 
organizacije za izvoz v sedanjem položaju boljši instrumenti, to- so premije in 
davčne olajšave. Gospodarske organizacije se odločajo za izvoz predvsem tedaj, 
ko morajo modernizirati svojo proizvodnjo in zato najeti devizne kredite, pri 
čemer jih banke vežejo na določene izvozne obveznosti. V mnogih primerih 
potem te gospodarske organizacije izvajajo pritisk na povečanje izvoznih instru- 
mentov, pri tem pa mnogokrat prihaja do raznih anomalij. 

Izvozni instrumenti, to' je premije in davčne olajšave, ki jih odobravata 
zvezna sekretariata za finance in zunanjo trgovino, zaradi takih pritiskov večkrat 
niso odraz stvarnosti, temveč odraz finančne situacije nekaterih gospodarskih 
organizacij v določeni panogi. 

Na povečanje izvoznih instrumentov gleda naš sekretariat negativno in 
podpira zvišanje le v izjemnih primerih, ko gre za usklajevanje instrumentov 
med surovinami, polizdelki in gotovimi izdelki. Takoi npr. skupaj z zdru- 
ženjem lesne industrije in zbornico kompleksno proučujemo' sistem izvoznega 
premiranja v lesni industriji, saj je z zvišanjem izvoznih instrumentov za 
izvoz žaganega lesa in plošč nastalo nesorazmerje v primerjavi z izvoznimi 
instrumenti za izvoz finalnih izdelkov. Premiranje izvoza finalnih izdelkov 
je bilo vsaj deloma usklajeno z izvozom primarne predelave lesa, vendar pa bo 
verjetno v kratkem prišlo do novih neskladij, ker se predvideva povišanje cene 
celuloznega lesa od dosedanjih 11 000 na 13 000 din. 

Do takih in podobnih anomalij pride, če se ne obravnava posamezna panoga 
kot celota. Zato je pravilno stališče, da je nujno vsako spremembo izvoznih 
instrumentov obravnavati kompleksno za celotno panogo ali celo za več panog 
skupaj kot npr. les in papir. 

Prepočasna liberalizacija deviznega sistema v smeri deviznega samofinan- 
ciranja gospodarskih organizacij je deloma tudi posledica premajhnega pritiska 
gospodarskih organizacij na upravne organe. Osnovna naloga vseh upravnih 
organov je, da se za proizvodnjo čimprej sestavijo takšni instrumenti, da bo 
proizvodnja za izvoz ekonomsko stimulirana in da bomo prešli od prepriče- 
vanja na ekonomiko. 

Na izpolnjevanje izvoznega plana precej vpliva delni izpad izvoza 
opreme, tako v panogi 117-kovinska industrija, kot tudi v panogi 119-elektro- 
industrija. Za elektroindustrijo lahko trdimo, da veja kot celota ne izpolnjuje 
izvoznih obveznosti. Pri posameznih glavnih proizvajalcih-izvoznikih pa je iz- 
polnjevanje plana v prvih petih mesecih letošnjega leta naslednje: »-Iskra« 
Kranj 19 2%, Elektrokovina Maribor 27,5'%, Elektroindustrija in splošna mon- 
taža Maribor 25,6 %, »Elra« Skofja Loka 3,1'%, »Elma« Črnuče 32,5,%, »Eta« 
Cerkno 11,3 %, »Elrad« Gornja Radgona 18,2 %, »Zmaj« Ljubljana 13,5% itd. 

Ta pregled kaže, da se je dinamičnemu planu približala le »Elma« Črnuče, 
dočim so vse ostale gospodarske organizacije močno- pod planom, zaradi česar 
obstaja bojazen, da izvozni plani te panoge ne bodo izpolnjeni. Kovinska indu- 
strija izvozni plan v celoti sicer bolje izpolnjuje kot elektroindustrija, vendar 
je značilno, da prav proizvajalci opreme v tej panogi najslabše izpolnjujejo 
izvozne obveznosti. 
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Pregled izpolnjevanja izvoznega plana za prvih 5 mesecev letošnjega leta 
za glavne proizvajalce izvoznikov opreme je v odstotkih naslednji: »L tostroj« 
Ljubljana 26 °/o, Strojna tovarna v Trbovljah 32,4 a/o, »Metalna« Maribor 15,6 "/o, 
»Boris Kidrič« 3,6 °/o. Relativno visok odstotek izvoza celotne panoge je pred- 
vsem zasluga motorne industrije, kjer sta glavna proizvajalca »Tomcs« Koper 
in TAM izpolnila 58,1 '°/o oziroma 41,3% letne izvozne obveznosti, ter še ne- 
katerih večjih proizvajalcev te panoge, kot tovarne Emajlirane posode Celje 
in podobno. Sam matematični procent izpolnjevanja izvoznega plana za obe 
panogi, ki proizvajata v precejšnji meri individualno opremo za izvoz, nam 
še ne da popolne slike izvoza, vendar pa lahko za obe panogi trdimo, da pri 
izvozu po vsej verjetnosti letos plana ne bomo dosegli. Ta trditev temelji na 
izjavah posameznih proizvajalcev izvoznikov na sestankih, ki sta jih organi- 
zirala Jugobanka in sekretariat za trgovino. 

Vzroki, da se izvozni plan ne izpolnjuje, so v glavnem isti kot pri ostalih 
panogah, s tem, da je pri nas konjuktura na področju investicijske potrošnje' 
najmočnejša in s tem tudi orientacija na domače tržišče. Seveda pa ne smemo 
prezreti dejstva, da plasma opreme na zunanjih tržiščih ni enostaven, zunanja 
trgovinska mreža za izvoz opreme pa je zelo slabo razvita. V prihodnje bo 
vsekakor potrebno, da tako proizvajalci kot specializirana izvozna podjetja 
investirajo večja sredstva v kadre in razvoj mreže. To priporočilo je dala 
svoječasno že naša skupščina, vendar ga gospodarske organizacije niso v za- 
dostni meri upoštevale. 

Gibanje zunanjetrgovinske menjave naše republike v prvih petih mesecih 
letošnjega leta nam jasno kaže, da veljavni devizni sistem ne zagotavlja sklad- 
nega razvoja porasta proizvodnje in izvoza, ker v premajhni meri veže uvoz 
reprodukcijskega materiala na izvoz polizdelkov in gotovih izdelkov. Praviloma 
se namreč veže uvoz z izvozom le pri reprodukcijskem materialu, ki se uvaža 
po listi generalnega dovoljenja, dočim se ves ostali uvoz kot prosti kontigen- 
tirani uvoz na osnovi liberalnega dovoljenja, ki predstavja največji del našega 
uvoza, le izjemoma veže na izpolnjevanje izvoznih obveznosti. 

S tem, ko bi uvoz reprodukcijskega materiala postal neposredno odvisen 
od izvoznih rezultatov, bi bile gospodarske organizacije veliko bolj kot doslej 
zainteresirane na skladnem razvoju proizvodnje in izvoza. Zelo ugodne re- 
zultate je dala uvedba delnega samofinanciranja tekstilne industrije, kjer je 
uvoz določenega dela surovin izključno* vezan na izvoz gotovih izdelkov. Re- 
zultati povezovanja izvoza in uvoza so bili vidni že v preteklem letu, še bolj 
pa v letošnjem, saj je tekstilna industrija v prvih petih mesecih letošnjega 
leta, v primerjavi z istim obdobjem v preteklem letu, povečala izvoz od 1013 
milijonov deviznih din na 1743 milijonov deviznih din. Pri tem izvrševanju 
izvoznega plana je tekstilna industrija z 41,5 °/o na enem prvih mest. 

Jugoslovanska banka skupaj s Svetom usnjarske industrije pri Zvezni 
gospodarski zbornici pripravlja uvedbo podobnega načina deviznega samofinan- 
ciranja tudi v tej panogi. Podobno kot pri tekstilni industriji bo morala tudi 
usnjarska industrija uvožene surovine, predvsem surove kože, vezati na izvoz 
usnja, oziroma finalnih izdelkov, to je obutve, konfekcije in galanterije. Pred- 
videno je tudi, da bodo tiste gospodarske organizacije, ki bodo svoje izdelke 
izvažale na konvertabilno območje, imele možnosti dobiti boljše uvozne surovine 
iz Severne in Južne Amerike, kot pa tiste, ki bodo izvažale svoje izdelke na 
klirinško področje. Po našem mnenju bo uvedba deviznega samofinanciranja v 
usnjarski industriji pripomogla k še nadaljnjemu povečanju izvoza te panoge, 
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ki se je v zadnjih letih lepo uveljavila tudi na zahodnih tržiščih. Gospodarska 
zbornica SR Slovenije in naš sekretariat pripravljata skupaj z Jugobanko 
predlog za vključevanje še nekaterih panog, v podoben način deviznega samo- 
financiranja kot na primer za papirno, lesno in gumarsko industrijo. 

Pri ostalih vejah industrije, oziroma pri uvozu ostalih surovin pa bi bilo 
nujno v večji meri kot doslej vezati uvoz reprodukcijskega materiala po vseh 
kategorijah uvoza in ne samo uvoz po generalnem dovoljenju, na izvoz pol- 
izdelkov in gotovih proizvodov, s čimer bi bila dana osnova za postopen prehod 
na devizno samofinanciranje pri vseh industrijskih vejah. Seveda pa bi morali 
pri vezavi izvoza z uvozom upoštevati tudi kvaliteto' ostvarjenih in, potrošenih 
deviznih sredstev. Za izvoz na konvertibilna področja naj bi izvozniki dobili 
konvertibilna devizna sredstva, za izvoz na vzhod pa vzhodna devizna sredstva. 

Poročilo omenja tudi gibanje in priliv neblagovnih deviz. Kljub temu, da 
je priliv neblagovnih deviz izredno važen za uravnovešenje naše plačilne 
bilance, pa lahko ugotovimo, da so gospodarske organizacije, ki delujejo na 
tem področju, še manj stimulirane kot proizvodna podjetja. Republike nad 
temi devizami nimajo pregleda, investicijska vlaganja pa niso prilagojena de- 
viznemu učinku, ki ga ustvarjajo posamezne gospodarske organizacije na tem 
področju. Jasno je, da moramo tudi na področju uslug najti za gospodarske or- 
ganizacije isto stimulacijo, kot jo predvidevamo za proizvodnjo, če hočemo 
povečati priliv neblagovnih deviz. V tem smislu se pripravlja nekaj konkretnih 
predlogov. Za Narodno banko pripravljamo predlog, da bi neblagovne devize, 
ustvarjene s transportnimi luškimi uslugami, vsaj deloma ostale na področju, 
kjer so bile ustvarjene in da bi se porabile za modernizacijo železniških prog 
in luških naprav. Modernizacija teh naprav bi povečala njihovo zmogljivost in 
s tem tudi priliv neblagovnih deviz. Predlog obravnava tudi možnost večjega 
dotoka deviznih sredstev, ki jih držijo naši državljani v tujini in so jih pri- 
dobili kot darila, zapuščine, dote itd. Stimulacijo za prinašanje teh deviz bi 
dosegli s tem, da bi morali imetniki samo del teh deviz obvezno prodati Narodni 
banki in ne v celoti kot doslej, ostanek pa bi lahko naložili na devizne račune 
pri Narodni banki. 

Do danes so republiški organi izdelali predlog za stimuliranje trgovskih 
podjetij, da bi se v čimvečji meri angažirala pri prodaji blaga tujim turistom za 
devizna sredstva z 20'"/» popustom. Prepričani smo, da lahko nastane ta način 
prodaje pomemben vir deviznega priliva. Nekaj ukrepov v tej smeri je sicer 
bilo že sprejetih, kot priznanje 7 "/o retencijske kvote, nadalje priznanje pro- 
vizije pri zamenjavi tujih plačilnih sredstev ter zavarovanje proti riziku pri 
menjavi. Občutno je bil liberaliziran postopek prodaje za tuja plačilna sredstva. 
Kljub temu, da so bili rešeni navedeni zahtevki trgovinskih organizacij, prodaja 
za tuja plačilna sredstva prepočasi narašča. Zato predvideva naš predlog, da bi 
imele trgovinske organizacije, ki so se vključile v tovrstno prodajo, prednost 
pri dodeljevanju kontingenta za uvoz blaga široke potrošnje v skladu z ustvar- 
jenimi deviznimi sredstvi, in da bi na ta način ustvarjeno retencijsko kvoto 
lahko uporabile za uvoz blaga široke potrošnje, kar jim sedanji predpisi ne 
omogočajo. S temi ukrepi bi povečali zainteresiranost trgovine za povečanje 
prometa in izboljšanje asortimenta blaga. Poleg tega pa predvideva naš predlog 
razširitev prodaje za devizna sredstva z 20% popustom tudi za bencin. 

Zunanjetrgovinska podjetja, ki so danes skoraj izključno agenti, bi morala 
vlagati svoje fonde v industrijo in jo na ta način vezati na izvoz. S skupnim 
vlaganjem v proizvodnjo bi tudi trgovina prevzela del rizika pri eventualni 
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izgubi pri izvozu. Na ta način bi ustvarili trajnejšo povezavo med proizvajalcem 
in izvozniki in s tem tudi bolj kontinuiran nastop na zunanjem trgu, kar 
ima zopet za posledico možnosti za prodajo večjih količin in za doseganje 
boljših cen. 

Zagotoviti moramo brezpogojno izpolnjevanje pogodb med kooperanti ter 
med proizvajalci in izvozniki, da se ne bo dogajalo še vnaprej, da v primeru 
konjunkture na notranjem trgu podjetja odpovedujejo izvozne pogodbe. 

Ukrepi, ki so bili že sprejeti oziroma, ki smo jih predlagali v zvezi s pospe- 
ševanjem izvoza in povečanim prilivom blagovnih in neblagovnih deviz, so 
naslednji: 

1. čimprej in v čimvečji meri moramo preiti na devizno samofinanciranje; 
2. čimprej je treba vključiti lokalne banke v devizno poslovanje in jim 

dati možnost, da same brez sodelovanja zveznih bank dinarsko in devizno 
financirajo posle, ki zagotavljajo povečan devizni priliv in jih s tem zaintere- 
sirati tudi za večja vlaganja investicijskih sredstev v izvozno industrijo'; 

3. v panogah, kjer ni možno preiti na popolno devizno samofinanciranje, 
je treba močneje kot doslej vezati uvoz reprodukcijskega materiala na izvoz 
polizdelkov in gotovih izdelkov; 

4. retencijska kvota naj postane dejansko stimulacija gospodarskim organi- 
zacijam za izvoz. Plačilni nalogi v inozemstvo v breme retencijske kvote naj 
imajo absolutno prioriteto, ne glede na trenutno devizno situacijo. Gospodarskim 
organizacijam bi morali omogočati, da za sredstva iz svoje retencijske kvote 
lahko uvažajo blago, ne glede na režim uvoza; 

5. vsi administrativni ukrepi kot alokacije in restrikcije naj se skrčijo na 
neobhodni minimum, kompetenca za odobravanje restrikcij pa naj se v celoti 

, prenese na poslovne banke; 
6. stimulacija izvoza z zvišanjem izvoznih instrumentov naj bo le izjema. 

Gospodarska organizacija se mora zainteresirati za večje vključevanje v izvoz 
z dosledno vezavo uvoza z izvozom ter z ugodnejšimi pogoji za najemanje 
kratkoročnih in investicijskih kreditov, dejansko likvidnostjo retencijske kvote 
ipd. Da bomo l^hko v prihodnje bolje izpolnjevali izvozne plane, se bodo morala 
tudi proizvodna podjetja v večji meri vključiti v zunanjetrgovinsko1 poslovanje. 
V zvezi s tem se mora takoj pristopiti k vzgajanju novih zunanjetrgovinskih 
kadrov in k formiranju zunanjetrgovinske mreže. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Peter Vujec. 

Peter Vujec: Tovarišice in tovariši poslanci! Moj prispevek k tej 
razpravi se bo deloma vezal na poročilo začasnega odbora za trgovino, deloma 
pa tudi na priporočila Republiškega in Gospodarskega zbora Skupščine SR Slo- 
venije, sprejeta v novembru preteklega leta, da bi se naše gospodarstvo zlasti 
na področju industrije, neblagovnih uslug in s pomočjo dodatnih sporazumov 
— tu mislim obmejne sporazume — čim hitreje vključilo v mednarodno deli- 
tev dela. Naša zbornica je preko svojih organov in to' upravnega odbora, svetov, 
strokovnih odborov in strokovnih služb sproti spremljala razvoj naše zunanje 
trgovine in ga usmerjala skladno s priporočili Skupščine. Ob ugotavljanju, ana- 
liziranju in reševanju konkretne problematike pa so se izoblikovala določena 
stališča in predlogi, katere bi skušal ob tej priliki v zgoščeni obliki podati. 

Iz polletnih podatkov letošnjega leta je razvidno, da je v tem obdobju 
prišlo z ene strani do občutnih nesorazmerij med izvozom in uvozom, z druge 
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strani pa je pomanjkanje določenega reprodukcijskega materiala iz uvoza 
povzročilo precejšnje težave nekaterim podjetjem pri njihovi tekoči proizvod- 
nji, kar je tudi vplivalo na realizacijo njihovega izvoza. 

Kaj kažejo te ugotovitve, tovariši poslanci? Te ugotovitve ponovno dokazu- 
jejo, in zbornica ocenjuje tako, da je sedanji pretežno administrativni zunanje- 
trgovinski sistem že več ali manj preživel, da ne ustreza več razvojni stopnji 
našega gospodarstva, kakor tudi bolj elastičnemu in učinkovitemu vključevanju 
našega gospodarstva v svetovno^ trgovino. Na sestankih, ki jih organizira zbor- 
nica prek svojih svetov in raznih drugih organov, je često mučno poslušati 
predstavnike naših gospodarskih organizacij, ki so zelo enotni v tem, da se 
razni konstruktivni in perspektivni predlogi za izboljšanje naše zunanje trgo- 
vine zelo malo, oziroma se sploh ne upoštevajo'. Zato se često apelira predvsem 
na odgovorne zvezne organe, ker se ta vprašanja v glavnem rešujejo na nivoju 
federacije, da bi se določena vprašanja našega zunanjetrgovinskega in deviznega 
sistema hitreje in elastičneje reševala. To je predlog gospodarstva. Cesto so 
to predlogi, ki pomenijo za naše gospodarstvo določene obremenitve in katere 
je gospodarstvo^ pripravljeno sprejeti samo, da bi se situacija izboljšala. 

Upravni odbor kot najvišji organ naše zbornice je v tem prvem polletju 
dvakrat razpravljal o problemih, pogojih in možnostih večjega izvoza. Ob teh 
razpravah so predstavniki gospodarstva, predvsem pa industrijsko-proizvodnih 
podjetij, ker vsaj 3/4 našega izvoza odpade na ta podjetja — s tem nikakor 
ne mislim zanemarjati izvoza kmetijstva in pa neblagovnega sektorja — ugoto- 
vili in močno poudarili to, kar je tudi tovariš Bunc že ugotovil, da so dozoreli 
pogoji čimprejšnjega delnega ali popolnega deviznega samofinanciranja v pro- 
izvodnih podjetjih, ki izvažajo. Okrog teh vprašanj se pa često preveč načelno 
govori in manjkajo konkretni predlogi, kako bi to devizno samofinanciranje « 
po posameznh panogah našega gospodarstva, oziroma po posameznih grupah 
izgledalo. Vendar že danes lahko, ugotovimo, da so dani pogoji za ta prehod 
na naslednje skupine podjetij: lesna industrija, industrija usnja in obutve, 
nekatere skupine živilske industrije v povezavi z ustreznimi skupinami kme- 
tijstva, oziroma vezava uvoza močnih krmil kot repromateriala aa proizvodnjo 
mesa z izvozom živine, mesa in mesnih izdelkov. Možnosti deviznega samofinan- 
ciranja so tudi pri steklarnah, pri barvni metalurgiji, pri nekaterih skupinah 
kovinske industrije, pri nekaterih skupinah elektroindustrije in deloma že tudi 
pri kemični predelovalni industriji. To so, kot sem rekel, le določeni predlogi, 
katere bo treba čimprej konkretno proučiti in čimprej preiti v tej situaciji, 
v kateri smo, na devizno samofinanciranje kot sredstvo za učinkovito reševanje 
trenutne devizne situacije. 

Med panogami je bila omenjena tudi industrija usnja in obutve, glede 
katere je ugotoviti, da je prehod te panoge na devizno samofinanciranje, ki je 
bil predlagan že lansko leto, že prej obdelan, precej se je o tej stvari ukvarjal 
svet za industrija usnja in obutve pri Zvezni gospodarski zbornici, vendar ni 
dobil svoj konkreten odraz in svoje mesto v neposredni operativi oziroma v 
neposrednem reševanju. Ce se to ugotavlja in če je temu tako, potem menimo, 
da je nujno potrebno, da, se prav temu vprašanju posveti večja pozornost. 

Z uvedbo režima deviznega samofinanciranja pa ne bodo> odstranjeni ostali 
zaviralni činitelji, ki so še na tem področju izvoza oziroma uvoza. Naša proiz- 
vodnja je še vedno razmeroma zastarela in nizko produktivna. Razvojni pro- 
grami v preveliki meri upoštevajo le potrebe domačega trga, zato bo med drug'm 
tudi potrebno, da poiščemo vse možnosti v okviru naših podjetij in vse obsto- 
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ječe notranje rezerve in da jih usmerjamo in izkoriščamo za povečanje izvoza. 
Razvojni programi naših delovnih organizacij morajo imeti mnogo večjo in 
konkretno izvozno orientacijo. Naše gospodarstvo se tudi srečuje z raznimi 
organizacijskimi in kadrovskimi problemi, kakor tudi s problemi, ki prestopajo 
okvire delovne organizacije. Taki problemi, ki presegajo okvire lastnega reše- 
vanja, so predvsem naslednji: 

1. Premajhno investicijsko vlaganje, ki bi povečalo proizvodnjo za izvoz. 
Zavedajoč se tega dejstva, je za nadaljnji razvoj, predvsem za večji izvoz, 
potrebno, da se daje investicijskim naložbam v proizvodnjo za izvoz mnogo 
večji poudarek. V materialu začasnega odbora za trgovino je zelo nazorno pri- 
kazano, kako malo je bi bila proizvodnja za izvoz udeležena prav pri krediti- 
ranju za izvoz, kar pa je seveda bilo odvisno od delitve teh sredstev in podobno. 
Zato je naša zbornica pripravljena financirati in plačati posebno študijo, ki bi 
proučila investicijska vlaganja za povečanje izvoza in za zagotovitev sodobne 
proizvodnje v tistih panogah, ki so v pogledu neto deviznega efekta naj- 
ugodnejša. 

2. Glede retencijske kvote se veliko govori, predvsem pa o njeni uporab- 
nosti in likvidnosti, vendar dosedanje spremembe v tej smeri še niso takšne, 
da bi retencijska kvota dejansko postala pomemben činitelj deviznega samofi- 
nanciranja, in na ta način pomembnejši ekonomski činitelj večjega izvoza. Zato 
menimo, da bi v tem prehodnem obdobju b:lo nujno potrebno, da se retencijska 
kvota izloči iz režima ostalih deviznih sredstev, s čimer bi postala za podjetja 
dejanska stimulacija in ne samo predpravica za nakup deviznih sredstev, kot je 
bila do sedaj, oziroma je še sedaj. 

3. Nadaljnje vprašanje s področja sistema so problemi prevoznih premij. 
Sistem izvoznih premij bi se brez nadaljnjega moral reševati tako, da bi pospe- 
ševal izvoz proizvodov z višjo in visoko stopnjo obdelave, iz prakse pa je znano, 
da je vrsta primerov, ko premiranje ni forsiralo nadaljnjo predelavo oziroma 
jo je celo onemogočilo. Npr. neutemeljeno zvišanje za žagan les je povzročilo 
zahtevo finalistov za višjo dinarsko izvozno stimulacijo. V zadnjem času se 
zasleduje določene tendence prehoda na individualno stimulacijo posamezne 
gospodarske organizacije oziroma so tudi določeni predlogi, ki govorijo o indi- 
vidualnem premiranju. To pa bi po našem mnenju pomenilo ekonomsko zaščito 
nerentabilne proizvodnje, na zunanjem trgu pa še povečalo primere nelojalne 
konkurence. Zato smatramo, da je vprašanje izvoznih premij zelo važno vpra- 
šanje, da je še vedno preveč subjektivno reševano in da to reševanje ni dovolj 
elastično. Seveda se zavedamo tega, da sleherna država v razvoju preko sistema 
premij forsira svojo industrijo, forsira svoje vključevanje na zunanja tržišča. 
Tako je tudi pri nas, vendar je pa število prošenj za izvozne premije tako veliko, 
da se postavlja vprašanje, kako daleč naj sploh gredo te premije, če ne bomo 
paralelno s tem reševali proizvodnjo, produktivnost dela, izboljšave na pod- 
ročju proizvodnje, tehnologije itd. 

4. Pri planiranju je nujno potrebno doseči v bodoče večjo skladnost prav 
med izvozom določen'h proizvodov in pa med potrebami predelovalne industrije. 

5. Priporočila Skupščine iz lanskega novembra se nanašajo tudi na razi- 
skovalno delo v okviru zunanje trgovine in dajejo močan poudarek boljšemu 
raziskovalnemu delu kot nujno potrebnemu faktorju za povečanje naše zunanje 
trgovine. Menimo, da je to priporočilo zelo umestno, vendar ga v praksi v 
zadostni meri ne realiziramo1. V pogojih blagovnega gospodarstva, hitrega raz- 
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voja tehnike in tehnologije ter večjega vključevanja v izvoz je organizirano in 
načrtno raziskovanje domačega in tujega tržišča nujno potrebno. Zato se je 
naša zbornica prizadevala, da bi zaradi objektivnih potreb gospodarstva in svo- 
jega članstva poživila raziskavo tržišč in že obstoječe tržno raziskovalne insti- 
tucije v SR Sloveniji, saj sta se predvsem Biro za raziskavo tržišč in Inštitut 
za ekonomiko, statistiko in demografijo zelo konkretno in programsko vključila 
v raziskovalno delo. V tej zvezi je zato zbornica sklenila z enim in drugim inšti- 
tutom oziroma zavodom pogodbo in v ta namen odredila 40 milijonov svojih 
sredstev, kar pomeni že skoraj 20 °/o celotnega zborničnega proračuna, zavedajoč 
se prav tega, da je potrebno raziskavi tržišč posvetiti vso skrb. Mnenja smo, 
da je to dobro naložena investicija, ker poleg same raziskave tržišča gre tudi 
za to, da se v središču naše republike, v Ljubljani, usposobijo tudi strokovni 
kadri za raziskovalce oziroma anaLtike tržišč, ki jih danes zelo primanjkuje, 
saj jih nimajo v zadostni meri niti podjetja niti ustanove oziroma organi. 

6. Priporočilo govori tudi o tem, kar je že tovariš sekretar Bunc naglasil, 
o problemih pri izpolnjevanju naših sejemskih sporazumov z Avstrijo in pa 
regionalnih sporazumov z Italijo. Zbornica, ki je konkretno zadolžena za te 
stvari skupno s sosedno zbornico Hrvatske, je posvetila prav vprašanjem sejem- 
skih sporazumov, to je Alpe-Adria in pa tržaškemu in goriškemu regi9nalnemu 
oziroma lokalnemu blagovnemu sporazumu vso pozornost in lahko ugotovimo, 
da preko teh obmejnih dodatnih sporazumov pridejo do izraza določene izbolj- 
šave, predvsem v smeri večjega industrijskega izvoza. Prejšnja struktura tega 
izvoza nekaj let nazaj je bila v glavnem agrarna. Mi ocenjujemo kot zelo pozi- 
tivno dejstvo, da prihaja v zadnjem času do vedno večjih obojestranskih stikov 
med določenimi mejnimi področji ene in druge dežele. Predvsem pa v zadnjem 
času se razni forumi zelo trudijoi, da bi vnesli v te obmejne instrumente dolo- 
čene nove kvalitete predvsem glede proizvodno-tehničnega sodelovanja med 
industrijskimi podjetji. Po oceni ti posamezni sporazumi predstavljajo vred- 
nostno: sejem Alpe-Adria 2 milijardi Lit v eno in drugo smer z Italijo, 24 mili- 
jonov šilingov z Avstrijo, goriški in tržaški sporazum do sedaj pa že okrog 
10 milijard Lit. Avstrijski sejemski sporazumi znašajo že okrog 74 miijonov $, 
zato menimo, da je potrebno te institucije še naprej podpirati in jim dajati še 
večjo pomoč. Če vzamemo Avstrijo kot sosednjo državo, kjer še ni prišlo do 
takšne liberalizacije kot z Italijo, in kjer se še zmeraj nasproti Jugoslaviji vodi 
posebno politika, ki je ekonomsko mnogo slabša kot pa nasproti državam 
GATTA in pa ostalim evropskim skupnostim, pomeni dejansko sejemski spo- 
razum za naše gospodarstvo v ekonomskem in političnem oziru pozitivno 
institucijo. 

7. Naša organizacija mreže na zunanjih tržiščih je povezana z vedno bolj 
perečim problemom zadostnega in strokovno sposobnega kadra. Ker odreja 
zvezni predpis pogoje o strokovni kvalifikaciji tega kadra, je republiška zbor- 
nica prirejala v naši republiki posebne tečaje, ki so slušateljem posredovali 
potrebno znanje za zahtevani strokovni izpit. Podrobna anketa, ki jo je izdelal 
Republiški sekretariat za trgovino, je pokazala, da je poleg znanega dejstva o 
številčnem pomanjkanju tega kadra nezadovoljiva tudi njegova kvalitetna 
struktura. Strokovni odbor za gospodarsko sodelovanje z inozemstvom je pred- 
lagal, kar je bilo tudi sprejeto, da se vključujejo v te tečaje tudi kadri s 
tehnično izobrazbo, ki bi si tako pridobili potrebno komercialno strokovnost. 
Prav tako menim, da je potrebna bolj smela in bolj energična vključitev zlasti 
mlajših kadrov v zunanjo trgovino in v konkretno delo. 
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Glede obdelave zunanjih tržišč je bilo na tem področju nekaj več delovanja 
v Zahodni in Severni Afriki. Za obdelavo teh tržišč so bili formirani celo posebni 
začasni odbori, ki bi preko predstavnikov naših podjetij in zvezne zbornice, 
kakor tudi preko naših diplomatskih predstavnikov na teh področjih navezo- 
vali večje kontakte tudi s temi državami. Tu smo dosegli nekatere rezultate, 
vendar ugotavljamo, da bo prav Slovenija oziroma njeno gospodarstvo moralo 
povečati napore za boljšo obdelavo zunanjih tržišč, na katerih je naš izvoz tudi 
zainteresiran. 

Glede tistega dela priporočila začasnega odbora, ki govori o neblagovnem 
izvozu, bi omenil na koncu le to, da je dejansko pričakovati letos po dosedanjih 
ocenah devizni učinek inozemskega turizma v višini 15 milijonov $ oziroma 
44 %> več kot je bil dosežen lansko leto. V okviru naših možnosti bomo morali 
turizem kakor tudi ostale veje neblagovnega deviznega priliva v čimvečji 
meri podpreti. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Ivan Heller. 

Ivan Heller: Tovarišice in tovariši poslanci! Zaskrbljujoč vse večji 
disproporc rried izvozom in uvozom ter spoznanje, da politična aktivizacija ne 
more trajno nadomestiti ekonomskih ukrepov, je bil najbrž vzrok, da je bila 
dana na dnevni red Gospodarskega zbora točka »obravnava gibanja gospodar- 
skih odnosov Socialistične republike Slovenije s tujino«. Neskladja med izvo- 
zom in visokimi potrebami po uvozu zaostrujejo devizno situacijo. Banke zadržu- 
jejo plačilne naloge, kar pomeni nepravočasni uvoz, to pa vpliva na izpolnje- 
vanje proizvodnih in izvoznih obveznosti. 

Neusklajenost med izvoznimi obveznostmi ekstraktivne in polf nalne indu- 
strije s potrebami finalne industrije povzroča pomanjkanje domačega repro- 
dukcijskega materiala, kar je primer pri izvozu črne matelurgije, preje, celu- 
loznega lesa itd. Neuravnovešenost med povpraševanjem in ponudbo, med 
blagovnimi in kupnimi fondi, usmerjanje proizvodov na domači trg, kjer gospo- 
darske organizacije dosegajo boljše cene in ob manjši zahtevnosti domačih kup- 
cev glede rokov, dobave in kvalitete, vplivajo in omejujejo izvoz. Poznano je 
dejstvo, da podjetja, ki ne izvažajo, stojijo finančno bolje glede skladov plač 
in ostalega, kot podjetja, ki izvažajo. Ta podjetja so pravzaprav kaznovana 
oziroma povsem nestimulirana za izvoz. Delavci in strokovnjaki beže zaradi 
nizkih zaslužkov iz takih podjetij. Počasen proces deetatizacije zunanje trgo- 
vine, ki zaostaja za splošnim razvojem samoupravljanja na vseh ostalih popriščih 
našega družbenega življenja, kot je omenjeno v materialih odborov, nadaljnji 
tehtni razlog za težave v naši mednarodni menjavi. Tendence, da se nekatere 
kompetence državnega sekretarja za zunanjo trgovino prenesejo na banke, so 
naletele pri teh na odpor, ker bi tako prenašanje pomenilo le prenos admini- 
striranja z enega mesta na drugo in bi tak prenos imel vpliv na poslovnost 
bank, ki že tako hromijo prav na poslovnosti. 

V gradivu za to točko> dnevnega reda so navedena v glavnem naslednja 
odprta vprašanja glede izboljšave naše menjave s tujino: 

a) naj bi se čimprej začelo z napovedano decentralizacijo centralnega deviz- 
nega fonda in s hitrejšim vključevanjem v devizno poslovanje republiške 
gospodarske banke, večjih komunalnih bank ter s povečanjem poslovne samo- 
stojnosti filiale Jugobanke v Sloveniji; 

b) naj se sprosti retencijska kvota, ki je sedaj nestvarna in samo na papirju; 



206 Gospodarski zbor 

c) da preneha parcialno reševanje premiranja izvozne proizvodnje, ki ne 
prizna večje produktivnosti in podpira neintenzivno in neproduktivno proiz- 
vodnjo; 

č) da se z družbenim planom zagotovi nemotena proizvodnja industrije, 
ki proizvaja na podlagi domačega reprodukcijskega materiala in da se podvza- 
mejo ukrepi, ki bi omogočali gospodarskim organizacijam, ki izvažajo, ugodnejšo 
obravnavo, nižjo obrestno mero, blažje restrikcije in docela sproščeno in upo- 
rabno retencijsko kvoto. 

Nekaj besed o samofinanciranju oziroma o splošno obravnavani in pripo- 
ročeni ideji, da v večji meri kot doslej povežemo uvozne potrebe proizvajalcev 
z rezultati, ki jih dosegajo z izvozom. To povezovanje naj bi stimulativno delo- 
valo na dolgoročno orientacijo proizvodnje, na racionalnejšo uporabo deviznih 
sredstev in na zmanjšanje administrativnih vplivov na delitev deviznih sred- 
stev. Pri tem bi se mogla široko razviti začeta praksa v dolgoročnih poslovnih 
odnosih bank in proizvajalcev. Jasno pa je, da samo izvozni kriterij ne more 
biti .vedno vodilni princip pri delitvi deviz, ker bi se na ta način postavile v 
neenakopravni položaj tiste gospodarske organizacije in veje, ki indirektno 
sodelujejo v izvozu, kot tudi podjetja, ki imajo večje uvozne potrebe, kot so 
njihove možnosti izvoza in podjetja, ki uporabljajo uvozni material za izdelke, 
ki ostanejo na domačem trgu. 

Delitev omenjenim proizvajalcem naj bi se vršila tudi na podlagi poslov- 
nega odnosa z banko po kriteriju najrentabilnejšega koriščanja deviznih sred- 
stev. Kriterij za delitev naj bi bil tudi večji proporc deleža domačih surovin 
in drugega reprodukcijskega materiala, kot tudi večja stopnja osvojene pro- 
izvodnje pri licenčnih odnosih. Z drugimi besedami, poiskati bi morali takšne 
rešitve, ki bi v večji meri kot doslej in na bolj organiziran način povezovale 
zainteresiranost proizvajalnih organizacij in njihovih združenj za uvoz z 
njihovimi rezultati pri izvozu. 

Zdi se mi, da včasih pozabimo, da sta izvoz in uvoz rezultat kompleksnega 
gibanja celotnega gospodarstva in da v njunem ustvarjanju sodelujejo tudi tiste 
gospodarske veje in področja, ki se direktno ne pojavljajo v zunanji trgovini. 
Tako pozabljanje ima za posledico' marsikateri ukrep, ki ni usklajen s splošno 
gospodarsko politiko, ker gledamo na zunanjo trgovino kot na izolirano eko- 
nomsko kategorijo. 

Pred našo zunanjo trgovino stojijo^ velike naloge. Analize inštituta za 
trgovino pri Zvezni gospodarski zbornici kažejo, da bodoči gospodarski razvoj 
Jugoslavije in razvoj inozemskega tržišča omogočata v 7-letnem planu nekaj 
več kot podvojen obseg izvoza iz leta 1963. Tak plan pa bo mogoče doseči z 
uvedbo liberalnejšega tretmaja pri delitvi deviz s težnjo, da se ustvarijo posto- 
poma osnovni pogoji za razvoj svobodnejšega deviznega tržišča. 

Smatram, da je prav, da Gospodarski zbor Skupščine razpravlja o problemih 
zunanje trgovine, ali bolje o gibanju gospodarskih odnosov Socialistične repu- 
blike Slovenije s tujino. Prav bi pa tudi bilo, kot je omenil nek poslanec na 
razpravi na odboru, da naj bi bil ta zbor tudi obveščen, ka je bilo storjenega 
v zvezi s sprejetimi priporočili. Sam zase, pa tudi verjetno še kdo drugi, je 
prepričan, da se z uredbami, priporočili in resolucijami ne ustvarjajo prepo- 
trebne devize. Devize je mogoče ustvarjati le s povečano proizvodnjo, s solidno 
pripravo izvoznih artiklov ter s solidnim zunanjetrgovinskim poslovanjem. 

Obema odboroma — odboru za trgovino, gostinstvo in turizem Republiškega 
zbora in začasnemu odboru za trgovino Gospodarskega zbora — bi priporočil, 
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da bi se pri svojem bodečem delu intenzivno posvetila reševanju zunanjetrgo- 
vinskih problemov in kompleksnemu proučevanju devizne situacije in stalnega 
porasta disproporcev med izvozom in uvozom. Med drugim moramo čim bolje 
proučiti našo izvozno kreditno politiko in strukturo izvoza investicijske opreme, 
pri kateri je velik odstotek opreme s področja čvrstih deviz, medtem ko je ta 
oprema plačna keš, vgrajena pa v investicijsko opremo, prodano na daljši 
kredit na področja nekonvertibilnih deviz. Vsekakor pa bi morala omenjena 
odbora razpravljati o vprašanju, kako spremeniti tiste odnose v materialni 
proizvodnji in delitvi nacionalnega dohodka, ki so privedli do formiranja števil- 
nih kurzov in kako stabilizirati raven notranjih cen. Vse to pa s ciljem, da se 
pripravijo in predlagajo ustrezni ukrepi, ki bi imeli za posledico večji izvoz in 
s tem zmanjšanje deficita naše plačilne bilance. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Danica Vilčnik. 

Danica Vilčnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko govorimo o jugo- 
slovanskem izvozu, imam za potrebno, da se tudi bolj kritično poglobimo v 
izvoz izdelkov tekstilne industrije. Razlog za to je predvsem v tem, da se namreč 
ravno ta izvoz stalno povečuje. 

Ce primerjamo celotni jugoslovanski izvoz, znaša udeležba tekstilne indu- 
strije po letih takole: leta 1952 je udeležba 1,51 °/o, leta 1959 je 4,9% in leta 
1963 je 7,8%. Ce računamo, da se bo letos samo v bombažnem sektorju izvoz 
tkanin realiziral v višini okoli 100 milijonov metrov, bi bilo potrebno da izvoz 
nekoliko analiziramo. 

V prvih 4 mesecih letošnjega leta je bilo izvoženo skupno 34 693 156 metrov 
tkanin bombažnega tipa, od tega 26 465 619 metrov surovih tkanin ali 76,2 fl/o 
in 8 227 537 metrov gotovih oplemenitenih tkanin ali 23,8 °/o. Pri takem asorti- 
mentu izvoza si nehote zastavimo vprašanje, zakaj tako visok odstotek surovega 
blaga in sorazmerno tako nizek odstotek gotovih obdelanih tkanin. 

Brez dvoma je eden glavnih vzrokov za take rezultate nezadostna oprema 
obstoječih oplemenilnih kapacitet, kar izhaja iz premajhnega investicijskega 
vlaganja v te kapacitete. Vemo namreč, da tekstilna industrija uvaža skoraj 
90 fl/o vseh surovin, poleg tega pa še znatni del drugega pomožnega materiala, 
predvsem barv in kemikalij. Uvoz tega materiala pa ne poteka pod enakimi 
pogoji. Ce samo grobo obračunamo, vidimo, da plačamo za en ameriški dolar 
pri uvozu bombaža 780 dinarjev, za en ameriški dolar pri uvozu barvil 983 di- 
narjev in za en ameriški dolar pri uvozu kemikalij 1092 dinarjev. Iz gornjega 
ja.sno sledi, da je stimuliran le izvoz surovega blaga. Cim višja pa je stopnja 
oplemenitenega blaga, to je, čim večja je uporaba barvil in kemikalij, toliko 
bolj deluje premiranje izvoza obratno. 

Kot naslednja ovira izvoza tekstilne industrije je že predhodno omenjen 
visok odslotek uvoznega materiala, predvsem osnovnih surovin. 

Za premostitev tega problema se poleg domače izgradnje kapacitet za 
umetna vlakna močno uveljavlja sama oskrba tekstilne industrije z uvoženimi 
surovinami. V letu 1963 se je tekstilna industrija že oskrbovala s 55,5 °/o surovin 
iz lastnih virov. Ta odstotek je sicer mogoče še povečati, vendar ta način one- 
mogoča financiranje uvoza opreme, ker bazira samo na povečanem izvozu, ki 
pa zaradi preobremenitve izvoza, zaradi surovin ni izvedljiv. Samo oskrbovanje 
s surovinami je sicer izvedljivo, vendar ga močno ovirajo obstoječi predpisi. 
Stališče Jugobanke, da je najprej treba izpolniti izvoz in šele nato dodeliti 
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oziroma uvoziti surovine, je dejansko neizvedljivo. V zvezi z navedenim imam 
za potrebno, da se prouče vprašanja, ki izhajajo iz naslednjega: 

1. financiranje izvoza opreme, predvsem za oplemenitilnice na dolgoročni 
kredit; 

2. pravilna stimulacija izvoza proizvodov tekstilne industrije — različno 
premiranje; 

3. ureditev sistema, oziroma načina oskrbovanja s surovinami — avansi na 
predviden izvoz. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Ivan Siter. 

Ivan Siter: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Izvoz slovenskih 
steklarn v prvih šestih mesecih letošnjega leta je bil dokaj uspešen. Tako znaša 
izvoz steklarne »Boris Kidrič« v Rogaški Slatini 600 000 dolarjev, steklarne 
Hrastnik pa 500 000 dolarjev, skupaj torej 1 100 000 dolarjev. V odstotkih izra- 
ženo izkazuje povečanje realizacije izvoza v Rogaški Slatini 20 "Vo, v Hrastniku 
pa okrog 30 %, v primerjavi s 6-mesečnim izvozom leta 1963. 

Podatki glede izvoza pa so toliko bolj pomembni, če upoštevamo, da je 
celoten izvoz usmerjen na konvertibilna področja, ter da so potrebe po uvozu 
reprodukcijskega materiala le minimalne. Te znašajo za steklarno Boris Kidrič 
v Rogaški Slatini 7—8'% izvoznih vrednosti, za Hrastnik pa okoli 15%. Uvoz 
se vrši v glavnem iz Zahoda. 

Kljub zelo uspešni angažiranosti izvoza v celotni proizvodnji, ki znaša za 
Rogaško Slatino 75 °/o, dočim je za Steklarno Hrastnik ta odstotek nižji v 
nenehnem prizadevanju po< povečanju proizvodnje za izvoz, pa se obe podjetji 
borita s precejšnjimi težavami, tako v pogledu uvoza reprodukcijskega materiala, 
kakor tudi reprornateriala iz domačih virov. Čeprav je uvoz v primerjavi z 
izvozom zelo nizek, je kljub stalnemu urgiranju pri bankah nemogoče doseči, 
da bi se plačevanje reprornateriala izvrševalo pravočasno. So primeri, da banka 
ne plačuje inozemskih faktur za reprodukcijski material tudi do 6 mesecev, 
tako da podjetje ostaja često brez najnujnejšega reprodukcijskega materiala, 
zaradi česar prihaja do izpada v izvozu. Konkreten primer so topilniški šamotni 
lonci. Inozemski dobavitelj je tovarni promptno dobavil te lonce, vendar v 
letošnjem letu niti sredi junija ni še dobil plačanih januarskih faktur. Zaradi 
tega se je podjetje odločilo, da bo v prihodnje dobavilo lonce samo z otvoritvijo 
akreditiva. To pa pomeni, da lahko podjetje, če akreditivov ne odpre, ostane 
brez najnujnejšega proizvodnega materiala, brez katerega je proizvodnja v 
steklarni, konkretno v Rogaški Slatini nemogoča. Ce upoštevamo pri tem, da 
nam inozemski dobavitelj do sedaj glede zamude pri plačevanju faktur do 
dveh mesecev ni delal težav, potem logično izhaja, da bo treba v bodoče nujno 
organizirati hitrejše plačevanje faktur. Upoštevati je treba, da ima npr. Ste- 
klarna Rogaška Slatina pri izvozu dobavni rok 6 tednov od naročila, glede 
nabav materiala iz uvoza pa, čeprav je v cenah upoštevano 1 do 2 °/o rabata, 
nismo po današnjem sistemu sposobni dobiti material prej kot v 3 mesecih, 
kar ima za posledico, da naročilo običajno tudi odpade, kajti za nobenega kupca 
ni sprejemljiv tako dolg dobavni rok. Enako je z manjšimi tehničnimi izbolj- 
šavami, kajti sistem uvoza manjših, za proizvodnjo potrebnih strojev je zelo 
kompliciran ter se dobavni rok često vleče tudi do enega leta. 

Pri domačem repromaterialu je trenutno eden najtežjih problemov karto- 
nažna embalaža. Ta ni samo dražja kot inozemska, ampak je tudi zelo deficitna, 
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tako da se proizvajalci ne morejo držati dobavnih rokov. Prav tako je nerazum- 
ljiva tendenca, da nekateri proizvajalci embalaže zahtevajo za zanesljivejše 
oskrbovanje del retencijske kvote od izvoza stekla. Vprašamo se, kaj bi ostalo 
od retencijske kvote proizvajalcem stekla, ki je že tako> ali tako minimalna v 
višini 7 °/o, če bi se vsi proizvajalci domačega repromateriala postavili na tako 
stališče? 

Nadalje menim, da bi bilo nujno potrebno uskladiti izvoz repromateriala z 
izvozom finalnih produktov. Kot primer navajam, da celotna jugoslovanska 
industrija stekla posluje v znaku znatnega pomanjkanja kalcinirane sode. Ta 
se izvaža, deloma pa tudi uvaža, vendar izvoz — uvoz sode nista usklajena, 
tako' da občutno pomanjkanje navedenega materiala, ki je osnova za proizvodnjo 
stekla, povzroča kolektivom v njihovem proizvodnem programu precejšnje 
težave. Prav tako je neurejeno oskrbovanje z minijem oziroma s cnkovim 
oksidom. Npr. za proizvodnjo kvalitetnega svinčenega stekla je potreben popol- 
noma čist minij, ki pa se proizvaja samo iz svinca rudnika Mežica. Ker gre 
ta v celoti v izvoz, proizvajalci minija uporabljajo svinec iz Trepće, ki pa v 
industriji stekla po kvaliteti ne ustreza. Zaradi tega prihaja do izpada v 
proizvodnji finega kristalnega stekla. Prav tako je problematično oskrbovanje 
z vagoni, sicer le občasno, roki pa so najčešče vezani tudi na odhod ladij. 
Zamuda dostave vagona lahko povzroči pri ladjah zamudo do 6 tednov, kajti 
za prevoz, npr. v Kanado imamo ladjo samo enkrat mesečno. Menim, da bi 
bilo potrebno organizirati dostavo vagonov tako, da bi podjetja, ki proizvajajo 
za izvoz, imela pri oskrbi z vagoni določeno prednost. Našteti problemi so pri 
Steklarni Boris Kidrič, kakor tudi Hrastnik, zelo pereči, kajti če tovarna 75 °/o 
svoje proizvodnje izvaža, potem ji je nastalo zamudo težko ali praktično skoro 
nemogoče nadomestiti. 

Ob zaključku svoje razprave o navedenih problemih bi hotel poudariti, da 
je zaradi odprave navedenih težav nujno rešiti vprašanje potrebnega odstotka 
retencijske kvote, ki naj bi bila za podjetje prav tako likvidna, kakor njen 
žiro račun. 

Pri tehničnih izboljšavah strojne opreme je po današnjih predpisih mogoče 
uporabiti samo l^/o amortizacije za proizvodni park, kar pa je odločno premalo 
za njegovo vzdrževanje. Kot dokaz temu navajam naslednji primer. Steklarna 
Rogaška Slatina je nabavila opremo iz izvoza v višni 100 000 dolarjev. Za 
vzdrževanje te opreme je po dosedanjih predpisih mogoče uvoziti samo za 
50 USA dolarjev materiala. Ali drug primer: na podlagi 1'% 4-letne amortiza- 
cije od kompleta h osnovnih sredstev je steklarna lahko nabavila posebni 
kompresor v vrednosti 1500 dolarjev. Zveni dokaj paradoksalno, vendar je 
resnično. 

V drugem delu svo^e rr/nrrve b' se hotel dotakniti problemov v zvezi 
s turistično sezono v zdravilišču Rogaška Slat'na. Značilnost letošnje turistične 
sezone se kaže v tem. da e je pričakovan1' dv'g števila inozemskih gostov in 
nočitev v ce!ot; izpoln'1. To dokazujejo naslednji podatki o inozemskih noč- 
ninah: 6-mesečna bilanca kaže, da je Rogaška Slatina zabeležila v prvih 6 me- 
secih 23 877 nočnin v primerjavi s 16 874 nočnin v istem obdobju leta 1963. 
Indeks povečanja izkazuje 141 ®/o. Kljub povečanemu številu nočnin in nteresu 
inozemskih gostov za zdravje v Rogaški Slatini pa se zdravilišče in ustrezna 
gostinska podjetja borijo s številnimi težavami, katere je gotovo nemogoče 
odpraviti tako, da bi jih ne čutili gostje sami. Posledica tega je, da v mesecu 
juniju ni bila dosežena predvidena dinamika porasta, saj je bilo doseženih 
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okoli 600 nočitev manj kot v mesecu maju tega leta. Ze v teku meseca maja 
je bilo, zabeleženo precejšnje število odpovedi rezervacij inozemskih gostov, ki 
so naročili sebe za mesec junij. Pr; analizi domnevnih vzrokov gre v glavnem 
Zet pomanjkanje mesa, posebno teletine, ki je osnovni in življenjski artikel 
zp. pacienta in za neurejene komunalne objekte, ki so v gradnji in dajejo videz 
kompletne neurejenosti. 

Naj navedem konkreten primer v zvezi s prvim problemom. Kmetijska 
zadruga je trenutno uspela zagotoviti dobavo prvorazrednega telečjega mesa 
le;do 40 °/o nakazanih potreb. Razliko krije z mesom starejših telet v teži 
150—200 kg. Kakovost tega mesa ne ustreza, kar povzroča, da gostje, predvsem 
starejši, demonstrativno vračajo nepoužite obroke. So pa tudi primeri, ko gostje 
zaradi tega skrajšajo bivanje in odpotujejo pred potekom kure. Neurejene 
komunalne probleme trenutno predstavljajo izgradnja nove hidroterapije ne- 
posredno pri vrelcih, tlakovanje pločnikov v središču parka, asfaltiranje ploč- 
nikov, ki je v teku, obnovitvena dela. na nekaterih fasadah ter improvizirana 
pivnica za pitno kuro. Poseben problem predstavlja cesta II. reda, ki je speljana 
skozi zdravilišče. Promet, ki se odvija na njej, povzroča ropot, ki vpliva, na 
razpoloženje gostov. Hotelski objekti so po svoji ureditvi že nekaj desetletij 
neprimerni za zadovoljitev potreb zahtevnejših gostov. Številna naročila iz 
inozemstva, ki jih pošiljajo premožnejši gostje, se zaradi prenizke kvalitete 
uslug ne morejo .realizirati. 

Vsekakor gre tu v prvi vrsti za odpravljanje subjektivnih slabosti zdravi- 
liško-gostinskih uslug, ki jih je mogoče odpraviti z izboljšanjem organizacije, 
vendar ostaja še vedno vprašanje ceste, ki jo je treba prestaviti iz območja 
zdravilišča, kar je predvideno tudi z urbanističnim načrtom ter vprašanje 
sodobnih hotelskih kapacitet. To pa presega fnančne zmogljivosti komune in 
okraja in zahteva angažir anje širših družbenih sredstev, če hočemo, da v bodoče 
ne bo padel interes za razvoj inozemskega turizma, ki v Rogaški Slatini že 
nekaj let visoko kotira. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Stane Zupančič. 

Stane Zupančič: Tovarišice, tovariši poslanci! V svojem kratkem 
prispevku o gibanju gospodarskih odnosov s tujino bi rad opozoril na nekatere 
negativne elemente v naši zunanjetrgovinski dejavnosti, predvsem z vidika 
neusklajenosti izvoza s proizvodnjo in blagovnim prometom v državi. 

S primeri iz prakse bi skušal podkrepiti svoje navedbe. Zal bom moral 
v svojem prispevku ponoviti nekaj misli, ki so jih že prej povedali predgo- 
vorniki oziroma nekatera dejstva, ki so bila že večkrat ugotovljena v raznih 
razpravah in enkrat tudi že v tem zboru. 

Menim, da izvoz blaga ni sam sebi narpen in ni izhodišče za smer in tempo 
razvoja nekega gospodarstva, temveč je le del tega gospodarstva in nujna po- 
sledica delovanja ostalih faktorjev v enotnem procesu proizvodnje in potrošnje. 
Vrsta težav in spodrsljajev v blagovnem prometu s tujino, posebno pa težav, 
ki se vzporedno s tem pojavljajo na področju notranje trgovine, je posledica 
nepravilnega tretiranja zunanje trgovine sploh in ločenega obravnavanja pro- 
blematike s področja mednarodne menjave od problematike proizvodnje in po- 
trošnje v državi. Ko govorimo o izvozu blaga, vidimo samo ustvarjena devizna 
sredstva in njihovo višino, pri tem pa smo nezainteresirani za vse ostale ele- 
mente enotnega gospodarskega procesa, ki dejansko pogojujejo izvoz, oziroma 
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določajo okvire izvoza in seveda tudi uvoza blaga. Tako smo včasih zaverovani 
v količinsko povečanje izvoza, da popolnoma prezremo ekonomski učinek iz- 
voza in s tem delamo naši skupnosti precejšnjo škodo. 

Za ilustracijo samo en primer iz prakse. Ko je skupina poslancev Gospo- 
darskega in Republiškega zbora Skupščine SRS obiskala med drugim tudi »Me- 
talno« v Mariboru in se je zanimala za probleme v pro.zvodnji, so člani vodstva 
podjetja kot problem navedli tudi izredno pomanjkanje minija, ki je v njihovi 
proizvodnji pomemben material. Podjetje je moralo mini j uvoziti iz Avstrije, 
ker ga na domačem trgu ni bilo-, čeprav ga proizvaja podjetje v Celju, in ga 
izvaža v Avstrijo. Izkazalo se je, da smo v Avstriji kupovali svoj lastni minij 
po znatno višjih cenah, kot bi ga lahko kupili doma, pri tem pa smo verjetno 
državno blagajno obremenili še za znesek izvozne premije. Pri tem je važno 
ugotoviti, da "Metalna« izvaža finalne izdelke. Ce pustimo ob strani mišljenje, 
ki ga na osnovi tega imajo tuji poslovni partnerji o našem gospodarstvu in 
o naši trgovini, ne moremo mimo gospodarske škode, ki jo s tako trgovino 
povzročamo skupnosti. Isto se dogaja z žvepleno kislino in kabli, ki jih kupu- 
jemo v Italiji in na katerih je pr.lepljena etiketa »Fabrika kablova Svetoza- 
revo«. Lahko bi nek preveč vnet zagovornik liberalizacije zunanje trgovine dejal, 
da je vse nujna posledica prizadevanja za večjo pestrost blaga na domačem 
tržišču. Toda temu ni tako. To ni posledica liberalizacije zunanje trgovine, tem- 
več posledicia administrativnih ukrepov v zunanji trgovini. In do takih ano- 
malij pride zelo enostavno. Brž ko se neko podjetje pojavi pri banki in 
zaprosi za kredit, postavi banka kot pogoj izvoz blaga. Banko v tem primeru 
ne zanima, kolika je skupna proizvodnja nekega artikla v državi, kolikšna je 
potrošnja in kolikšen je bil ekonomski učinek izvoza tega blaga. Podjetje 
mora pristati na takšen pogoj, če želi dobiti kredit. Ce kasneje ne bi ustvarilo 
določenega deviznega učinka, bi podjetje moralo plačati ustrezne penale, kar 
pa je za podjetje mnogo težje, kakor pa prezreti interese domačega gospo- 
darstva. Kar zadeva domačo potrošnjo, smatra podjetje, da njegova odgovornost 
do skupnosti ni večja od odgovornosti banke, ki je takšen pogoj postavila. Po- 
sledica. je pomanjkanje blaga na domačem tržišču in končno ponovno uvoz 
tega blaga, seveda po višjih cenah. Največkrat podjetje, ki prevzame izvozno 
obveznost, zahteva od državnega organa še ustrezno izvozno premijo oziroma 
davčno olajšavo. Skoda je torej pri takem izvozu dvakratna. Vse premalo pa 
so se banke angažirale v dinarskem in deviznem kredit ran j u v tisto pro- 
izvodnjo, katere naloga je zmanjšati uvoz. Končni učinek zmanjšanja uvoza 
je v naših pogojih enakovreden učinku povečanega izvoza blaga. Jasno je, 
da moramo več izvažati, da se moramo bolj intenzivno vključevati v medna- 
rodno menjavo in mednarodno delitev dela. Vendar je nemogoče, da bi to 
delali neodvisno od razvoja in interesov proizvodnje in potreb domačega tržišča. 
Izhodišče bi torej morala biti proizvodnja. Tam je ali pa ni ustvarjen osnovni 
pogoj za perspektiven in ekonomsko upravičen izvoz in ne v pisarnah. Menim, 
da bi končno enkrat kazalo v zveznem merilu izdelati kompleksno analizo* pro- 
izvodnih kapacitet, možnosti povečanja proizvodnje potencialnih izvoznih arti- 
klov, preanalizirati blagovne tokove ob upoštevanju geografskih specifičnosti 
in šele na tej osnovi ugotoviti, katero blago in katere količine bomo izvažali 
in kako bomo stimulirali izvoz potencialnih izvoznih artiklov. 

Verjetno je lista po številu artiklov, ki jih izvažamo, dovolj obsežna, vendar 
odločno premajhna po količinah posamezn'h artiklov. Ali naj to pomeni, da 
si želimo še večji vpliv administrativnih ukrepov v zunanji trgovini. To nikakor 
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ne. Vsi vemo, da so ostanki administrativnega upravljanja še najmočnejši v 
zunanji trgovini in da so tudi anomalije najbolj pogoste prav na tem področju. 
Sledi torej, da moramo bolj smelo delati v smeri sprostitve zunanje trgovine 
ter hitreje prepuščati vlogo ekonomskim zakonom tudi na tem področju. Sele, 
ko bomo sprostili politiko pa tudi organizacijo zunanje trgovine, ko bodo tudi 
tu prišle do izraza ekonomske zakonitosti, bo postal izvoz blaga sestavni del 
gospodarjenja podjetij in skrb delovnih kolektivov samih. To pa pomeni, da 
moramo podvreči kritiki in reviziji vrsto instrumentov v mednarodni menjavi. 
Najbolj problematičen instrument so izvozne premije oziroma razne davčne 
olajšave. Z neizdelanim sistemom premiranja smo tako zameglili ekonomske 
uč nke izvoza nekaterih vrst blaga, da z izvozom delamo skupnosti več škode, 
kakor pa koristi. 

Se en primer iz ptakse. Rudnik lignita Kreka izvaža premog v Italijo. 
Povprečna oddaljenost potrošnika od proizvajalca znaša v tem primeru pad 
600 km, čeprav v praksi preizkušene evropske norme dopuščajo prevoz lignita 
po kopnem na oddaljenosti največ do 150 km, rjavega premoga največ do 
250 km in črnega premoga do 400 km. Vprašamo se, kako je mogoče v našem 
primeru voziti lignit na tako daljavo in na zunanjem tržišču konkurirati viso- 
kokvalitetnim črnim premogom, ki so dobavljeni po morju in jih torej bre- 
men jo znatno nižji prevozni stroški? To je mogoče zato, ker je pristojni organ 
priznal rudniku Kreka tovorninske in davčne olajšave, premije in podobno, ki 
presegajo 50 % dejanske vrednosti blaga. Vprašanje pa je, kakšne koristi ima 
naša skupnost od takega izvoza. Ali ne bi bilo bolj logično, če je to sploh 
v naš h pogojih nujno, da bi izvažal premog v Italijo nek rudnik iz Slovenije, 
Kreka pa naj bi prevzela preskrbo Zagreba, kamor sedaj dobavlja znatne ko- 
ličine rudnik lignita iz Velenja. Izvoz premoga iz Slovenije bi bil možen z 
znatno nižjo stimulacijo in bi odpadli vs' navzkrižni prevozi. 

Izvoz premoga iz Bosne v Italijo je karakterističen primer k ra'ko vidne 
in neekonomske politike izvoza za vsako< ceno. Premiranje izvoza bi bilo nujno 
prilagoditi zahtevam sodobnega gospodarstva, da se prevaža in izvaža kar 
največ finalnih izdelkov in kar najmanj surovin in nepredelanega bi?ga. Iz 
naše prakse pa izhaja, da še nismo prišli do tega spoznanja. To med drugim 
dokazuje tudi izvoz in premiranje hlodovine ter rezanega lesa. Premije za su- 
rovine nizke obdelave naj bi bile le izjemne, in sicer samo za tiste primere, 
ko predelava sploh ni mogoča. Prem j a je povsem upravičena samo takrat, 
kadar so zaradi zaostale tehnologije stroški predelave oziroma obdelave višji cd 
povprečnih stroškov na tržišču in še to samo za določeno krajše obdobje. 

Docela nerešeno* vprašanje so tudi retencijske kvote, tako glede višine, 
kakor tudi glede načina oz roma režima njihovega koriščenja. Kakor so pri- 
stojni organi pri odobravanju premij za izvoz blaga dovolj širokogrudni, tako 
so pretirano previdni, kadar gre za sprostitev koriščenja retencijskih kvot. Re- 
tencijska kvota, ki bi bila nekoliko višja od dosedanje in združeni z neomejeno 
pravico prodaje deviz iz te kvote, bi verjetno v znatni meri nadomestila pre- 
tirano premiranje. Na ta način bi vprašanje izvoza in razpolaganje z devizami 
pribl žali podjetjem oziroma delovnim kolektivom. Devize bi tudi v praksi 
postale blago. 

Sedanji sistem jemlje kolektivom vsako iniciativo v pogledu izvoza, ker 
mu je od zgoraj in neodvisno od njega določena cela vrsta elementov, ki 
pospešujejo ali zavirajo, kot so npr. izvozna premija, v.šina retencijske kvote, 
režim koriščenja retencijske kvote itd. Retencijska kvota je kot oblika stimu- 
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lacije izvoza in končno kot predhodnik deviznega samofinanciranja podjetij 
oziroma panog in zaradi nizkega deleža ter strogega režima glede koriščenja 
deviz izgubila svoj pomen. Nujno je torej retencijske kvote povečati, predvsem 
pa sprostiti njihovo koriščenje. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Tomaž Tomažič. 

Tomaž Tomažič: Tovarišice in tovariši ljudski poslanci! Zunanje- 
trgovinska problematika je bila predmet obravnave v našem zboru že jeseni 
preteklega leta. Ob tej priliki je bilo veliko povedanega in napisanega. Mnogo 
je bilo naštetih ugotovitev, nasvetov in priporočil. Od takrat pa do danes je bilo 
nekaj problemov dejansko rešenih ali vsaj nevtraliziranih. Vendar sedanje 
stanje gospodarskih odnosov s tujino opozarja, da je bilo na tem področju 
znatno premalo storjenega. Značilno je, da sicer 'lepo in načrtno, ugotovimo 
razne probleme, napravijo se tudi razni zaključki, vendar često manjka njihova 
temeljita realizacija. Mnenja sem, da bi morale imeti ugotovitve, rešitve, pred- 
logi in priporočila s tega mesta večji odmev v naši gospodarski praksi. Vedno, 
kadar ugotovimo, da določene zadeve nismo uresničili dokončno in temeljito, 
najdemo za primerno opravičilo razne objektivne in subjektivne težave. 

Za ilustracijo gornjih navedb naj omenim samo nekaj primerov. Govorili 
smo, da je potrebno usmerjati investicijska vlaganja v obnovo in razširitev 
tistih kapacitet, ki bodo dajale najboljše izvozne rezultate. Nisem prepričan, 
če smo povsem tako tudi vedno ravnali. Nadalje smo ugotovili, da je potrebno 
vložiti večje napore za osvajanje tujih tržišč. Ne vem, kaj je bilo tu storjenega; 
vem le to, da smo si izglede na nekaterih tržiščih zaradi slabe kvalitete in 
nespoštovanja rokov celo pokvarili. Rekli smo tudi, da je nujno treba povečati 
število predstavnikov v tujini, vendar se danes to stanje ni prav nič izboljšalo. 
Mnogo smo razpravljali o sprostitvi retencijske kvote, da bi na ta način pod- 
jetja čim bolj zainteresirali in stimulirali za izvoz. Ugotovili smo, da bi bila 
sprostitev te kvote nujna in tudi koristna, toda do danes se to vprašanje še ni 
začelo reševati. Vsak pomislek glede nepravilnega izkoriščanja teh deviz je 
odveč, saj smo organom samoupravljanja zaupali že mnogo več, kot bi po»- 
menilo gospodarjenje s tako min.malno devizno kvoto. 

V nadaljevanju bi hotel omeniti in opozoriti še na nekatere činitelje, ki 
zavirajo uspešnejši izvoz. Stanje na domačem tržišču, kjer povpraševanje znatno 
prekaša ponudbo, ima med drugimi tudi za posledico nesodobno miselnost o 
funkciji prodajne oziroma eksportne službe. Na notranjem tržišču ne prodajamo, 
temveč razdeljujemo blago. Z isto metodo želimo prodreti tudi na zunanji 
trg, kjer pa seveda redno naletimo na velike težave. Podjetja investirajo veči- 
noma le v proizvodno fazo-, medtem ko je prodajna faza zapostavljena. Pogoji 
na zunanjih tržiščih, ki se bistveno razlikujejo od pogojev na našem notranjem 
trgu, terjajo mnogo večje investicije v prodajno oziroma eksiportno dejavnost. 
V mnogih podjetjih izvozne dejavnosti še ne smatrajo kot eno izmed osnovnih 
nalog, ker prevladuje miselnost, da je izvoz, predvsem pa izvoz na Zahod, nujno 
zlo, ki ga je treba prenesti, da bi se na ta način regulirale eventualne obveznosti 
nasproti banki in dobila sredstva za investicijsko izgradnjo. 

Ob taki miselnosti, ki še prevladuje pri nas, si ne moremo nadejati večjih 
izvoznih uspehov. Vzrok taki miselnosti pa je v veliki meri tudi v zelo majhni 
izvozni stimulaciji. Posebno pereč problem je nekonkurečnost cen, ki se redno 
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pojavlja na primer pri plasmaju električnih artiklov za široko potrošnjo na 
zahodna tržišča. Konkurenca pri prodaji teh artiklov je na zahodu izredno 
ostra, saj nudijo enakovredno ali boljše blago renomirani proizvajalci, ki pro- 
izvajajo svoje izdelke po sodobnih tehnoloških metodah in v velikih serijah. 
Ti proizvajalci kupujejo surovine in reprodukcijske materiale po cenah, ki 
veljajo na svetovnem tržišču. Naši proizvajalci so. glede tega na slabšem, saj 
morajo kupovati materiale in polizdelke po cenah, ki bistveno odstopajo od 
cen na svetovnem trgu, blago pa morajo nuditi po svetovnih cenah ali pa še 
ceneje. Naše proizvodne serije so majhne, razbite po majhnih tovarnah, proiz- 
vodnja tehnološko ni vztrajna in modernizirana. Dotok materiala je nereden 
in pogosto manjka osnovnih materialov, zato registriramo v posameznih pod- 
jetj h zastoje in ure čakanja. Taka proizvodnja je draga in se ne more meriti 
s proizvodnjo v razvitih državah. Pri naših proizvajalcih še vedno ni urejeno 
vprašanje specializiranih kooperantov, ki bi pravilno organizirali potek f.na- 
lizacije in začeli izdelovati polizdelke, ki jih v industrijsko razvitih državah 
finalisti dobivajo od specializiranih kooperantov. Podjetja še vedno težko do- 
bivajo strokovne kadre, da bi mogla prav lno razvijati tehnološke postopke in 
pripravljati proizvodnjo. Zato moramo dostikrat proizvodne postopke impro- 
vizirati in jih ne moremo spraviti v ekonomske okvire. Po drugi strani pa se 
strokovni kadri raje zadržujejo v raznih situacijah, kjer imajo boljše pogoje. 

Vse to kaže, da tudi z instrumenti, ki jih dopuščajo najugodnejši obračuni 
— 1960 din za en dolar na svetovnem trgu — ne moremo biti konkurenčni in 
je zato potrebno vsa našteta in druga dejstva dobro analizirati in najti rešitve 
za te probleme ter na ta način ugotoviti tudi dejanske možnosti in pogoje. 
Kolikor to v najkrajšem času ne bo izvedeno, je treba računati, da bo naša indu- 
strija začela nazadovati, saj z lastnim izvozom proizvodov ne bo v stanju kriti 
svojih deviznih potreb po uvozu reprodukcijskega materiala. Trenutno je situa- 
cija taka, da s6 proizvajalci sicer prisiljeni izvažati za vsako ceno, vendar tako 
stanje inozemski kupci izkoriščajo in nudijo za naše pro'zvode nižjo ceno od 
dejanske vrednosti. Izgube pri takem izvozu so znatne. Proizvajalci — izvozniki 
redkokdaj krijejo celo materialne stroške, da o strošk;h za vloženo delo sploh 
ne govorimo. Tak način izvoza ni perspektiven za gospodarske organizacije ter 
nekoristen za podjetja kot tudi za družbo. 

Predsednik Leopold Krese: Imamo še osem prijavljenih govornikov. 
Predlagam, da dela ne prekinjamo in da ga po krajšem odmoru nadaljujemo. 

• (Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima inž. Bogo Tomše. 

Inž. Bogo Tomše: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da na- 
kažem nekaj problemov, ki jih imajo naša podjetja pri proizvodnji izdelkov za 
izvoz. Mislim predvsem na podjetja, ki proizvajajo finalne proizvode in in- 
vesticijsko opremo. Značilno za našo proizvodnjo finalnih proizvodov je, da 
je pogosto zelo razdrobljena in nepovezana. Mnogi proizvajalci so se orientirali 
na zelo širok asortiment, da bi bili kompletni, čeprav na račun velikih serij. 
Le redko so se podjetja usmerila v specializacijo, saj jim specializacija one- 
mogoča uspeh pri kupcih, ki zahtevajo kompleten asortiment. Taka razdrob- 
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Ijenost povzroča, da si podjetja po nepotrebnem konkurirajo in da imajo pre- 
majhne serije izdelkov, da bi si lahko zagotovila razvoj in industrijsko pro- 
izvodnjo. Rezultat tega je, da tržišče dobiva proizvode, ki ne ustrezajo niti na 
domačem trgu, še manj pa na tujih. Zato mislim, da bi se morala podjetja mecl 
seboj tesno povezovati in v posameznih tovarnah sporazumno* specializirati 
proizvodnjo. Na posameznih področjih naj bi nastopala med seboj povezana 
•industrija, ki bi se medsebojno dopolnjevala in tako dosegla zaključen program. 

Za proizvodnjo izdekov za zunanje tržišče je zelo pereča dobava surovini 
Proizvodnja strojnih in elektro naprav na primer uporablja kvalitetne rriate- 
r;ale črne in barvne metalurgije, plastike itd. Mnogo teh materialov bi bil6 
potrebno še vedno uvažati, ker jih domača industrija ne proizvaja, jih pro- 
izvaja premalo ali pa jih ne proizvaja v ustrezni kvaliteti. Zato domača in- 
dustrija često uporablja improvizirane rešitve, ki za izvoz niso dopustne. 

Problem domačih surovin bi b.lo treba detajlno proučiti ter tudi pri pro- 
izvodnji surovin doseči večjo specializacijo podjetij, za materiale, ki jih bo 
treba še nadalje uvažati, pa omogočiti hiter in elastičen uvoz. Pri finalizaciji 
morajo podjetja sodelovati s kooperanti in drugimi podjetji, da jim dobavijd 
nekatere polizdelke. Kooperanti pa so večinoma manjša podjetja ali obrtniki, 
ki ponavadi niso preveč zainteresirani za te dobave in ne garantirajo niti 
kvalitete niti dobavnih rokov. Poleg tega pa so te usluge običajne tako drage, 
da cene samih polizdelkov in materialov presegajo konkurenčno ceno na tr- 
žiščih. Nekatera podjetja so šla zato po poti, da delajo vse sama, kar gotovo 
ni rešitev, saj univerzalnost onemogoča rentabilnost proizvodnje. Prav gotovo 
pa kval tetnih polizdelkov in obdelav ne bo* mogoče doseči pri individualnih 
proizvajalcih, temveč le pri specializiranih podjetjih za polizdelke, ki bodo 
sposobna zagotoviti dovolj velike serije, lasten razvoj in pa kvaliteto. Ce 
hočejo podjetja proizvajati konkurenčne kvalitetne izdelke, morajo prevzemati 
kvaliteten material. Danes mnoga podjetja kvalitete materialov ne kontrolirajo, 
dobavitelji pa jim za kvaliteto ne jamčijo. Z načelom — vzemi, če hočeš — 
se ne da zagotoviti kvalitete materialov, s tem pa tudi ne končn'h proizvodov, 
kljub skrbni proizvrdnji in kontroli pri finalistu. Naši finalisti danes pogosto 
ucorabliaio materiale ki so bili za izvoz zavrnjeni in se zato prodajajo na 
domačem tržišču. Razen tega-je tudi asortiment materialov, ki. so na razpolago, 
zelo omejen in se tudi vedno izpreminja, kar še poslabšuje dejstvo, da koope- 
ranti in subliferanti svojih uslug ne opravljajo kvalitetno. 

Pri izvozu se nujno pojavlja v proizvodnih organizacijah problem strokovnih 
kadrov. Pri nas obstaja nesorazmerno velik razkorak med znanstvenimi insti- 
tucijami in proizvodnjo. Medtem ko so naše institucije na visoki ravni in 
uspešno razvijajo visoko teorijo, je proizvodnja komaj na začetku razvoja in 
nima niti toliko strokovnjakov, da bi lahko sistematično in učnkovite ugotav- 
ljala svoje probleme ter jih definirane posredovala v reševanje znanstvenim 
institucijam. Pri nas je v povprečju manj kot 20 "/o vseh inženirskih kadrov 
zaposlenih v proizvodnji, medtem ko jih je v industriji razvitih držav 3 do 
4-krat več. Poleg tega pa mnoge institucije niti najmanj ne pomagajo proiz- 
vodnji, in celo posamezna združenja in drugi forumi in organizacije, ki so 
ustanovljene, da pomagajo naši industriji, nimajo z njo zadostne povezave 
in tako ves ta štab strokovnjakov ne rešuje dovolj konkretno problematiko 
proizvodov in plasiranja teh proizvodov na tujih tržiščih. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Ljuba Fistrovič. 
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Ljuba Fistrovič: Tovar."šice in tovariši poslanci! V zadnjih mesecih 
je vedno težja situacija pri izpolnjevanju proizvodnih nalog v nekaterih go- 
spodarskih organizacijah na območju občine Tezno, kar seveda vpliva tudi 
na izvoz. 

Tovarni avtomobilov in motorjev Maribor primanjkuje reprodukcijskega 
materiala že od začetka leta, in ta položaj postaja vse bolj zaskrbljujoč; kri- 
tično je stanje sestavnih delov, ki bi jih naj dobavili kooperanti; vse bolj 
primanjkujejo tudi proizvodi črne metalurgije, ki jih dobavljajo naše že- 
lezarne. Do vključno meseca maja so železarne od zaključenih količin mate- 
riala dobavile le: Jesenice 55 % cd IGO Vo potreb, Ravne 34%, Zenica 12 °/o, 
Sisak 51%. Skupaj je v železarnah zaključeno do konca maja 3458 ton ma- 
teriala, dobavljeno pa le 1410 ton ali 41%. Izredne kritičen je material za 
odkovke, ki bi ga naj dobivala železarna Ravne. V mesecu maju so se Ravne 
po posebnem zapisku obvezale dobaviti 500 ton raznega materiala, dobavile pa 
so le 149 ton ali 30,0/o. V naši kovačnici so zalege zaradi neizvršenih dobav 
padle za 1000 ton, pri tem pa je najbolj problematično to, da ni asortimenta. 
Slabo oskrbovanje opravičuje Ravne s tem, da nova valjarna ne dela s pred- 
videno kapac teto, s proizvodnjo so v zaostanku za 6 000 ton ter nimajo dovolj 
kapacitet za čiščenje, razen tega pa imajo še druge obveznosti in zato kljub 
deficitarnosti materiala fors rajo predvsem izvoz. Smatramo, da je nujno opro- 
stiti železarno pretiranih izvoznih obveznosti, učinke tega izvoza pa nadomestiti 
in tudi povečati z izvozom istega materiala v predelanem stanju, v obliki raznih 
proizvodov, ki jih izvažajo podjetja — predelovalci. 

Pri kooperantih sta poleg ostalih najbolj kritična »Soko«, Mostar, pri 
•dobavi kartonov in »Prva petoletka« Trstenik, pri dobavi hidravlike. Za slabo 
dobavo tovarne »Soko« je krivo naše podjetje, ki je neredno dobavljalo odkovke, 
ker ne dobi dovolj materiala iz Raven. To je tipičen bumerang, zaradi ka'erega 
zaostaja proizvodnja in trpi celotno gospodarstvo'. Situacija v »Prvi pe'.oletk « 
je kritična. Podjetje trpi na pomanjkanju notranjega parka in kadrov. Organi- 
zacija dela ni najboljša, je pa tudi slabo preskrbljena z materialom. Kolikor 
se. kritična s tuacija pri »Petoletki« ne bo uredila, je cgrcžena nadaljnja pro- 
izvodnja v motorni industriji. V tem primeru bo treba zagotoviti preskrbo 
iz uvoza. 

Pri uvozu materiala imamo stalne težave z nepravočasnimi dobavami. Čas, 
ko so* naše naloge vložene za reviz jo pri Jugobanki, je veliko predolg, zato 
se zamuja s plačilom, s tem pa tudi z uvozom. Prepočasi se rešujejo tudi vloge 
za uvoz materiala, ki je na listi kontingentiranega uvoza, to je črne metalurgije 
in gume. Nič hitrejše ni reševanje uvoza iz 1 ste posebnega uvoza. Neekspedi- 
tivnost bančnega poslovanja ima težke posledice za izpolnjevanje naših planskih 
nalog. Pomanjkanje reprodukcijskega materiala 114 panoge, predvsem gredic in 
valjanih profilov za kovačnico 'z železarne Ravne je resno ogrožala proizvodnjo 
v preteklem mesecu maju. Ker je kovačnica ozko grlo, bo to pomanjkanje v 
naslednjih mesecih vplivalo na proizvodnjo v ostalih obratih podjetja. Pomanj- 
kanje cevi iz železarne Sisak je zaustavilo proizvodnjo motorjev in s tem 
posredno tudi proizvodnjo voz la TAM 6500. Ravno tako nam je onemogočilo 
pravočasno dokončanje agregatnih motorjev posameznih kupcev. 

Iz uvoza kasni tudi dobava motorskih delov od licenčnega partnerja. 
Zaradi neupravičenih nakazil ostalim dobaviteljem v inozemstvu prihaja do 
pomanjkanja orodja, kar zopet zaviralno vpliva na samo proizvodnjo. Oskrba 
z električno- energijo, pogonskim materialom, embalažo in prometnimi sredstvi 
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je bila v redu. V preteklem mesecu prodajni oddelek ni imel težav s plasiranjem 
proizvodov na domačem tržišču. Povpraševanje po vozihh je še vedno večje, kot 
pa je mesečna proizvodnja. Nujno je treba rešiti vprašanje kreditne prodaje 
transportnim podjetjem, ki ne morejo kupiti nujno potrebna vozila za gotovino. 

Letošnjega plana iz objektivnih vzrokov ni bilo mogoče izpolniti več kot s 
2.6 '"/o. Kljub temu pa pričakujemo, da bomo plan za prvo polletje izpolnili s 
100°/o. 

Vprašanje kreditnih sredstev za prodajo vozil na kredit še vedno ni rešeno. 
Podjetje je pred meseci skušalo to vprašanje rešiti s Splošno gospodarsko 
banko SR Slovenije, vendar do danes še ni dobilo odgovora. Zaradi visokega 
števila vozil v nedokončani proizvodnji imamo velike težave s plačevanjem 
našim dobaviteljem. Posledica tega je, permanentno- blokiran žiro račun. Razen 
tega pa ima tako stanje zelo velik vpliv na koncentriranost proizvodnje. 

Vprašanje izpolnitve plana je zelo kritično tudi v »Metalni«, tovarni kon- 
strukcij, strojnih naprav, poljedelskih strojev in livarni Maribor. Podjetje se 
še vedno bori z velikimi težavami zaradi pomanjkanja reprodukcijskega mate- 
riala in delovne sile, zaradi česar ne dosega postavljenih operativnih planov 
in ne more izpolnjevati pogodbenih obveznosti. Ima izredne težave s plasiranjem 
naročil, predvsem valjanega materiala, kajti vse železarne so v velikih zamu- 
dah z dobavami ter so že preobremenjene z naročili. Zaradi nepravočasnih 
dobav in zaradi pomanjkanja izdelkov črne metalurgije na tržišču je postala 
pereča tudi nova nabava drugih izdelkov kovinske industrije. Vprašanje kom- 
pletiranja materiala z uvoženimi surovinami, to- je valjanega materiala, pred- 
vsem pa deficitarnih količin iz Zahoda, je postalo izredno problematično. Jugo- 
banka še do danes ni odobrila kontingent uvoza iz Zahoda, na rešitev 
individualnih vlog pa čakamo po več mesecev. Tudi na zunanjem trž šču vlada 
izredna konjunktura, tako- da le s težavo dobimo ponudbe, katerih pa ne moremo 
nikoli akceptirati zaradi nerešenega vprašanja glede deviznih sredstev. 

Naročila za leto 1965 predvsem na področju rekonstrukc je železarn in 
izgradnje hidrocentral dobivamo ob normalnih pogojih in v zadovoljivih koli- 
činah. Na žalost še vedno- ni sprejet perspektivni plan in nam je tako orientacija 
na tržišču zelo otežkočena. Pričakujemo, da bomo v naslednjih mesecih kljub 
temu lahko zagotovili potrebna naročila za 100 fl/o koriščenje naših proizvodnih 
kapacitet v letu 1965. 

Elektrokovina Maribor. V mesecu maju je bil plan izpolnjen v okviru 
postavljenega dinamičnega plana. Primanjkovalo je še polkvaliLcirane delov- 
ne sile. 

Pri oskrbi z električno- energijo-, pogonskim materialom, embalažo in pro- 
metnimi sredstvi ni bilo večjih problemov, nastajajo pa vedno težji zaradi 
pomanjkanja lepenke. V mesecu maju je bil dosežen mesečni plan realizacije 
s 109 °/o, zaradi tega je kumulativna izvršitev do 31. 5. nad planom. Isto velja 
v glavnem za plačano realizacijo. Izvršitev plana plačane realizacije pa bi bila 
lahko mnogo ugodnejša«, če ne bi bilo inozemskih dolžnikov, ki imajo daljši 
pogodbeni rok za plačilo računov. 

Svila Maribor. Proizvodnja je tekla normalno z nekaterimi težavami glede 
dobave uvoznih surovin, kar pa ni občutneje vplivalo na normalno delo. Dohod 
rayona iz Loznice je potekal v okviru pogodbe za letu 1964, prav tako dotok 
stanične preje iz Gorenjske predilnice v Skofji Loki. Zaloge so normalne. Zaradi 
pomanjkanja uvožene sintetike je prišlo do zastoja v proizvodnji. Naročene koli- 
čine poliakrilne preje za zavese in ortaliona niso prišle pravočasno. Uvozniki 
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so dobavne termine prekoračili že za dva meseca, ker banka ne otvarja kreditov 
pravočasno. Nujno potrebne rezervne dele in utenzilije podjetje ne more naro- 
čiti, ker je sredstva po 25. členu generalnega dovoljenja za leto 1964 izčrpalo, 
dodatnih sredstev pa še ni prejelo. Zaloge nekvalitetnega premoga s hrvaškega 
Zagorja, ki ga ni mogoče uskladiščiti za daljše obdobje, so vedno> večje, ne 
morejo pa se oskrbeti s kvalitetnim premogom iz Banovičev, ki bi bolje ustre- 
zal tovarniškim kotlarskim napravam. Z 19. majem so pričeli po nalogu elek- 
trodispečerske službe obratovati v lastni termocentrali s polnimi kapacitetami. 
Ker pa je za takšno obremenitev potrebna velika pretočna količina pare, ki je 
ni mogoče izkoristiti v teh proizvodnih obratih, nastajajo velike izgube — 
dnevno med 100 tisoč do 150 tisoč. 

Realizacija v mesecu maju je znašala okoli 352 milijonov in je dosežena v 
tekočem mesecu z okoli 111 °/o. Kumulativni plan je dosežen z 99%, v primer- 
javi z lanskim letom je realizacija konec meseca maja večja za okoli 
388 milijonov. Plan izvoza, ki so ga sprejeli samoupravni organi podjetjai, znaša 
za 1964. leto 130 000 dolarjev, obveznosti podjetja glede na določenih 15 °/» od 
vrednosti uvoženih surovin 651 140 dolarjev pa 97 666 dolarjev. Ta obveznost 
je planirana v planu za leto 1964, ki ga je sprejel svet tekstilne industrije 
Zvezne gospodarske zbornice in Jugobanke. 

Glede na povpraševanje na zunanjem tržišču nameravajo iti v izvoz v 
kooperaciji s konfekcijskimi podjetji. Gledano s širšega stališča, je tak izvoz 
vsekakor, tako za podjetja, ki sodelujejo v taki kooperaciji, kakor tudi za 
širšo družbeno skupnost, ugodnejši kot pa če bi izvažali zgolj tkanine. Pri 
izvozu konfekcije se dosežejo znatno ugodnejše cene, pa tudi večji devizni 
priliv. Pri vseh teh poslih kooperativnega izvoza zahteva podjetje tudi za po- 
sredni izvoz ustrezna potrdila, ki jih izdaja Jugobanka, na podlagi teh potrdil 
pa prejema devizna sredstva za uvoz surovin. Delitev retencijske kvote med 
kooperanti v različnih poslih se opravi na osnovi sporazuma med podjetji in 
je v dosedanjih poslih različna. Smatramo, da taka delitev retencijske kvote 
ne sme vplivati na izključevanje izvoznih pcslov, čeprav se statistično v indo- 
obrazcih prikazuje izvršeni izvoz v višini obračunane retencijske kvote, kar 
pa ne daje točne slike izvršenega celotnega izvoza. 

Izvršene dobave kooperantov od 1. 1. do 31. 5. 1964: Uslužnostno tiskanje 
helanke opravlja podjetje ?a »Pletenino« Ljubljana že dve leti. Tiskano Ikanino 
»Pletenina« prekroji v ženske kopalne kostime in izvaža pretežno v Švico. Ker 
na inozemskem tržišču iščejo samo tiskane kopalne obleke, »Pletenina« Ljubljana 
pa sama nima filmske tiskarne, je sodelovanje obeh podjetij nujno, sicer ne 
bi prišlo do izvoza. Skupno je bilo potiskanega in dobavljenega blaga v količini 
31 842 metrov v vrednosti 16 704 dolarje, retencijska kvota pa se po sporazumu 
deli v višini vrednosti tiskanja. 

Dobava podlog konfekcijskim podjetjem: Konfekcijska podjetja težke kon- 
fekcije rabijo za izvoz podlogo iz viskoznega rayona, ki mora ustrezati zahtevam 
inozemskih kupcev glede obstojnosti barv in krčenja. Zahtevajo pa tudi spe- 
cialne podloge iz acetatne svile. Podjetje ima s konfekcijskimi podjetji o dobavi 
pogodbo o dobavi podlog. Predvidevamo, da bo glede na vedno večji izvoz 
naše sodelovanje s konfekcijskimi podjetji naraščalo in bo tako tudi posredni 
izvoz v kooperaciji vedno večji. Ze sedaj se dogaja, da glede na trenutne hitre 
potrebe proizvajalci ne morejo takoj dobaviti določene kvalitete in vrste podlog, 
tako da konfekcijska podjetja ne morejo prevzeti nekaterih inozemskih naročil, 
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s kratkimi dobavnimi roki. Svoje sodelovanje bodo uskladili tako, da bodo 
vedno in ob vsakem času sposobni zadovoljiti potrebe po podlogah za izvoz. 

Kooperantom pri izvozu so dobavili 56 820 m raznih tkanin v vrednosti 
22 340 dolarjev. Pri teh dobavah se retencijska kvota deli v razmerju 51fl/o 
oziroma se retencijska kvota obračuna s konfekcijskim podjetjem po sporazumu, 
ki ga določijo s pogodbo. Skuona vrednost Masa, dobavljenega koooeran+^m, 
znaša 39 044 dolarjev. Od 1. junija so sklenjene fiksne pogodbe za dobavo 
nadaljnjih 30 280 m raznih tkanin v vrednosti 12 240 dolarjev. Način obračuna 
je enak kot poprej. Te dobave bodo v mesecu juniju in jul ju, nadaljnje dobave 
do konca leta pa še niso določene. 

Podjetju je uspelo po zelo ugodnih pogojih plasirati v Švico 25 000 m diolen 
žoržet tkanine, in sicer za ženske bluze, ker za metražno blago ni takega inte- 
resa. Z druge strani pa se je s tem dosegel tudi večji devizni efekt, saj vrednost 
tega izvoza znaša 16 750 dolarjev. Pričakujemo, da bo inozemski kupec po dobavi 
prvih količin zahteval še večjo količino. 

Pomanjkanje materiala sproža verižno reakcijo med matičnimi podjetji 
in kooperanti. Potrebno je bolj skrbeti za dobavo proizvodov metalurgije za 
domačot, kovinsko in predelovalno industrijo-, ki nato preko finalnih proizvodov 
te surovine izvažata. Takšen primer je predvsem pri naših podjetjih, kot so to 
Tovarna avtomobilov in motorjev, Metalna in Elektro trgovina. S takšnim izvo- 
zom bo prav gotovo dosežena večja korist za družbeno skupnost, saj je v takih 
proizvodih vloženo mnogo osebnega dela. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Ignac Karničnik. 

Ignac Karničnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi razprav- 
ljati o neenakih pogojih, v katerih morajo poslovati nekatere gospodarske orga- 
nizacije pri vključevanju v zunanjetrgovinsko menjavo. Pri tem hočem na 
kratko opisati položaj kemične tovarne »Melanin« v Kočevju. Tovarna, ki so jo 
gradili 8 let, je začela poskusno obratovati 1. januarja letos. Dosedanje investi- 
cijske naložbe znašajo 1 152 milijonov dinarjev, proizvaja pa dekorativne rnela- 
minske plošče tipa ultra pas z domačim nazivom -Melapant« Letno zmogljivost 
sedanjih naprav je 500 000 m2 plošč v skupni vrednosti 1 600 milijonov dinar- 
jev. Z nekaterimi dodatnimi investicijami, ki bi v razmerju z dosedaj vloženimi 
naložbami pomenile le 20 %, pa se lahko poveča proizvodnja plošč še za 100 %>, 
to je od 500 000 m2 na milijon m'2 letno. 

Med dolgotrajno gradnjo so se znatno spremenili pogoji financiranja grad- 
nje kakor tudi investicijska vsota, pa tudi pogoji plasiranja proizvodov, in 
sicer v glavnem v škodo podjetja. Prvotna investicijska vsota, ki je znašala 
nekaj nad 425 milijonov, se je skoraj potrojila. Cene tem proizvodom so na 
zunanjem trgu v zadnjih let:h zelo padle, in sicer od 3 do 4 dinarjev na 1 in 
1,5 do 2 dinarja na m2. Ze zgolj ta dejstva močno vplivajo na gospodarski polo- 
žaj podjetja, ki v spremenjenih okoliščinah nikakor ne more pomeniti tega, 
kar naj bi pomenilo po investicijskem programu iz leta 1955, ko se je z gradnjo 
začelo. Vendar tudi te okoliščine ne pomenijo ključnega problema, ki teži 
podjetje; ključni problem je predvsem v režimu, ki velja za odplačilo anuitet. 
Podjetje je namreč moralo najeti za gradnjo dokaj neugodne kredite, predvsem 
glede rokov odplačila. Podjetje je bilo prisiljeno sprejeti ponudbo za kratko- 
ročni kredit v višini 300 milijonov din, in sicer 200 milijonov dinarjev od 
Jugoslovanske investicijske banke z rokom vračila 18 mesecev, to je do 16. junija 
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tega leta, in 100 milijonov dinarjev iz republiškega rezervnega sklada s 5-letnim 
vračilnim rokom. Stanje teh posojil z 31. decembrom 1963 je biloi 225 milijo- 
nov din in 101 milijon dinarjev, skupaj 317 milijonov dinarjev. Razlika, to je 
dobrih 27 milijonov din, so že interkalarne obresti. Letna anuiteta, ki vključuje 
tudi kratkoročne kredite znaša 458 milijonov din; tako visoke anuitete podjetje 
ne more plačati, saj tudi njegov rentabilitetni račun ni predvidel tako kratkih 
odplačilnih rokov. Kolikor bi vse te kredite izravnali z ostalimi na 8-letno odpla- 
čilno dobo, bi znašala letna anuiteta 258 milijonov din in bi to anuiteto pod- 
jetje zlahka odplačevalo. 

■ Iz tega primera vidimo, kako velik vpliv imajo neekonomski roki odplačil 
investicijskih posojil na rentabiliteto podjetja. Čeprav je že bilo' v našem 
zboru in tudi na političnih forumih govora o škodljivosti in neumestnosti neka- 
terih neekonomskih odplačilnih rokov investicijskih posojil, se vendar vsa pripo- 
ročila, ki so bila dana za sanacijo razmer na tem področju, dokaj počasi 
realizirajo. Posledica tega so v zaključnih računih, ki izkazujejo obračunsko ne 
pa ekonomsko izgubo, imajo pa lahko močan vpliv na povišanje cen proizvodov. 
Višje cene, ki nastajajo kot rezultat izredno kratkih, torej neekonomskih rokov 
vračila pa imajo znaten vpliv tudi na možnost in sposobnost vključevanja v 
mednarodno menjavo. Zaradi tega kemična tovarna le težko plasira svoje pro- 
izvode na mednarodnem trgu, saj jo te, pravkar naštete objektivne okoliščine, 
močno ovirajo pri večjem uveljavljanju na tujem tržišču. 

Povpraševanje po dekorativnih ploščah tipa ultrapas je vedno večje. Čeprav 
so se z obratovanjem kemične tovarne v Kočevju povečale kapacitete za pro- 
izvodnjo teh plošč v državi za 100 fl/o, se njihov uvoz ni zmanjšal. Po ugotovitvah 
republ ške gospodarske zbornice in zveznih organov za zunanjo trgovino je 
jugoslovansko tržišče v letu 1963 porabilo okrog milijon m2 ultrapas plošč, od 
tega skoraj polovico iz uvoza. To pomeni dobrih 5 dm2 na prebivalca v Jugo- 
slaviji, dočim je evropsko povprečje okoli 30 dm2 na prebivalca, pri razvitejših 
državah pa celo nekajkrat več. Perspektivno gledano se gleda na naraščanje po- 
treb za plasma teh plošč ni bati. Dejstvo, da je cena domačih plošč nekoliko višja 
od uvoženih, pri enaki kvaliteti, močno vpliva na to, da uvoz tega artikla ni 
ustavljen ali omejen, čeprav so kapacitete za proizvodnjo teh plošč v državi 
zadostne, da lahko krijejo vse potrebe jugoslovanskega notranjega trga in da 
bi bile dane še možnosti za izvoz. Toda ravno ta ekonomska neenakost, ki bre- 
meni poslovanje kemične tovarne v Kočevju zaradi vračilnih rokov posojil, 
preprečuje pocenitev plošč. S tem se tudi otežkoča možnost za uveljavitev na 
zunanjem trgu oziroma možnosti za omejitev uvoza. Kolektiv kemične tovarne 
se ne vnema za administrativne ukrepe, ki bi omejili uvoz teh plošč, pač pa se 
upravičeno bori za to, da se mu omogoči enake ekonomske pogoje glede rokov 
za vračilo posojil, kot je bilo v tej smeri izrečenih že vrsto priporočil. To bi 
omogočilo dokajšnjo pocenitev plošč in povečalo možnost plasmaja na zuna- 
njem trgu. 

Nerazumljivo je tudi dejstvo, da velja za uvoz surovin za proizvodnjo teh 
plošč dokaj strog režim in razmeroma visoka carina, dočim za uvoz samih plošč 
skoraj ni omejitev. 

Skratka, glede na opisano situacijo sem mnenja, da bi bilo treba v zvezi 
z uvozom ultrapas plošč izdelati temeljit obračun in analizo, ki bi ugotovila, 
kaj je bolje, ali da plošče še naprej uvažamo, čeprav imamo tovrstnih kapacitet 
v državi dovolj, ali pa^ da našim podjetjem pomagamo s tem, da jim nudimo 
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enakopravne ekonomske pogoje za njihovo uveljavljanje na domačem in 
tujem trgu. 

Predsednik Leopold Krese: Naslednji govornik je inž. Silvo> Rozman. 

Inž. Silvo Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci! V današnji disku- 
siji želim s konkretnimi primeri osvetliti nekatere probleme, na katere tudi 
nalet jo naše gospodarske organizacije pri izpolnjevanju postavk družbenega 
plana izvoza. 

Pri tej svoji diskusiji ne nameravam nikogar opravičevati zaradi neizpolnje- 
vanja plana izvoza, ker bom navedel primer gospodarske organizacije, ki je 
plan izvoza za I. polletje izpolnila 104 '"/o. Prav tako nočem nikogar obsojati 
niti iz primera izvajati kakšnega sklepa, ker zato nimam dovolj podatkov, in 
ne vem, če to ni morda osamljen primer, čeprav v to močno dvomim. Želel bi 
samo ilustrirati probleme in postaviti le eno vprašanje. 

Ali res delamo to, kar je najbolje in najbolj nujno? Ali obravnavamo 
nekatere probleme dovolj življenjsko in dovolj hitro? 

Za boljše razumevanje tega problema bom primerjal nekatere podatke 
družbenega plana izvoza SRS in plana podjetja. Podjetje je iz barvne metalur- 
gije in ga je predstavnik Izvršnega sveta že tudi omenjal. Prav tako tudi pro- 
blem, ki ga bom nekoliko osvetlil s številkami. 

Poročilo odbora navaja, da se je izvoz povečal za 17 % ali na 46 mili- 
jard din. Iz realizacije izvoza podjetja pa izhaja, da je izvoz v primerjavi z 
letom 1963 porastel za 42'% in dosegel 1 milijardo 50 milijonov ali 2,3 % plana 
celotnega izvoza SRS oziroma v primerjavi z dejansko doseženim izvozom 
Slovenije — 16 milijard 867 milijonov — 6 % od celotnega izvoza. Pri tem 
velja še omeniti, da gre od celotnega izvoza 88 % na področje konvertibilnih 
valut in samo 12% na področje klirinških. Dalje beremo v poročilu, naj bi 
uvoz porastel za 13 %, v poročilu gospodarske organizacije pa je plan uvoza 
za leto 1964 v primerjavi z uvozom v letu 1963 za 52"/o manjš'. V tem obdobju 
je uvoženo za 15 "/o manj kot predvideva plan. Pri tem je struktura uvoza 
77 o/o s konvertibilnega in 23 % s klirinškega področja. V absolutnih številkah 
je primerjava taka: uvoz SRS 157 000 000 000, uvoz podjetja 24 698 000 ali 
0,6 %, oziroma ponoven primer, izvoz 6'% celotnega izvoza, uvoz pa 0,6 % od 
celotnega uvoza Slovenije. Iz navedenega lahko sklepamo, da ne gre za majhne 
vsote in da nam ne more biti vseeno, če pri takem podjetju nekaj ne gre. 

In kaj je tisto, kar ne gre? Vidimo, da se podjetje bori s standardno b'>- 
leznijo vseh proizvajalcev surovin, z nizko akumulativnostjo, ki pa je pogojena 
z raznimi instrumenti. Spet nekaj številk. Vrednost izvoza v letošnjem latu po 
planu oziroma po zaključkih podjetja naj bi bila 3 963 000 dolarjev ali 67f .'o 
več kot lansko leto, to je v absolutni številki 1 604 000 dolarjev. Ta plan p.-i ne 
bo mogel biti izpolnjen zaradi pomanjkanja sredstev za investicije za uskladitev 
obstoječih kapacitet. Ce pri tem računamo vse faktorje, dobimo neto devizni 
primanjkljaj od enega milijona dolarjev, pri čemer računamo stvarno vrednost 
dolarja, in sicer pri izvozu 840 oziroma repromateriala 1119 din. In če se spra- 
šujemo, kakšni morajo' biti ukrepi, da ne bi izgubili teh milijon dolarjev letio, 
ugotovimo, da to ne morejo biti ukrepi, ki delujejo proti normalni ekonomiki 
oziroma gospodarnosti, temveč vsi tisti ukrepi, ki smo jih predlagali že lani v 
novembru. Storjenega pa je bilo do sedaj le malo. Morda je bilo kaj narejeno v 
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zvezi s priporočilom, ne vem, mogoče, toda danes ugotavljamo, da rezultatov 
še ni. 

Vendar pa se mi zdi, da priporočilo še vedno velja in da nikakor ne smemo 
ostati na pol poti. Nujno je, da administrativno poseganje v blagovno menjavo 
zmanjšamo na minimum. Poročilo je nakazalo ta problem in treba ga je 
čimprej rešiti. Treba je mnogo več odločnosti in gospodarnosti pri obravnavanju 
takih problemov. 

Odbor je med drugim pravilno ugotovil, da je potrebno dati prioriteto 
naložbam, ki bodo povečale izvoz. V razpravi so nekateri omenili, da je zmanj- 
šanje uvoza nekako enakovredno povečanju izvoza za vsako ceno. S tem se v 
celoti ne strinjam, vendar nekaj je na tem. Smatram pa, da je povečanje inve- 
sticij za izvoz v sedanji situaciji zelo delikatno, ker hkrati ugotavljamo velike 
disproporce med investicijsko potrošnjo in naložbami v družbeni standard. Na 
prvi pogled je to kontradikcija, ki pa jo lahko opravičimo, če namreč stvari 
analiziramo; potem vidimo, da eno ne izključuje drugega. Npr. v konkretnem 
primeru, o katerem sem govoril, ugotavljamo, da bi nam investicija za naložbo 
1,8 $ vrnila v enem letu en dolar neto oziroma 600 milijonov dinarjev. Celotna 
investicija, v tem primeru mislim, bi dala en milijon dolarjev efekta, zato tako 
stvar ne gre zavreči, ampak jo moramo obravnavati izčrpno in z mnogo več 
posluha. Ne morem se znebiti vtisa, da se v naših analizah prevečkrat zado- 
voljujemo s pavšalnimi ugotovitvami. Tako npr. če analiziramo kakšno pod- 
jetje in ugotovimo, da je to podjetje izpolnilo plan z recimo 104 ali več odstotki, 
pač mislimo, da je v tem podjetju vse v redu in da sploh ni problemov. In takoj 
pričnemo- z analizo v podjetju, ki je izpolnilo plan recimo samo s 60 fl/o. To je 
po eni strani mogoče res opravičeno, ker je tako podjetje res potrebno analize 
in pomoči, ampak mnogokrat je potreben pomoči tudi tisti z indeksom 104. 
Včasih bi bilo mogoče zanimivo vprašanje npr. če so bili na tržišču ugodni pogoji 
in temu podobno, zakaj potem samo indeks 104, zakaj ne indeks 140? 

Ne bom naprej razvijal teh problemov, mislim pa, da je to samo del 
težav, ki jih imajo gospodarske organizacije, ki so se posvetile izvozu, ker 
premajhna akurrvulativnost je samo eden od problemov. Problem gospodarskih 
organizacij, ki se bavijo tudi z izvozom, so zlasti visoki proizvodni stroški, 
ki ponavadi pogojeni z visokimi zaščitnimi carinami repromateriala s plafo- 
niranimi cenami, dalje je tu distribucija, so restrikcije, alokacije in ne nazadnje 
tudi redukcije električne energije. To so običajno dodatna bremena, ki bre- 
menijo zlasti pi-oizvajalce surovin. 

Za konec bi .omenil še to, kar so omenili že tovariši pred menoj, in kar 
se pogosto dogaja prj proizvajalcih surovin, da namreč izvažajo za vsako ceno 
in da potem ne izvažamo artiklov z višjo stopnjo predelave, to se pravi, da ne 
dosegamo višjega deviznega efekta. Mogoče je teh primerov precej, vendar se 
to ne dogaja vedno. V primeru, ki sem ga že omenil, je računan samo neto izvoz, 
oziroma neto izguba na izvozu, hkrati pa ni vračunana tista dodatna izguba, ki 
jo imamo s tem, da domači predelovalni industriji manjka tistih, v tem primeru 
2000 ton svinca oziroma minija in podobno. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Romana Palčič. 

Romana Palčič: Omejila se bom na nekatere gospodarske organiza- 
cije, ki so vezane na uvoz in izvoz, iz obalnega območja Slovenije. Mehano- 
tehnika, ki proizvaja igrače, je za leto 1964 planirala izvoz v višini 300 000 dolar- 
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jev v konvertibilni valuti. Do 30. junija tega leta je realizirala izvoz v višini 
148 298 $ ali 49,43%. Izvozne obveznosti je torej do 30. junija realizirala. Plasma 
električnih igrač na zahodna tržišča ni problematičen, ker je danes za električne 
igrače konjunktura na teh tržiščih. Z letom 1965 namerava povečati kapacitete 
s krediti Jugobanke, tako da predvideva V letu 1965 izvozni plan v Višini 
400 000 $. Za uvoz reprodukcijskega materiala ima podjetje sklenjeno pogodbo 
z Jugobanko v Beogradu v višini 3U0 OuO $. To pomeni, da z izvozom krije uvoz 
materiala in so največji del uvoza plastične mase, ki jih v naši državi še ne 
izdelujemo. 

V letu 1965 bo pričel plastično maso proizvajati kombinat »OKI« Zagreb. 
S tem bo v tem podjetju znatno padel uvoz. Ze od meseca marca t. 1. dalje ima 
podjetje precejšnje težave pri uvozu blaga, ker je konto tržaških lir izčrpan 
in banka ne izvede plačilnih nalogov v inozemstvo po dva do tri mesece. Zaradi 
tega je že v mesecu maju prišlo do izpada proizvodnje. Italijanski dobavitelji 
namreč niso dostavili surovin, ker italijanske banke ne izdajajo izvoznih dovo- 
ljenj prej, dokler ni odprt kredit za dobavo blaga. Tržaške lire so že skoraj 
izčrpane, pričakovati pa je še slabšo situacijo. 

Kombinat konservne industrije Delamaris je v prvih šestih mesecih dosegel 
fakturirano realizacijo izvoza 1 530 043 $, oziroma 1 832 155 000 din. To je 
43,71 % letnega plana, oziroma 97,45 "/» po oceni polletnega dinamičnega plana. 
Ce bi letni plan razdelili na enake dvanajstine, znaša realizacija izvoza ob k-oncu 
prvega polletja 87,43 % polletnega plana. Vendar vemo, da ta pokazatelj ni 
realen, kajti dinamika izvoza, ki je v zadnjih mesecih običajno najmočnejša, 
kaže povsem drugačno sliko. Izvoz teh proizvodov na konvertibilna področja je 
dosegel v prvem polletju ugodnih 70/92 '"/o, na klirinška področja le 29,8 %. 

V strukturi izvoza zavzemajo prvo mesto mešane konserve in sicer 71 %, 
slede sterilizirane konserve 21%, nesterilizirane 6% in ostali proizvodi 2"U. 
Poudariti je treba, da so bili pogoji za prodajo v letošnjem letu občutno težji 
kot v prejšnjem letu, ker so bili popolnoma brez zalog sardin. Prodaja v istem 
obdobju lanskega leta je znašala okoli 20 000 zabojev, kar predstavlja vrednost 
180 000 dolarjev. 

Kljub navedenim težavam pa obstajajo realne možnosti za izpolnitev letnega 
plana, ker ima že sedaj sklenjene pogodbe za nad 500 000 $, poleg tega pa 
mora po kontingentih dobaviti v vzhodnoevropske države za okoli 800 000 $ pro- 
izvodov. Kolikor bi bile na razpolago' zadostne količine sardin in predjedi, 
obstajajo možnosti tudi za delno prekoračitev letnega plana. Iz tega sledi, da 
bo glavna ovira za realizacijo plana pri proizvodnji sardin, kolikor pa sardin 
ne bo, bodo morali to vrzel nadomestiti z mešanimi konservami, s tunami in 
proizvodnjo slane ribe. 

Predelava tune v čiste konserve je za to podjetje neinteresantna. Surovin 
za slane proizvode nimajo dovolj na zalogi. Zato bodo morali forsirati prodajo 
predjedi, ker so za te izdelke surovine na razpolago. Vendar obstaja bojazen, 
da zaradi zasedenih proizvodnih kapacitet ne bi prišlo do eventualnega izpada 
sardin. 

Tretjič: »Malooprema« je majhno galanterijsko podjetje, ki v pretežni 
meri proizvaja za izvoz. V letu 1964 ima plan izvoza 30 milijonov din, polletna 
realizacija pa znaša 17 milijonov ali 56 %. Ta pokazatelj daje realne upe, ki pa 
bi lahko bili še večji, če bi podjetje imelo prioriteto pri nabavi prvovrstnega 
lesa za izdelavo kakovostnih finalnih proizvodov. 
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Da bi odstranili navedene pomanjkljivosti, je treba okrepiti nabavno-pro- 
dajno službo in strokovni kader ter skrbeti za izdelavo kvalitetne embalaže, ki 
privlači kupca, pri tem pa se držati rokov za dobavo blaga. V zvezi z mnogimi 
težavami pa, ki nastajajo od nakupa surovin do prodaje gotovih proizvodov, 
pa je treba omeniti tudi zastoje v transportu, zaradi česar je treba še posebej 
poudariti potrebo po gradnji železniške proge na Koprskem. 

Predsednik Leopold Krese: Besedi ima Edo Komočar. 

Edo Komočar: Tovarišice in tovariši! Mislim, da je iz materiala in iz 
poročila začasnega odbora za trgovino razvidno, da zaostajamo s planskimi nalo- 
gami v izvozu, da smo- v čedalje večjem razkoraku, kar zadeva razmerje med 
izvozom in uvozom. Govorniki pred menoj so že omenili, in tudi jaz to potrju- 
jem, da je bilo lani v novembru, ko je naš zbor obravnaval isto1 problematiko, 
sprejeta v priporočilu vrsta sugestij in stališč. Ponavljam, kar je že nekdo- 
poudaril, da se verjetno preveč zanašamo na te sugestije, stališča in priporočila,, 
da se pa premalo zanašamo, da jih je treba v praksi uporabljati. Tudi glede družbe- 
nega plana, ki smo ga v isti sestavi zbora prav mi sprejeli, ne trdim, da ni bil, 
kar se tiče izvoza, kolikor toliko, oziroma pravilno pripravljen, vendar pa se mi 
zdi, da smo pa le pozabili na nekatere osnovne činitelje, ki so temelj za razvoj 
našega izvoza. To, je danes pokazala tudi diskusija. 

Povrnil bi se na svojo občino, to je na občino Krško. Pomembnejša gospo- 
darska organizacija na tem področju je tovarna papirja, ki je ena od tistih 
tovarn v občini, ki izvaža. V letošnjem letu znaša obveznost izvoza iz te tovarne 
v ZDA 2 m'lijona dolarjev. Problematika te tovarne nam lahko služi za oce- 
njevanje načelnih stališč iz gradiva. Vsa dosedanja priporočila in ugotovitve 
v zvezi z odnosi z inozemstvom so odraz našega vsakokratnega stanja. Zaradi 
tega jih ocenjujem kot realna in pravilna. Vsiljuje pa se vprašanje ali ni mogoče 
uspešneje prav to problematiko- reševati s trajnejšo in učinkovitejšo politiko 
stabilizacije in menjave s tujino. Mnogokrat smo priče akcijskih dogodkov 
predvsem na področju zunanje trgovine, ki jih opravičujemo- s situacijo, do 
katere je prišlo nenadoma; o eventualnih deviznih rezervah sploh ne govorim. 

Za ilustracijo navajam nekaj znanih primerov. Industrija papirja v svoji 
redni proizvodnji troši tako imenovano klobučevino, ki jo, je treba uvažati. 
Obenem ko želimo, da industrija papirja'poveča svoj izvoz ali vsaj doseže 
predvideno dinamiko izvoza, so celotni industriji papirja do nadaljnjega zago- 
tovljena devizna sredstva za nabavo in uvoz klobučevine samo do 60 % od reali- 
ziranega uvoza klobučevine v minulem letu, medtem ko- eventualno povečana 
potrošnja klobučevine zaradi povečane proizvodnje v letu 1964 sploh ni upošte- 
vana. O smotrnosti podobnih odločitev je težko razpravljati. Prej bi lahko 
trdili, da takšni ukrepi negativno vplivajo na izvoz, saj smo industriji papirja 
že vnaprej omogočili izgovor na težave pri uvozu. 

Niso- še pozabljeni razni kričeči primeri, ko se že zopet pojavljajo nove 
investicije v industriji papirja, ki soi maksimalno kreditirane iz inozemstva. V 
takih primerih zelo radi zanemarimo sposobnost domače strojegradnje in druge 
industrije, ker inozemski krediti v celoti opravičujejo uvoz novega materiala, ki 
ga sicer proizvajamo doma ali pa želimo celo izvažati. Po dokončani investiciji 
pa mnogokrat ugotavljamo, da objekt ne ustvarja predvidenih sredstev, ki so 
potrebna za odplačilo inozemskih kreditov, dodatni problem pa se pojavlja pri 
nabavi oziroma uvozu repromateriala. 



12. seja 225 

Oba navedena primera potrjujeta, da moramo glede gospodarskih odnosov 
z inozemstvom preiti v realnejše okvire, kar bi verjetno tudi stabiliziralo našo 
zunanjetrgovinsko dejavnost nasploh. Težko je razpravljati o potrebnem teh- 
ničnem izboljšanju našega, izvoza, bodisi o stimulaciji izvoza, realni kvaliteti 
našega dinarja, neskladnosti v cenah in podobno; nedvomno pa je, da z zmanj- 
šanjem investicijske potrošnje pri nas in zmanjševanjem administrativnega pose- 
ganja v blagovno- menjavo s tujino, lahko zanesljivo pričakujemo uspeh naših 
gospodarskih organizacij. 

Papirnica v Vidmu se trenutno bori z administracijo, kako bi prejela kon- 
tingent za izvoz 6 000 ton roto parpirja v letu 1964, čeprav se je pogodbeno 
obvezala z novo tovarno papirja v Sremski Mitrovici stoodstotno oskrbeti 
domače potrošnike. Pri tem, ko tovarna celulozo izvaža, pa ima težave pri 
nabavi celuloznega lesa — bukve, ki je v državi sicer suficitarna; po oceni 
tovarne so izvozni kontingenti celuloznega lesa in zaključki previsoki, ker zaradi 
tega papirna industrija v državi ne prejema zadostnih količin tega lesa. V 
eni od svojih razprav o problematiki lesa sem o tem govoril. Verjetno bi bilo 
prav in tudi matematično je dokazano, da dobimo za bukova drva, ki jih izva- 
žamo v Italijo, če jih doma predelamo in oplemenitimo, petkrat večjo vrednost, 
kot če izvažamo, neoplemeniteno celulozo. Do danes za rešitev tega vprašanja 
ni bilo nič storjenega. Torej izvoz — uvoz za vsako ceno. 

Za to, da uspešno utrdimo in povečamo blagovno menjavo s tujino v 
prihodnje, pričakujejo gospodarske organizacije stabilizacijo cen tudi na do- 
mačem tržišču, zmanjšanje industrijske potrošnje, zmanjšanje administrativnega 
poseganja v blagovno menjavo s tujino, spodbudne pogoje pri izvozu, ki bi že 
po svoji vsebini odrazili rentabiliteto v širšem smislu SFRJ in omejitev uvoza 
na realne možnosti, ne glede na mesto potrošnje. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima inž. Jelka Kajzersberger. 

Inž. Jelka Kajzersberger: Tovarišice in tovariši poslanci! V str- 
njeni obliki, na kratko, bom nakazala nekaj od najpomembnejših problemov, 
ki zadevajo uspešnejše vključevanje naših gospodarskih organizacij v zunanje- 
trgovinsko menjavo. Če imamo pred očmi priporočilo Gospodaraskega zbora 
v septembru lanskega leta, prizadevanja kolektivov niso povsem v skladu z 
našimi težnjami, marveč se kaže izvoz več ali manj kot dodatna obremenitev 
delovnih kolektitov in je odvisen od prizadevnosti in razumevanja vodstev in 
samoupravnih organov glede vključevanja v mednarodno delitev dela. Pove- 
dana investicijska potrošnja ne vpliva ugodno na izvozno dejavnost. Konjunk- 
tura na notranjem trgu, večja zahtevnost glede kvalitete na zunanjem trgu, 
dodatno k temu pa nepravilna stimulacija izvoza, pogojujejo- težnje k zmanjše- 
vanju interesa za izvoz. Precejšnja nesorazmerja med cenami na notranjem 
in zunanjem trgu glede na trenutno konjunkturo na domačem trgu se posvečujejo 
tako, da dosegajo nekatera podjetja doma 50 °/o in celo 100 % višje cene kot 
so običajne na zunanjem trgu, s tem pa.imajo tudi možnost za, občutno pove- 
čanje svojih skladov. 

Omejila se bom na aktualne probleme v zvezi z izvoznimi in uvoznimi 
posli, ki jih je treba hitreje in uspešneje reševati, da. se položaj ne bo še 
poslabšal. Velika ovira pri izvoznih poslih glede na njihovo učinkovitost je 
nedvomno slaba koordinacija izvoznikov proizvajalcev in kooperantov. Na tem 
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področju bodo morala poslovna združenja in gospdarske zbornice veliko bolj 
aktivno sodelovati in usmerjati. Utemeljujoč to s potrebo po izvozu se neeko- 
nomsko in nesmotrno izvažajo surovine, reprodukcijski material, nedokončani 
in finalni izdelki, s katerimi bi bilo možno doseči mnogo večji uspeh z večjo 
dodelavo, pri tem pa teh surovin primanjkuje in se proizvajajo in izvažajo 
le v omejenih količinah. Takih primerov je veliko. Na primer, v mariborski 
livarni izvažajo na zahodna tržišča in v ZDA najnižji odstotek celotne pro- 
izvodnje, ki bi ga pa lahko povečali, če bi imeli dovolj cinka, ki ga tudi 
izvažamo in s tem omejujemo proizvodnjo in izvoz finalnih produktov. V Pla- 
niki v Kranju so izvozni posli trenutno kar v redu. Kljub še neutrjenemu zu- 
nanjemu tržišču pa nastopa problem, kako zaradi zastarelega strojnega parka 
obdržati kvaliteto, ki je osnova za dolgoročnejše posle. Zelo problematiična je 
pravočasna preskrba kož po količini in asortimentu in se je nujno prilagajati 
kvaliteti, ki je trenutno na tržišču. Devizna participacija je prenizka in ne krije 
najnujnejših potreb. Zaradi dolgotrajnega odpiranja kreditov — 120 dni — 
je kolektiv zelo prikrajšan pri dohodku. Potrebno je ekspeditivnejše dodelje- 
vanje deviz za manjše dele, katerih pomanjkanje ovira izvozne posle in po- 
vzroča precejšnjo škodo. Nadalje je potrebno omogočiti kreditiranje za nabavo 
surovih kož, pa tudi drugih surovin, na primer bombaža, volne itd. takrat, ko 
je njih cena najugodnejša. V tekstilni industriji imamo ta primer: Loznica. 
ki je edini proizvajalec celuloznih vlaken, izvaža umetna vlakna, predilnice 
izvažajo predivo, tkalnice in oplemenitilnice pa z veliko težavo dobivajo re- 
produkcijski material za svojo proizvodnja, kar se odraža v kvaliteti in izgubi 
dragocenega časa, ko iščejo potrebne surovine. 

Prav te sintetične preje zaradi izvoza občutno primanjkuje, da bi lahko 
povečali izvoz finih tkanin helanke. Smatram, da bomo morali v bodoče 
vse ukreniti, da bo bolj stimuliran izvoz finalnih izdelkov in da bo treba v 
določenem obsegu omejevati izvoz reprodukcijskega materiala in polizdelkov, 
pri tem pa kooperante pri izvoznih poslih vezati z adekvatno devizno partici- 
pacijo, seveda pa bodo morali tudi deliti odgovornost za kvaliteto finalnih 
izdelkov, ki pade sedaj le v škodo finalistov. 

Nujno je spremeniti premije za izvoz prediva surovin tkanin in oplemeni- 
tenih tkanin s tem, da se najbolj stimulira finalni izdelek. Pri sedanji situaciji 
pa ustvarijo pri surovih tkaninah več dohodka kot pri oplemenitenih tkaninah. 
Kljub veliki iztrošenosti strojnega parka v primerjavi z drugimi panogami 
zavzema tekstilna industrija znaten delež pri ustvarjanju neto produkta iz iz- 
voza, ter dosega ugodne ekonomske rezultate, kar dokazuje smotrnost nadalj- 
njega razvoja v kvalitetnejšo izdelavo, v oplemenitenje tkanin na osnovi so- 
dobnih tehnoloških postopkov. To poudarjam zato, ker smatram, da je z vklju- 
čevanjem v zunanje tržišče nujno potrebno hkrati ustvariti tudi pogoje, tako 
ekonomske, kot v kvaliteti. To velja tudi za notranje tržišče, sicer bodo naša 
prizadevanja in uspehi enkratni in omejeni. Vsak izvozni posel bi morali vsi 
kooperanti dobro premisliti in preštudirati ter ga postaviti na trdne temelje. 

Eden od najpomembnejših problemov zunanjetrgovinskega poslovanja so 
kadri. To poslovanje je namreč bolj komplicirano kot poslovanje na domačem 
trgu ter zahteva precejšnje prizadevanje vodilnega osebja kot tudi strokovnih 
sodelavcev v podjetju. To velja predvsem za proizvodnjo, ki mora dajati kva- 
litetne proizvode, zlasti pa izpolnjevati dobavne roke, kot tudi za komercialno 
službo, ki mora dobro poznati tržišče in organizacijo zunanje trgovine drugih 
držav; biti mora dovolj elastična pri določevanju cen, upoštevati številne de- 
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vizne, carinske in druge predpise ter izglajevati razna nesoglasja z osebnimi 
stiki z inozemskimi partnerji. 

Gospodarske organizacije, poslovna združenja in izvozno-uvozna podjetja 
bodo morala žrtvovati več sredstev za reklamo in predstavništva v tujini, tako 
za raziskavo tržišča, za doseganje boljših cen ter za proučevanje dolgoročne 
izvozne politike. Cene proizvodov naj se urejajo na ekonomski bazi s fiksi- 
ranimi cenami; zaradi neenakih cen nekaterih artiklov so podjetja v neena- 
kopravnem položaju, kar povzroča nenehne težave pri kolektivih. 

V tovarni dušika v Rušah je problematika izredno pereča. Podjetje dobiva 
odvečno električno energijo in je v sedanji situaciji pri distribuciji električne 
energije v nemogočem položaju. Z redukcijo električne energije, ki pomeni za 
podjetje surovino, je podjetje postavljeno pred dejstvo, da mora stornirati 
izvozne pogodbe, ki so sklenjene kot dolgoročne. Podjetje se zaveda, da se mora 
prilagajati nihanjem električne energije, vendar je to mogoče le v določenem 
obsegu s pravočasnim ukrepanjem in planiranjem električne energije, ki je pred- 
pogoj za planiranje proizvodnje in izvoznih poslov. V tem primeru bo nujno 
prilagoditi instrumente delitve dohodka za tako spremenjene pogoje proiz- 
vodnje in omogočiti uvoz električne energije ob pravem času. 

Administrativna ureditev zunanjetrgovinskega sistema v znatni meri dez- 
interesira gospodarske organizacije, da si ne prizadevajo za povečanje izvoza. 
Ker gospodarske organizacije ne morejo razpolagati z retencijskimi kvotami, 
se seveda zmanjšuje njihov interes za del, ki so ga podjetja dosegla. Tudi do- 
deljevanje deviz za uvoz materialov je več ali manj administrativno, to se 
pravi, da ni odvisno od dosežkov izvoza in tudi ne upošteva vedno potreb redne 
proizvodnje. Prav tako sedanja višina retencijskih kvot ne vpliva dovolj stimu- 
lativno na izboljšanje izvoznih rezultatov. 

Predvsem pa smatram, da je potrebno usmerjati naša prizadevanja na pod- 
ročju investicij ne v razširjanje, temveč v stalno izboljševanje tehnologije pro- 
izvodnje, težiti moramo za boljšo kvaliteto in znižanjem stroškov, da bomo 
dosegli konkurenčne cene, ki so osnova za boljši plasma proizvodov na zu- 
nanjem trgu. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Miro Benedejčič. 
• 

Miro Benedejčič: Poslanke in poslanci! Iz poročila o razvoju go- 
spodarskih odnosov Socialistične republike Slovenije s tujino v obdobju januar 
—maj 1964 je razvidno, da smo letos dosegli v izvozu lep uspeh, saj se je po- 
večal za 11 °/o nasproti 3 %> v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta. Iz 
poročila je tudi razvidno, in to v praksi tudi čutimo, da kljub številnim 
ukrepom, ki so bili sprejeti konec lanskega leta in v začetku letošnjega leta 
z namenom, pospešiti izvoz, še vedno preveč togo ali morda premalo pogumno 
rešujemo določena vprašanja, ki so življenjskega pomena za bolj učinkovit 
nastop v mednarodni konkurenci na solidnih gospodarskih osnovah, ne pa z 
občasno izvozno kampanjo, kar gotovo ne more prispevati k stabilizaciji go- 
spodarskih odnosov s tujino. Ne gre za sunkovite posege, pač pa za postopno 
uveljavljanje ekonomskth prijemov, ki naj ekonomsko pripravijo večjo go- 
spodarsko ekspanzijo. Samo s priporočili in apeli ne bomo uspeli. Dejstvo, da 
letos ne ugotavljamo v Sloveniji sorazmerno povečanega izvoza, kaže na to, da 
se je letošnja proizvodnja povečala v precejšnji meri na račun uvoza, zaradi 
konjunkture na domačem trgu pa se je nesorazmerno povečala tudi prodaja 

15« 
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domačega blaga na domačem trgu. Tu dosegajo gospodarske organizacije boljši 
finančni dinarski efekt, torej ni interesa za izvoz mimo tistega, kar je potrebno 
za zagotovitev deviz, ki so gospodarskim organizacijam potrebne za reproduk- 
cijski material. To pomeni, da moramo vprašanje povezovanja našega gospo- 
darstva z mednarodnim reševati bolj kompleksno — veliko bolj z ekonomskimi 
in čedalje manj z administrativnimi posegi. 

Omejil bi se na eno samo vprašanje, to je na investicije oziroma na odnos 
do investicij, ki naj pospešujejo izvoz. Vse preveč namreč govorimo' o inve- 
sticijah za domači trg in investicijah za povečanje izvoza, kot da bi to lahko 
povsem ločili. Vprašanje pa je tudi, kako zagotoviti sredstva za te naložbe. 
Sredstva, ki jih banke zbirajo z oročevanjem, niso sposobna za dolgoročne na- 
ložbe. kar se kaže zlasti v pomanjkanju sredstev za temeljne naložbe, ki za- 
htevajo' sredstva, ki so sposobna za dolgoročno vlaganje. Investicije za pove- 
čanje proizvodnje in s tem izvoza je potrebno različno obravnavati, glede na 
to, za kakšen čas bi se sredstva angažirala. Kolikor gre za srednjeročne naložbe, 
bi bilo možno te investicije financirati z združenimi sredstvi pri bankah, tiste 
investicije pa, ki zahtevajo dolgoročna sredstva, pa je mogoče izvajati pretežno 
le s sredstvi družbenih investicijskih skladov. Da bi se v bodoče pospešilo 
združevanje sredstev v bankah in tako pridobilo v večjem obsegu sredstva za 
srednjeročne naložbe, med katere sodi znaten del investicij, ki bi poleg večje 
proizvodnje pospešila tudi izvoz, bi bilo potrebno ustvariti za tako združevanje 
ustrezne pogoje. Namreč, prav je, da v zadnjem času bolj pazljivo oziroma 
kritično obravnavamo premočno investicijsko potrošnjo, vendar bi to lahko 
postalo zelo škodljivo, če ne bi imeli dovolj občutka za nujno rast in moder- 
nizacijo proizvodnje, torej za ohranitev ekonomske sposobnosti v proizvodnji 
tam, kjer je to nujno in ekonomsko' upravičeno. To pa velja tako za proiz- 
vodnjo, ki se bo plasirala doma, kot tisto za izvoz in le v takšnih pogojih bo 
izvoz lahko prispeval h gospodarski stabilizaciji, torej k odpravljanju avtark- 
tičnosti domače proizvodnje in znižanju premij za izvoz. 

Naslednje vprašanje je vprašanje investicij in deviznih kreditov. Tu je vrsta 
problemov, pri čemer naj omenim le nekatere. Devizni krediti so pri uvozu opreme 
za proizvodnjo za izvoz vezani izključno na devizni efekt. Sam izračun deviz- 
nega efekta pa je občutno' preoster in je že zato marsikatera interesantna in- 
vesticija za izvoz propadla. Nemogoče je namre primerjati pri izračunu deviz- 
nega efekta v aktivi ustvarjeni izvoz po obračunskem tečaju dolar 750 din, 
medtem ko je v pasivi med ostalim obračunan uvozni material plus carina 
in pa vrednost domačega materiala po domačih cenah, saj se tu postavlja 
vprašanje, da če bi bilo mogoče domači material izvzeti, bi ga, verjetm> ne 
obračunavali po domačih cenah, saj so> te neprimerno višje kot dolar po 750 din. 

Banka zahteva, da se z letnim neto deviznim efektom vsaj dvakrat doseže 
vrednost uvožene opreme. Vrsto zanimivih poslov z inozemskimi partnerji bi 
bilo mogoče zaključiti, če ne bi bilo zaradi navedenih pogojev onemogočeno 
dokazati pristojni banki zahtevani neto devizni efekt. So posli, ki gornjim 
zahtevam ustrezajo, vendar so zelo redki. Reševanje teh zahtevkov v bankah 
pa je vse prej kot poslovno. Naj navedem konkreten primer. Tomos je končno 
uspel dokazati pozitivni devizni efekt na zelo rentabilnem področju izvoza 
izven krmilnih motorjev, v sodelovanju s švedsko firmo. Kljub razumevanju, 
na katerega smo naleteli pri Gospodarski banki, pa se zahtevek še vedno 
rešuje, čeprav je bil vložen že prve dni marca in tudi s formalne plati ni bilo 
nobenega zadržka. Zahtevek še do danes ni rešen in Tomosu lahko s tem 
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propade eden najbolj rentabilnih poslov, saj inozemski kooperant slavi stroge 
pogoje glede dobavnih rokov, vsi pa vemo, da so dobavni termini za uvoz 
opreme za proizvodnjo tudi po sedem mesecev ali še več. 

Tudi pri deviznih kreditih bi bilo treba več elastičnosti pri njihovem oro- 
čevanju, tako da bo treba gledati na posle dolgoročno in ne samo kratkoročno, 
kot se to danes pretežno dogaja. 

Glede na realne možnosti, s katerimi razpolagamo pri investicijah za izko- 
riščanje kapacitet, oziroma za bolj racionalno izkoriščanje že obstoječih kapa- 
citet, pa sem mnenja, da bi si morala mnoga našw podjetja mnogo bolj pri- 
zadevati za sodelovanje z inozemskimi partnerji v obliki mednarodne pro- 
izvodne kooperacije. Velikih možnosti za vključevanje v mednarodno delitev 
dela še vedno nismo dovolj izkoristili. 

In če smo že ugotovili, da materialnega interesa za izvoz s strani gospo- 
darskih organizacij ni oziroma, da ta interes ni dovolj stimuliran, sem mnenja, 
da pač moramo v samem sistemu nekaj spremeniti oziroma ga dopolniti. Zato 
podpiram stališče, ki je bilo tu danes že povedano, da je treba postopoma 
preiti na sarnofinanciranje s tem, da bi v uvoz za potrebe gospodarske orga- 
nizacije vezali na izvoz, vse, kar bi gospodarska organizacija izvozila več, pa 
stimulativno premirali tako, da bi tudi gospodarske organizacije pri izvozu 
ugotovile, da je zanje prizadevanje pozitivno. Stopnje bi bilo treba seveda 
proučiti za vsako panogo posebej. Devizna sredstva gospodarskih organizacij, 
ki bi jih dosegli z večjim izvozom in ki bi presegala njihove potrebe, pa naj 
bi se zbirala ali v nekem centralnem skladu za potrebe skupnosti in posameznih 
gospodarskih organizacij, ki nimajo možnosti za izvoz, so pa glede reproduk- 
cijskega materiala nujno vezane na uvoz, ali pa naj bi ta devizna sredstva 
odkupovale pooblaščene banke in jih prodajale interesentom tja, kjer bodo 
prispevala k optimalnemu razvoju gospodarstva. S tem bi seveda tudi od- 
padla retencijska kvota, gospodarskim organizacijam samim pa bi morali dati 
proste roke pri črpanju deviznih sredstev, ki bi jim pripadala. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo besedo? Ce nihče, zaklju- 
čujem razpravo. 

Naš namen pri tej točki je bil predvsem ugotoviti, prvič, kako se izvajajo 
priporočila oziroma sklepi odborov Gospodarskega in Republiškega zbora v 
preteklem letu in preveriti, ali je potrebno predlagati kakšne nove ukrepe, ki 
jih v prejšnjem letu morda nismo predvideli. Ugotavljam, da, je razprava v 
odborih zlasti pa izredno bogata današnja razprava pokazala, da nova stališča 
ni treba sprejemati, ker še vedno drže ugotovitve, ki smo jih sprejeli v pre- 
teklem letu, temveč da gre za to, kako> doseči hitrejše izvajanje teh stališč. 
Gre za hitrejše reševanje raznih problemov, ki so očitno v nasprotju s tre- 
nutnim stanjem v našem gospodarstvu in v nasprotju z našimi željami glede 
hitrejšega razvoja zunanjetrgovinske menjave. 

Razprava je nesporno pokazala, da so na področju vključevanja v med- 
narodno delitev dela in pri doseganju boljših rezultatov še precejšnje re- 
zerve in to ne samo v gospodarskih organizacijah, o čemer veliko govorimo, 
ampak da se te rezerve tudi v odločnejšem in hitrejšem izpopolnjevanju vrzeli 
in odstranjevanju zaprek, ki ovirajo hitrejši razvoj in prilagajanje sistema, ki 
se še ni osvobodil administrativnih ostankov zlasti na področju zunanje bla- 
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govne menjave. Sodim, da bo današnja razprava, ki jo bomo posredovali pri- 
stojnim upravno-operativnim činiteljem, lahko pripomogla k reševanju pro- 
blemov in k uveljavljanju ustreznih načel, da bodo> konkretni problemi, konkretni 
podatki, ki so bili navedeni, omogočili, da bomo naša stališča, ki smo jih že 
lani sprejeli, hitreje uveljavljali in tako hitreje odpravljali razne ovire. Tako 
bomo tudi hitreje aktivirali vse razpoložljive rezerve za hitrejše vključevanje 
v zunanjetrgovinsko menjavo in dosegali boljše rezultate. Prav zares nam ni 
potrebno sprejemati kakšna nova stališča, zadostuje le osnovni sklep, da si 
bomo skupaj z Izvršnim svetom na vseh področjih prizadevali za hitrejšo rea- 
lizacijo že sprejetih stališč.'* Vsekakor pa bomo morali še v letošnjem letu o 
teh problemih ponovno razpravljati. S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda. 

Prehajamo na naslednjo točko, to je 4. točko dnevnega reda, ki 
jo je predlagal Ignac Karničnik in mu dajem besedo. 

Ignac Karničnik: Tovarišice in tovariši poslanci! S pričet kom obra- 
tovanja kemične tovarne Melanin v Kočevju se je proizvodnja dekorativnih 
plošč in ultrapasa — z domačim imenom: melapant — tako povečala, da krije 
vse potrebe v državi. Sedanja zmogljivost tovarne, ki je poskusno začela ob- 
ratovati 1. januarja letos, je 500 m2 letno. Leta 1943 je celotni jugoslovanski 
trg absorbiral 1 milijon m2 teh plošč, od tega je bilo skoraj polovico uvoženih. 
Tovarna ima možnost, da z 20 '%> dodatno investicijo poveča kapacitete še za 
100 ®/o ali od 500 m'2 na milijon m2 plošč. Ostale jugoslovanske kapacitete zna- 
šajo približno tudi 500 m2 plošč letno. To so tovarne v Ilirski Bistrici in pa 
tovarna »11. oktomvri« v Makedoniji. Kljub temu, da imamo v državi tako 
velike kapacitete za proizvodnjo teh plošč, še vedno uvažamo letno okoli 
5000 m2. Uvoz upravičujejo s tem, da so inozemske plošče, čeprav enake kva- 
litete, vendar cenejše od domačih. To je sicer res, vendar pa je vprašanje cen 
relativno. Zato postavljam vprašanje, ali je v letošnjem letu in v prihodnje 
še predviden uvoz teh plošč, v kakšnem obsegu in zakaj? Nekoliko širše po- 
jasnilo k stavljenemu vprašanju naj služi moj prispevek v razpravi pri 3. točki 
dnevnega reda današnje seje. 

Predsednik Leopold Krese: Ali predstavnik Izvršnega sveta repu- 
bliški sekretar Bojan Bunc lahko odgovori na vprašanje? 

Bojan Bunc: Izvršni svet mora vprašanje proučiti, potem bo šele 
lahko odgovoril. 

Predsednik Leopold Krese: Potem predlagam, da pošljemo to vpra- 
šanje Izvršnemu svetu. Ker pa bomo danes razpravljali o skupščinskih počit- 
nicah in sprejeli, kot upam, ustrezen sklep, bomo odgovor Izvršnega sveta po- 
slali naravnost tovarišu poslancu, tako da ga bo prejel še pred jesensko sejo. 
Se strinjate s tem. Hvala lepa. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na sklepanje o letnem 
odmoru. Predlagam, da enako kot ostali zbori naše republiške skupščine, 
sprejme tudi naš zbor tale skljep: 
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»Letni odmor Skupščine SR Slovenije traja od 10. julija do 10. septem- 
bra 1964.« 

Zeli kdo razpravljati o predlogu sklepa? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem 
predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. 

S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 14.40.) 



PROSVETNO - KULTURNI ZBOR 

10. seja 

(10. junija 1964) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 10. sejo Prosvetno-kulturnega zbora. 
Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Jože Tiran, Bernarda Pere, 

Branko^ Babič, Beno Zupančič in Branko Gombač. Ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 9. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o pedagoški akademiji v 

Ljubljani; 
3. obravnava in sklepanje o zaključnem računu sklada SR Slovenije za 

šolstvo za leto 1963; 
4. obravnava in sklepanje O' finančnem načrtu sklada SR Slovenije za 

šolstvo za leto 1964; 
5. obravnava problematike slovenskih gledališč; 
6. obravnava problematike slovenske kinematografije; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi in sestavi novih 

začasnih odborov. 
Ima kdo kakšen dodaten predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) 

Ker nihče, menim, da se z dnevnim redom strinjate in da lahko< ugotovim, da 
je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
9. seje našega zbora. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku 9. seje? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je zapisnik 9. seje našega zbora odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o- pedagoški akademiji v Ljubljani. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in je za svojega predstavnika k 
tej točki določil tovariša Borisa Lipužiča, republiškega sekretarja za šolstvo. 
Predlog zakona je Izvršni svet pismeno obrazložil. Ali želi predstavnik Iz- 
vršnega sveta predlog zakona še ustno obrazložiti? (Da.) Prosim. 
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Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Prosvetno-kulturni 
zbor je na 7. seji dne 13. marca obravnaval reformo izobraževanja učiteljev 
za osnovne šole in je sprejel stališče, da so potrebe po višji izobrazbi osnovno- 
šolskega učitelja tako pereče, da terjajo enoten sistem izobraževanja učiteljev 
za osnovne šole, tako za razredni kot predmetni pouk. 

Ker smo doslej imeli v Socialistični republiki Sloveniji razen pedagoške 
akademije v Mariboru, ki izobražuje osnovnošolske učitelje z višjo izobrazbo 
za razredni in predmetni pouk, tudi višjo pedagoško šolo v Ljubljani, ki izobra- 
žuje samo učitelje za predmetni pouk, razen tega pa še 7 petletnih učiteljišč, ki 
so šole II. stopnje in ki izobražujejo učitelje za razredni pouk, je treba preosno- 
vati višjo pedagoško šolo v Ljubljani v pedagoško akademijo, ki bo imela enako 
funkcijo kot mariborska pedagoška akademija. Tako bomo v naši republiki 
vzpostavili enoten sistem izobraževanja razrednih in predmetnih učiteljev 
za osnovne šole v posebnih specializiranih višjih šolah, v pedagoških akademi- 
jah. Razprava o reformi izobraževanja učiteljev za osnovne šole v Skupščini 
SR Slovenije je potrdila ugotovitve, da je v mnogočem odvisna raven in kva- 
liteta osnovne izobrazbe občanov prav od, strokovne usposobljenosti in splošne 
kulturne ravni učiteljev osnovne šole. 

Višja šolska izobrazba učitelja za razredni pouk je v današnji osnovni šoli 
nujno potrebna. Mnogo držav z razvitim šolstvom je že pred leti uveljavilo 
izobraževanje učiteljev za razredni pouk na višji stopnji šolanja, ponekod, kjer 
jim materialni pogoji dopuščajo, pa so uvedli že 3-letne višje šole za izobra- 
ževanje razrednih učiteljev. V primerjavi z dosedanjo višjo pedagoško Solo v 
Ljubljani, ki je bila ustanovjena 1947. leta z namenom, da izobražuje pred- 
metne učitelje za takratne nižje gimnazije, bo pedagoška akademija dajala novo 
kvalitetno izobrazbo tudi prihodnjim predmetnim učiteljem, ki bodo dobili 
temeljito pedagoško, psihološko-metodično in družboslovno znanje, temeljitejše 
kot pa so> si ga mogli pridobiti po dosedanjem študijskem programu višje peda- 
goške šole. Ker se bo pedagoška akademija v tolikšni meri vsebinsko razlikovala 
od sedanje višje pedagoške šole, ima. globlji smisel tudi formalno preimeno- 
vanje šole. 

Včasih slišimo pomisleke, da lahko tako' postavljeni sistem izobraževanja 
učiteljev za osnovne šole negativno vpliva na stopenjski študij na fakultetah, 
ki na I. stopnji med drugimi smermi izobražujejo tudi učni ikader za predmetni 
pouk v osnovnih šolah. Pomanjkanje predmetnih učiteljev je tolikšno, da se 
bo lahko s pridom zaposlil vsak absolvent I. stopnje fakultet, ki dajejo< izobrazbo 
za predmetni pouk na osnovni šoli. Prizadevati pa si bo treba, da bi študijske 
programe I. stopnje ustreznih oddelkov fakultet čimbolj uskladili z zahtevami 
profila predmetnega učitelja za osnovno šolo. Koristna bo tudi tesnejša povezava 
pedagoških akademij s fakultetami in drugimi visokimi šolami, ki izobražujejo 
učni kader. S pogodbami lahko ustvarijo koristne oblike medsebojnega sodelo- 
vanja, tako visokošolskih učiteljev, kakor tudi skupnega izkoriščanja prostorov, 
opreme itd. 

Današnji materialni in kadrovski pogoji za delo pedagoških akademij v 
naši republiki še niso takšni, da bi zagotavljali uspešno uresničevanje tako 
zastavljenih nalog, ki terjajo sodobno organizacijo in metode študija. Zato bo 
treba takoj pristopiti k izgradnij ustreznega prostora in k nabavi opreme, za kar 
bodo potrebna znatna družbena sredstva. Pedagoška akademija bi morala biti 
po sodobni organizaciji in oblikah študija vzor drugim višjim in visokim šolam, 
ki izobražujejo učni kader. Učitelj z izobrazbo pedagoške akademije bo moral 
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biti usposobljen za sodoben pouk, da se ne bo izogibal na primer uporabi 
avdiovizualnih in drugih učnih sredstev, ki bi morala postati nepogrešljiv 
učni pripomoček, za tak moreden pouk pa se doslej žal ni imel priložnosti 
usposobiti. 

Za začetek dela pedagoške akademije v Ljubljani, ki je dobila nove razšir- 
jene naloge, je republiški sklad za šolstvo zagotovil dodatna sredstva za osnovno 
dejavnost. Tako bo lahko pedagoška akademija razpisala nova potrebna delovna 
mesta za učno osebje in druge strokovne sodelavce, nabavila najnujnejša učila 
in opremo in začasno uredila nekaj najetih prostorov, ki jih bo uporabljala do 
izgradnje nove stavbe. Pedagoška akademija bo dobila dodatna sredstva tudi 
za funkcionalne izdatke, predvsem za ekskurzije, strokovno, izpopolnjevanje 
lastnega kadra, skripta itd.; prav tako so zagotovljena potrebna sredstva za 
izgradnjo stavbe pedagoške akademije. 

Dosedanja višja pedagoška šola v Ljubljani je imela v svojem sestavu tudi 
oddelek za defektologijo, ki je usposabljal, učitelje za posebne šole, v katerih 
vzgajajo in izobražujejo psihično in fizično prizadeto mladino. To nalogo bo 
prevzela pedagoška akademija v Ljubljani, ki bo tudi v prihodnje usposabljala 
defektologe za potrebe vse republike. V Hrvatski in Srbiji sta posebna visoka 
oziroma višja defektološka šola. Menimo, da bo v naši republiki lahko te naloge 
uspešno opravljal poseben oddelek v organizacijskem sestavu pedagoške akade- 
mije, ki pa ga bo treba okrepiti s stalnim učnim osebjem z ustrezno visoko 
izobrazbo. 

Pedagoška akademija v Ljubljani bo predvidoma prevzela še nalogo uspo- 
sabljanja učnega kadra za strokovno izobraževalne ustanove, kajti na tem pod- 
ročju občutno primanjkuje pedagoško izobraževalnega učnega kadra. V Sloveniji 
nimamo nobenega zavoda, ki bi sistematično izobraževal učno osebje za bodoče 
poklicne ter za tehniške in njim ustrezne šole. Zato je po 2. členu predloga 
zakona o pedagoški akademiji predvideno usposabljanje učnih kadrov tudi za 
strokovne šole, za katere je potrebno načrtno izobraževati učitelje, ki posre- 
dujejo' določeno strokovno praktično in teoretično znanje. Strokovno teoretično 
učno snov predavajo sedaj na šolah s praktičnim poukom in vajenskih šolah, 
torej na bodočih poklicnih šolah, večinoma absolventi tehničnih in višjih šol, 
praktična znanja v šolskih delavnicah in v podjetjih pa posredujejo po večini 
poklicni delavci z nekaj leti delovne prakse v podjetjih. Razen znanja iz svojega 
poklica večina izmed njih nima pedagoške izobrazbe in tudi ne poglobljenega 
strokovno teoretičnega znanja. Namen tako formulirane določbe je predvsem 
v tem, da se pedagoški akademiji v Ljubljani najprej omogoči ustanovitev poseb- 
nega oddelka za izobraževanje učiteljev za praktični pouk. Izobraževanje uči- 
teljev za praktični pouk naj bi obsegalo splošno družbenoekonomsko, pedagoško, 
sociologoško in psihološko študijsko snov. Ta program naj bi bil enak za uči- 
telje praktičnega pouka vseh panog. Razen na štirih izobraževalnih področjih, 
ki naj bi biLa za učitelja praktičnega pouka enaka, naj bi se kot poseben del 
programa pridružilo še tisto predmetno področje, na podlagi katerega bo učitelj 
praktičnega dela poučeval učno snov v strokovni šoli. S tem bi dobili dovolj 
široko izobraženo učno osebje, ki bo sposobno posredovati praktično znanje 
iz enega ali dveh strokovno-teoretičnih predmetov. Tako bi znatno izboljšali 
kvaliteto teoretičnega in praktičnega pouka. 

Republiški sekretariat za šolstvo je sklenil posebno pogodbo z Zavodom za 
strokovno izobraževanje, ki bo izdelal ustrezne učne načrte za izobraževanje 
učiteljev strokovnih šol. Izobraževanje učiteljev praktičnega pouka bi organi- 
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zirali že v letošnjem koledarskem letu. Kot za učitelje praktičnega pouka, bo 
treba proučiti tudi način izobraževanja učiteljev strokovno-teoretičnih pred- 
metov, ki morajo znanje za učne predmete obvladati na višji ravni/ morali pa 
bodo imeti tudi justrezno pedagoško in psihološko znan je, da bi ustrezali zahte- 
vam sodobnega pouka v strokovnih šolah. 

Ob koncu svoje obrazložitve želim poudariti, da odpravljanje pomanjkanja 
učiteljev za osnovne in posebne šole ter za strokovno-izobraževalne ustanove ni 
odvisno samo od dela pedagoških akademij, marveč tudi od dolgoročnejše 
kadrovske politike občin in samih šol glede na potrebe po učnih kadrih. Zato 
bo pomembno usmerjanje mladine v pedagoški poklic, ki se bo zanimala zanj že 
v šolah II. stopnje, zlasti na gimnazijah s pedagoško usmeritvijo. Brez načrtne 
skrbi za vpis na pedagoško akademijo in primernih štipendij ne bo mogoče 
zagotoviti zadovoljivega dotoka slušateljev na pedagoško akademijo in po kon- 
čanem študiju, diplomiranih učiteljev na šole. Velike potrebe po učiteljih z 
višjo izobrazbo na osnovih, posebnih in strokovnih šolah bomo naj hitreje odprav- 
ljali z izrednim študijem. Približati ga bo treba tudi učiteljem v praksi, ki 
imajo diplomo učiteljišča, in ki bi si želeli pridobiti višjo strokovno izobrazbo. 
Njim bo treba zagotoviti potrebne pogoje, hkrati pa upoštevati njihovo že 
doslej pridobljeno teoretično izobrazbo in prakso. 

Ce upoštevamo, da bo pedagoška akademija, ob ustreznih pogojih, mogla v 
prihodnosti poleg osnovne dejavnosti skrbeti tudi za strokovno in pedagoško 
izpopolnjevanje učnega kadra, potem lahko pričakujemo, da bodo sredstva, ki 
jih bo vložila družba v te namene, koristno uporabljena za splošen napredek 
našega šolstva. 

Iz vseh navedenih razlogov predlagam v imenu Izvršnega sveta, da Pro- 
svetno-kulturni zbor sprejme predlagani zakon skupaj z amandmaji, ki so 
sestavni del predloga. 

Predsednik Ivo Tavčar: Predlog zakona je obravnaval tudi odbor za 
zakonske in drage predloge Prosvetno-kulturnega zbora in pa zakonodajno 
pravna komisija Skupščine SRS in tako sta odbor kot komisija dala pismeno 
poročilo. Ali želita morda poročevalca odbora in komisije dati še ustno obrazlo- 
žitev? (Ne.) Potem dajem predlog zakona v razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Naš zbor je namreč že pred časom razpravljal o izobraževanju uči- 
teljev za osnovne šole in je odbor že takrat predlagal, da se tudi v Ljubljani 
ustanovi pedagoška akademija. Danes lahko ugotovimo, koliko so bili naši 
predlogi upoštevani pri zasnovi predlaganega zakona o pedagoški akademiji. 

Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi posanci dvignejo roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel zakon o peda- 
goški akademiji v Ljubljani. 

Ker je predlog zakona pred tem že sprejel v enakem besedilu tudi Repu- 
bliški zbor, je s tem zakon o pedagoški akademiji v Ljubljani sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o zaključnem računu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1963. 

Zaključni račun je predložil našemu zboru upravni odbor sklada. Izvršni 
svet je kot svojega predstavnika k tej točki določil tovariša Mirka Tuška, repu- 
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bliškega sekretarja za raziskovalno delo in visoko šolstvo. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta dati uvodoma še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim! 

Mirko Tušek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ker 
gre za enotno problematiko, pa tudi zaradi bolj smotrne obravnave, mi dovolite, 
da podam hkrati obrazložitev k odloku o soglasju k zaključnemu računu Sklada 
SRS za šolstvo za leto 1963 in k odloku o soglasju k finančnemu načrtu Sklada 
SRS za šolstvo za leto 1964. 

V obrazložitvi k finančnemu načrtu sklada za tekoče poslovno leto so 
pojasnjena izhodišča, ki jih je upravni odbor sklada upošteval pri sestavi finanč- 
nega načrta sklada in pri predvideni finančni politiki na področju visokega 
šolstva. Zato se bom v svoji obrazložitvi omejil le na dvoje, troje vprašanj, za 
katera mislim, da jih je treba še posebej naglasiti pri obravnavi problematike 
tistih institucij, ki so glede financiranja vezana na sklad in s katerimi se je 
upravni odbor sklada, ko je sprejemal predloženi finančni načrt še posebej 
ukvarjal. 

Temeljni zakon o financiranju šolstva je formiral nova razmerja med 
šolskimi institucijami in njihovimi ustanovitelji ter tudi na področju šolstva 
uvedel princip dohodka. Pri realizaciji tega principa pa je eno izmed osnovnih 
vprašanj, kako zagotoviti stalna in vzgojni dejavnosti posameznega šolskega 
zavoda ustrezna gmotna sredstva. Sedanja delitev sredstev za dejavnost na 
sklad vezanih šol temelji na posebnih merilih, ki imajo za osnovo obseg peda- 
goškega dela, ki je izražen v statutarnih pedagoških urah in na tako imeno- 
vanem spremljajočem pedagoškem delu. Ker pa niti statuti šol niti praksa v 
samih šolah še niso dajali skladom zadostne možnosti, da bi te elemente točno 
ugotovili, na drugi strani pa je bil zaradi reformiranega študija visokošolski 
sistem v stalnem razvoju, se je pokazalo, da je treba sistem razdeljevanja 
sredstev trajno proučevati in ga graditi v taki smeri, da bo imel vedno manj 
karakter proračunskega dodeljevanja sredstev ter bo v vedno večji meri de- 
jansko zagotavljal primernejša sredstva, potrebna za osnovno dejavnost šol. 

V predloženem finančnem načrtu se izraža pravkar obrazložena situacija v 
tem, da je upravni odbor sklada razdelil sredstva za osnovno' dejavnost le do 
konca šolskega leta 1963 in 1964, ki se dejansko zaključuje 30. septembra 1964, 
preostala sredstva pa izkazuje kot globalna angažirana sredstva za osnovno 
dejavnost, za čas od 1. oktobra do 31. decembra 1964, ki pa bodo razdeljena 
po novih merilih in z novimi pogodbami. Dokler pa še ne more uporabljati teh 
novih meril, se je upravni odbor sklada ravnal po dosedanjih kriterijih in 
predvidel v finančnem načrtu za tekoče leto sredstva za osebne dohodke v 
višini, kot so bila določena sa leto 1983, povečana za 10'%>, sredstva za mate- 
rialne izdatke pa naj bi se v primerjavi z letom 1963 povečala za 5 %. 

Tako povečanje sredstev za osebne dohodke in materialne izdatke šteje 
sklad kot nujno. Večjega povečanja sredstev pa skladu ne dopušča višina dota- 
cije iz republiškega proračuna. Rebalans republiškega proračuna za leto 1964, 
ki ga je sprejela Skupščina SRS, bo omogočil financiranje nekaterih perečih 
potreb na področju visokega šolstva, ki jih v okviru sedanjih sredstev sklad ni 
mogel v celoti realizirati. Značilna je namreč ugotovitev za dosedanje poslovanje 
sklada, da je viiina sredstev, dodeljenih iz republiškega proračuna, omejevala 
njegove naloge in bo zato šele v letošnjem letu financiral določene dejavnosti, 
ki prav tako zahtevajo direktno gmotno podporo iz republiških virov. 
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V mislih imam izredni in postdiplomski študij ter študentske materialne 
zadeve. V večji meri kot doslej pa bo moral sklad financirati tudi manjšinjsko, 
dvojezično in pa posebno šolstvo. 

Proračunska sredstva za osnovno dejavnost tudi v tekočem letu ne krijejo 
v celoti izdatkov šol, zato je upravni odbor sklada predvidel manjkajoča sredstva 
za osnovno dejavnost na račun izvirnih dohodkov sklada, ki so bili namenjeni 
za financiranje investicij. S tem se bo seveda zmanjšal obseg investicijske dejav- 
nosti na področju visokega šolstva, čeprav bi moral sklad financirati neod- 
ložljive gradn je, za katere že interes racionalnosti govori, da se čimprej dokon- 
čajo. Vendar pa je v finančnem načrtu osnovna relacija med sredstvi, name- 
njenimi za osnovno dejavnost in pa med sredstvi, namenjenimi za investicije, 
postavljena tako, da se to razmerje nasproti lanskemu letu ne poslabšuje več 
v škodo investicij, temveč je ustaljeno s perspektivo, da v razdobju nekaj let 
dosežemo to, da bi se vsa izvirno namenjena sredstva za investicije za te 
namene tudi porabila. 

Osnovno načelo sklada pri vodenju investicijske politike je racionalna in 
intenzivna gradnja ter koncentracija sredstev na manjše število glavnih objek- 
tov. Če v tem stremljenju ne uspeva v celoti, je to delno posledica prejšnjih 
razmer in zatečenega stanja, delno pa nekaterih specifičnosti na področju manj- 
šinjskega in posebnega šolstva, kjer gre za manjše investicije in kjer je repu- 
bliški sklad le sofinancer. 

Sklad se dosledno ravna po načelu, da je za vsako graditev investicijskega 
objekta treba zagotoviti celotna sredstva, in je zato sklepal za, vsako šolo z 
investitorjem pogodbo, v kateri je preciziral po posameznih letih svoje ob- 
veznosti od začetka gradnje do dokončanja objekta. 

Na podlagi doslej sklenjenih pogodb je sklad obvezan financirati investi- 
cije v tekočem poslovnem letu v višini 1403 milijone din. Izpolnjujoč zgoraj 
navedene principe bo sklad v letošnjem letu prevzel obveznost financiranja 
višje šole za zdravstvene delavce, katero je zaradi dotrajanosti in pa zaradi 
ureditve Trga revolucije potrebno zgraditi. Druga obveznost pa je ureditev 
prostorov za pedagoško akademijo, ker je doslej višja pedagoška šola delovala, 
za sam pedagoški proces v povsem neprimernih prostorih. 

Na koncu naj pojasnim, da v predloženem finančnem načrtu ni zajetih 
519 milijonov sredstev, ki so bila že v 1963. letu angažirana, niso pa bila upo- 
rabljena in so se prenesla v tekoče poslovno leto. Upravni odbor sklada je 
namreč obravnaval in sprejel finančni načrt za leto 1964 že v decembru 
1963. leta, ko ta preostanek sredstev še ni bil znan ter je bil šele razviden iz 
zaključnega računa za leto 1963, ki je bil sprejet v marcu 1964. Pri tem gre 
za v pretočnem letu že angažirana sredstva, ki bodo lahko bilančno izkazana 
šele v zaključnem računu za leto 1964. 

Menim, da je upravni odbor sklada v posebnem poslovnem poročilu, ki je 
priloženo zaključnemu računu za leto 1963, dovolj izčrpno prikazal samo poslo- 
vanje sklada in stališča, po katerih se je ravnal pri konkretnem razdeljevanju 
.sredstev, namenjenih za funkcioniranje institucij, za katere je pristojen Sklad 
SRS za šolstvo. Zato mi dovolite, da se sklicujem na to poročilo, iz katerega 
je podrobno razvidno, kako se je upravni odbor sklada v okviru dodeljenih sred- 
stev ravnal po smernicah družbenega plana Socialistične republike Slovenije 
za leto 1963 in po stališčih, ki so prišla do izraza v razpravah skupščinskih 
•organov. 
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V imenu Izvršnega sveta predlagam zboru kot pristojnemu organu, da da 
soglasje tako k finančnemu načrtu za leto 1964, kot k zaključnemu računu za 
leto 1963 Sklada SR Slovenije za šolstvo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. Zaključni račun sklada SRS za šolstvo 
za leto 1963 je obravnaval tudi odbor za zakonske in druge predloge Prosvetno- 
kulturnega zbora in dal pismeno poročilo. Ali želi poročevalec odbora dati še 
ustno poročilo? (Ne.) 

Opozarjam, da pri tej točki razpravljamo samo o zaključnem računu. Tova- 
riš Mirko Tušek je namreč uporabil priložnost in dal hkrati ustno obrazložitev 
k zaključnemu računu za leto 1963 in k finančnemu načrtu za leto 1964 Sklada 
SRS za šolstvo. Finančni načrt sklada za leto 1964 bomo obravnavali v naslednji 
točki. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 

Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 
glasuje o predlogu odloka o soglasju k zaključnemu računu Sklada SR Slovenije 
za šolstvo za leto 1963. 

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

Predsednik Ivo Tavčar: Prehajamo na 4. točko dnevnega re- 
da, to je na razpravo o finančnem načrtu sklada SRS za šolstvo za leto 1964. 

Predlog odloka je obrazložil že pri prejšnji točki tovariš Mirko Tušek. 
Obravnaval pa ga je tudi naš odbor, za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
gov. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o soglasju k finančnemu 
načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Prosvetno-kulturni zbor sprejel predlog odloka o 
soglasju k finančnemu načrtu sklada za leto 1964. 

Ker je tako predlog o zaključnem računu sklada SRS za šolstvo za 
leto 1963 kot predlog odloka o finančnem načrtu sklada za leto 1964 pred tem 
sprejel tudi Republiški zbor v enakem besedilu, ugotavljam, da sta s tem tako 
zaključni račun kot finančni načrt sklada sprejeta. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo proble- 
matike slovenskih gledališč. 

Gradivo o tej problematiki je pripravil Republiški sekretariat za kulturo in 
prosveto, obravnaval pa ga je tudi naš začasni odbor za problematiko gledališč. 
Odbor je o tem predložil pismeno poročilo. Ali želi poročevalec začasnega 
odbora dati še ustno poročilo? (Da.) Besedo ima tovariš Kajetan Kovic. 

Kajetan Kovič: Vprašanja, ki si jih postavljamo v slovenski gleda- 
liški kulturi, kot o enem izmed pomemebnih kulturnih kompleksov v naši 
družbi, so številna in pereča ter terjajo, da jih temeljito premislimo in skušamo 
najti zanje rešitve. Številnost teh vprašanj sega od materialnih pogojev preko 
kadrovskih in repertoarnih problemov vse do diskusij o gledališki vzgoji v 
najširšem pomenu besede, njihova akutnost pa se kaže zlasti v neugodnih 
finančnih razmerah, s katerimi se gledališča, iz leta v leto, kljub izdatni družbeni 
podpori še vedno borijo. Vsa ta problematika je bila v informaciji Sveta za 
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kulturo in prosveto, Sekretariata za kulturo in prosveto ter v poročilu začasnega 
odbora za problematiko gledališč podrobneje nakazana, zato bi skušal, kot izho- 
dišče za razpravo, podati samo nekaj osnovnih misli. 

Najprej bi opozoril na problem gledaliških stavb. Sedanje stanje gleda- 
liških stavb, zlasti poklicnih gledališč, je po vsej Sloveniji kritično, saj primanj- 
kuje sredstev celo za najnujnejše adaptacije. Za financiranje teh potreb moramo 
predvsem omogočiti možnost za najemanje kreditov. Pri tem pa bi morali najti 
dovolj širokogrudnosti, da ne bi ostajali samo pri krpanju starih in v marsičem 
tudi že iztrošenih objektov, ampak bi bilo treba v perspektivi zagotoviti sred- 
stva za gradnjo avditorija v Ljubljani in nove gledališke hiše v Mariboru. To 
prav gotovo sodi v prizadevanja za dvig standarda v smislu omogočanja duhov- 
nih dobrin. 

Drugi problem je stimulacija gledaliških delavcev. Podatek v informaciji 
glede povprečja osebnih dohodkov gledaliških delavcev, ki zaostajajo za pred- 
vojnim povprečjem za celo tretjino, vsekakor ni razveseljiv. V tej zvezi je 
še posebej pereče vprašanje stimulacije gledaliških umetnikov izven republiškega 
središča, kjer so možnosti za honorarno delo pri RTV in filmu znatno manjše. 
Stimulacija gledaliških delavcev bi morala biti tako glede politike štipendiranja, 
kot glede osebnih dohodkov in odločnega reševanja stanovanjskih problemov 
pojmovana mnogo širše. 

S tem v zvezi je vprašanje kadrov, o katerem je začasni odbor podrobneje 
razpravljal. Uspešno kadrovsko politiko bi poleg omenjenih stimulativnih oblik 
lahko zagotovilo tudi tesnejše povezovanje vseh slovenskih gledaliških ustanov, 
vključno z Akademijo za gledališče, film in RTV. Pri tem pa ima zlasti po- 
membno vlogo akademija za gledališče, ki bi morala z ostro selekcijo vplivati 
na izbor kvalitetnih mladih kadrov. Prav tako bi po svoje glede kadrov lahko 
prispevala tudi gledališča z uvedbo preizkusne dobe za mlade igralce. Na našem 
odboru je bila izrečena misel, da bi bilo treba formirati ansamble na osnovi 
umetniško izpovednih fiziognomij. Zato se ponovno, vsaj kot vprašanje za 
diskusijo, odpira problem dvotirnega študija na igralski akademiji, in sicer 
s tem, da bi se uvedel deljen študij prvih letnikov med filozofsko fakulteto in 
igralsko akademijo. Tako bi igralci, ki se pozneje v gledališčih pokažejo kot 
umetniško neustrezni, lahko prešli v druge poklice; medtem ko so jih pri 
sedanjih pogojih gledališča dolžna vsaj moralno držati v svojih ansamblih. 
Reelekcija in pogodbeno vezanje bi šele s takšno ali drugačno rešitvijo tega 
problema dobilo tudi svojo polno socialno upravičenost. 

V zvezi z vsemi temi vprašanji se zmerom znova postavlja v ospredje 
problem reforme študija na Akademiji za gledališče, film in RTV, pri čemer 
se mi ne zdi toliko važna; ali vsaj ne najvažnejša ekstenzivnost te reforme, 
ampak predvsem temeljita rešitev osnovnih problemov, na katero praksa vedno 
znova opozarja. 

Naj omenim še vprašanje gledališke vzgoje, ki jo moramo pojmovati zelo 
široko, in to od dviga kvalitete gledališkega amaterizma preko neposrednih 
stikov poklicnih gledališč z občinstvom, pa do najvažnejšega vprašanja, do 
gledališke vzgoje mladine. 

V tej zvezi naj poudarim predvsem problem mladinskega gledališča, o 
katerem je naš odbor še posebej razpravljal ter opozorim na njegove izrazite 
uspehe in prizadevnost v zadnjih letih ter na neodgovornost pristojnih činiteljev 
oziroma ustanoviteljev, ki naj bi skrbeli za zagotovitev minimalnih sredstev 
za njegovo delo in nadaljnji razvoj. Zato ne smemo na to gledališče gledati 



240 Prosvetno-kulturni zbor 

zgolj, kot na eno gledališče več v Ljubljani ali pa kot na neko zvrst gledališča, 
ki ga zato', ker ga imajo druge republiške, moramo imeti tudi mi, pač pa kot na 
zelo pomembno ustanovo, ki lahko' v spremenjenih materialnih pogojih odigra 
za vzgojo občinstva enako- vlogo kot akademija za vzgojo< gledaliških kadrov. Tega 
seveda ne bo zmoglo gledališče z maloštevilnim in ne najkvalitetnejšim kadrom 
ter s komaj zadostnimi finančnimi sredstvi. V zvezi z mladinskim gledališčem 
se v okviru zavoda »Pionirski dom« šele načenja vprašanje gledališke vzgoje. 

Z nekaj uvodnimi besedami sem se skušal dotakniti slovenske gledališke 
dejavnosti v celoti, zato se ne mislim posebej zadrževati pri opernih gledališčih, 
o katerem je naš odbor razpravljal na posebni seji, saj je njihova problematika 
v osnovi podobna problematiki ostalih gledališč, v nekaterih specifičnostih pa 
seveda terja posebno pozornost, o čemer bo prav gotovo še spregovorila današnja 
razprava. 

Na koncu omenim, da so vsa ta vprašanja med seboj močno povezana in 
da je njihova rešitev v mnogočem odvisna od družbene materialne podpore, za 
katero se moramo odločno zavzeti, po- drugi plati pa je prav gotovo tudi dolžnost 
kolektivov, da v okviru danih možnosti in svojih subjektivnih sposobnosti store 
vse, da bo sedanja slovenska gledališka kultura dostojno nadaljevanje tradi- 
cije in trdna osnova za, duhovne zgradbe prihodnjih rodov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil 
republiški sekretar za prosveto in kulturo tovariš Miloš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Naša gledališka dejavnost, ki predstavlja pomem- 
ben člen v prizadevanjih za vsestransko in čimbolj bogato kulturno življenje, 
je v povojnih letih kljub nenehnim materialnim in tudi kadrovskim težavam / 
doživela viden razmah. Bolj kakor katerakoli druga umetnost, je izpovedovala 
duh časa in razmer in tako seznanjala gledalce in. poslušalce s svetovno in 
domačo gledališko in glasbeno tvornostjo-. 

Pred vojno smo imeli pri nas na Slovenskem dve poklicni gledališki hiši 
in nekaj amaterskih skupin, danes pa premoremo štiri poklicna gledališča, od 
teh eno z opero, dramo in baletom, to je SNG v Ljubljani in drugo v Mariboru; 
ostali dve — Mestno gledališče v Ljubljani in Slovensko ljudsko gledališče v 
Celju pa sta samo dramski; nadalje imamo eno mladinsko in eno lutkovno gle- 
dališče, ki delata pod okriljem Pionirskega doma v Ljubljani, tri ekspei-imen- 
talne gledališke skupine in pet amaterskih gledališč širom Slovenije. Slednje, 
ki jih je okoli 500, ločujemo od ostalih dramskih skupin, ker imajo bolj uti-jen 
program, stalnejši igralski ansambel in bolj urejeno finančno- in strokovno 
pomoč. Vsekakor je to pomemben rezultat. 

Splošna ocena dela slovenskih gledališč more biti kljub številni problema- 
tiki — o kateri govorita dva dokumenta republiškega sekretariata,, poročilo 
začasnega odbora Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije in prav- 
kar izrečene uvodne besede njegovega predsednika — pozitivna. Pozitivna 
zaradi tega, ker se očitno kaže, da so dosedanji uspehi na slovenskih odrih plod 
resnih prizadevanj gledaliških kolektivov in njihovega načrtanega dela, pri 
čemer pa ustvarjeni dohodek največkrat ni v sorazmerju z opravljenim delom. 

Opozoriti vas želim, tovarišice in tovariši poslanci, predvsem na materialne 
pogoje naših gledališč in na njihove kadrovske probleme. Še prej pa, dovolite 
besedo o ekstremnostih, ki so se pojavila v našem gledališkem življenju zadnjih 
dni, in ki so posledica načrtne aktivnosti politično jasno opredeljenih posamezni- 
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kov okoli »Odra 57«. Težko bi jih mogli zagovarjati, saj nujno pomenijo mobi- 
lizacijo nasprotnih sil in korak vstran od prizadevanj za resnično odrsko 
izpovedanje, kakor tudi od prizadevanj za pravo gledalčevo doživljanje. To- 
likšna ekstremnost ima lahko za posledice počasnejši razvoj nadaljnje demokra- 
tizacije današnje družbe. Zatorej v prihodnje ne bi smeli dovoliti, da bi se 
podobni pojavi ponovili. 

Naj se sedaj lotim, po mojem mnenju, dveh najbolj osnovnih problemov. 
Materialna osnova slovenskih gledališč vsekakor ni razveseljiva. Poleg pomanj- 
kanja sredstev, ki pomenijo resno oviro za hitrejšo rast slovenske kulture, in 
ki onemogoča praktično uveljavljanje delitve dohodka po delu, bremeni gle- 
dališke ustanove neogibno in vsekakor prisotno dejstvo, da terjata njihov obstoj 
in njihovo delo sorazmerno več družbenih sredstev, kot ostale zvrsti kulturne 
dejavnosti. Čeravno zmeraj znova poudarjamo, da predstavljajo dotacije gle- 
dališčem le regres na prodane vstopnice, torej dotacijo obiskovalcem, ne pa 
gledališkemu kolektivu, so gledališki delavci do' svojega ustanovitelja v neza- 
vidljivem položaju, saj terja njihova dejavnost in družbena vloga več kot jim 
ta more dati. 

Zato ostajajo gledališča brez potrebne stimuacije za svoje delo, brez sred- 
stev za razvoj kadrov, za gradnje ustreznih prostorov in za nakup potrebne 
sodobne opreme. Gledališke stavbe in naprave obeh najstarejših gledališč, to 
je Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani in Slovenskega narodnega 
gledališča v Mariboru ne ustrezajo- več intenzivnemu gledališkemu življenju v 
obeh mestih in postajajo resen nacionalno-kulturni problem. 

V okviru obravnave 7-letnega načrta o razvijanju odrskih kapacitet, bo 
treba sprožiti v širši javnosti razpravo, ki bi naj dala predloge za najbolj 
ustrezne rešitve v naslednjih letih. 

V prihodnjih sedmih letih ne predvidevamo v materialih sekretariata za 
kulturo- in prosveto bistvenega povečanja števila poklicnih gledališč, čeprav 
govori perspektivni načrt o ustanovitvi tekšnega gledališča za območje Pri- 
morske, pač pa pričakujemo z okrepljenimi ansambli več predstav, oziroma 
povečan vpliv gledališke kulture na vse naše prebivalstvo, posebno še v krajih, 
kjer zaradi pomanjkanja sredstev doslej gostovanja niso bila mogoča. Takšni 
kraji so prikrajšani zaradi šibke ekonomske zmogljivosti in nezadostne kon- 
centracije prebivalstva. S tem nastaja velika škoda. Prebivalci, ki živega gle- 
dališča niso spoznali, ga ne bodo vzljubii, niti ga ne bodo pripravljeni plačevati, 
čeprav bo njihova ekonomska zmogljivost sčasoma narasla. 

Tako povečana dejavnost bo terjala primernejše delovne pogoje, večje šte- 
vilo umetniškega osebja in vsakoletne povečane funkcionalne izdatke. Zato 
predvidevamo za investicijsko vzdrževanje obstoječih gledališč v naslednjih 
sedmih letih 2 milijardi dinarjev in za funkcionalne izdatke 5,6 milijarde di- 
narjev. Celotna družbena subvencija za gledališča, ki bistveno znižuje ceno 
gledališkim vstopnicam, pa naj bi v bodočem sedemletnem obdobju znašala 
7.6 milijarde dinarjev. 

Financiranje kulturnih dejavnosti, torej tudi gledališč, temelji največkrat 
na preživelem proračunsko administrativnem sistemu delitve dohodka in po- 
meni danes že pravi anahronizem. Anahronizem zato, ker po dosedanji praksi 
dotacije krepe ustvarjeno stanje preveč skromnih materialnih osnov, ne da bi 
bila uveljavljena dinamika doseženih rezultatov in ustvarjenih potreb. Bistveno 
spremembo predstavlja uveljavljanje pogodbenih odnosov med ustanoviteljem 
in gledališčem na temelju programa. Zanje bo potrebno vsekakor več sredstev, 
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V prihodnje bo moral ustanovitelj, bodisi občina, več občin skupaj ali repu- 
blika omogočiti takšni kulturni instituciji, kot so poklicna gledališča, normalne 
delovne pogoje in sredstva za kontinuirano umetniško rast. Izven teritori- 
alnega okvira ustanovitelja pa bo moralo gledališče sklepati posebne dogovore. 

Kontinuiran umetniški vzpon posameznih gledaliških ansamblov in razvoj 
vse gledališke kulture na Slovenskem pa bosta seveda odvisna tudi od ostalih 
elementov, ne samo od finančnih sredstev. Oba pa sta odvisna od ustvarjalne 
potence in strokovne izurjenosti gledaliških ustvarjalcev ter od zrelosti in 
dojemljivosti tistih, ki njihove dosežke spremljajo, konkretneje rečeno, od 
splošne in specializirane gledališke vzgoje. Ne prva, na druga, pri nas še ne 
zadovoljujeta. Tu najdemo odgovor — razen seveda o pomanjkanju sredstev 
— na vprašanje, zakaj je gledališče pri nas'manj priljubljeno, kot na primer 
na Poljskem ali na Finskem. Tu bomo našli del razlogov za ukinitev, po vojni 
ustanovljenih gledališč v Kranju, Ptuju in Kopru. Tu poiščimo vzroke tako za 
težko in počasno porajanje vsake nove poklicne gledališke institucije pri nas. 
Hkrati moramo priznati, da so posamezne gledališke hiše, kot je na primer 
ljubljanska Drama, da so znale v zadnjem času vzbuditi viden interes za svoje 
delo in to predvsem med našo mladino. Vendar trdim, tovariši poslanci in to- 
varišice poslanke, da sistematične gledališke vzgoje pri nas nimamo. Mladin- 
skemu gledališču žal še nismo omogočili prave vloge in so dosedanji poskusi 
v tej smeri, da so ti predvsem rezultat prizadevanja posameznih entuziastov. 
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo., je pri nas najvišja in obenem 
edina oblika rednega gledališkega šolanja, kar pomeni, da je gledališki študij 
omogočen samo ozki skupini izbranih kandidatov. Slušatelji učiteljskih gim- 
nazij, pedagoških akademij in univerze pa ostajajo brez takega šolanja. Ker 
nimamo nobene oblike gledališkega šolanja na drugi stopnji oziroma na srednji 
šoli, je selekcija za akademijo otežkočena. Med gledališkimi vzgojniki v šolah 
in vodji amaterskih dramskih skupin, ki formirajo začetno gledališko vzgojo, 
njen vpliv ni opazen. 

Pomanjkljiva gledališka vzgoja se tedaj kaže v tehle smereh: v skromni 
vlogi, ki jo odigrava gledališče v življenju mladega človeka, v nenačrtni vzgoji 
nove gledališke publike in v nezadostnem številu visoko kvalificiranih gleda- 
liških kadrov, ki bodo v prihodnje tvorili jedro naših vrhunskih gedaliških 
ustanov. 

Za zaključek ponovno citiram misli, ki so bile že izrečene v materialu in 
ki izvirajo iz tribune Sterijinega pozorja lanskega leta, in se glase: »Ce je 
gledališče kot ogledalo časa kot prva in najbolj pogumna ter najbolj umetniška 
tribuna neke družbene skupnosti, tista duhovna dejavnost, ki predstavlja naj- 
bolj neposredno in najbolj sugestivno, čeravno ne tudi najbolj množično sred- 
stvo za oblikovanje duhovne podobe človeka, ne more biti nobenega dvoma 
o tem, da obstaja v socializmu po gledališču veliko večja potreba, kot v kateri- 
koli družbeni ureditvi. Dejavnosti in sredstev, ki naj služijo bistvenemu in 
poglavitnemu smotru socializma, se pravi oblikovanju harmonično razvitega 
visokokulturnega človeka, torej v principu ne more biti preveč.« 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Besedo ima 
tovariš Dušan Šinigoj. 

Dušan Sinigoj: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Ker je na 
dnevnem redu vprašanje gledališč, bi hotel v nekaj besedah povedati, kakšno 
je stanje na Goriškem oziroma na Primorskem v zvezi z gledališko dejavnostjo. 
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Goriško gledališče je ustanovila občina Nova Gorica leta 1955 kot mestno 
gledališče. Ze cd ustanovitve ima značaj potujočega in zasedbo polpoklicnega 
gledališča. Gledališče je zraslo iz idealizma posameznikov in vsaj prva leta 
slonelo pretežno na ljudeh, ki so ves svoj prosti čas žrtvovali za to, da bi pri- 
morskemu človeku, ki je bil toliko let odrezan od normalnega kulturnega raz- 
voja in od kulturnih dosežkov matične domovine, nudili vsaj skromen delež 
iz bogate zakladnice jugoslovanske in svetovne dramatike. Končni namen usta- 
novitelja je bil prav gotovo, da bi se Primorska z lastnimi kulturnimi insti- 
tucijami enakovredno vključila v slovensko kulturno skupnost. Ustanovitelj 
goriškega gledališča ni ob ustanovitvi mogel slutiti, da bo gledališče prerastlo 
občinske meje. Razvoj gledališča je bil hitrejši, kakor se je predvidevalo. 
Na njegovi poti so se pojavljale tudi krize, ki pa jih je z izjemno trdo- 
živostjo prebrodilo in ostalo kot zgleden primer gledališča, ki je zraslo na 
realnih osnovah in se razvijalo naravno s svojim zaledjem. Zato se je tudi 
obdržalo. 

Gledališče uprizori v sezoni 6 do 7 premier. Ima povprečno 100 predstav 
letno, od tega 80 predstav izven mesta Nove Gorice. To se pravi, da je ansambel 
tega, gledališča vsak tretji dan na poti, kar je za amaterje velika obremenitev. 
Povprečen obisk na vsako predstavo znaša v zadnjih treh letih 220 do 250 gle- 
dalcev, kar je relativno veliko, če upoštevamo še dejstvo, da gledališče gostuje 
tudi v manjših krajih. 

Goriško gledališče je doslej z različno frekvenco predstav obiskalo 25 krajev 
koprskega in kranjskega okraja. Gostovalo je v vseh krajih novogoriške, tol- 
minske, delno idrijske in ajdovske občine ter v Sežani, Tomaju, Dutovljah, 
Divači, Kozini, Senožečah, Prestranku, Pivki, Ilirski Bistrici. Izoli, Piranu, 
Jesenicah, Bohinjski Bistrici, Radovljici, Kranju itd. 

V večini teh krajev je gledališče reden gost, v nekaterih pa občasen. To je 
odvisno od sredstev in od pripravljenosti posameznikov, podjetij, občin in 
menažerske službe pri svetu kulturo-prosvetnih organizacij okraja Koper. 
S takšnim področjem gostovanj se težko merijo celo večja in kadrovsko bolje 
zasedena gledališča. 

Nekaj številk v zvezi z dotacijami. Ob ustanovitvi leta 1955 je goriško 
gledališče prejelo 2 milijona dinarjev, 1956. leta 2300 tisoč, 1957. leta 3300 tisoč, 
1962. leta 5400 tisoč, 1983. leta 11 500 in 1964. leta 12 milijonov din. Republiški 
sklad je prispeval v 1962. letu 2 milijona, v letu 1963 pa 1700 tisoč din kot 
participacijo za gostovanja. Okraj Koper je v letošnjem letu odobr il za gledališče 
2 milijona dinarjev. 

Da bi goriško gledališče uspešno delalo, je včlanilo, oziroma sodeluje z 
menažersko službo okraja. Zal pa je v letošnji sezoni odigralo vsega pet pred- 
stav. To je tako malo, da je moralo gledališče gostovati v drugih občinah mimo 
menažerske službe. Iz tega sledi, da nosi breme za financiranje gledališča v 
pretežni meri občina Nova Gorica, prostali del sredstev pa si mora gledališče 
priboriti po drugi poti. Pri tem ima nemalo težav, ki jim botrujejo nerazume- 
vanje, gospodarska pasivnost primorskih občin, pa tudi samovljne težnje po- 
sameznikov. 

Tudi način, da bi gledališče v celoti participiralo sredstva iz republiškega 
sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti, se nam ne zdi pravilen. Pri tem 
se kaj lahko zgodi, da gospodarsko močnejša občina, ki lahko več participira, 
lahko dobi tudi več sredstev iz tega sklada, pasivne občine, ki participacije 
ne morejo zbrati, pa bodo ostale še naprej brez sredstev in tudi brez gostovanj. 

16« 
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Jasno je, da nastajajo med občinami v tem pogledu vedno večje razlike. Pri 
vsem tem pa je prizadeto naše prebivalstvo. Da bi gledališče bilo kos še večjim 
nalogam, ki ga čakajo, se mora kadrovsko okrepiti. Zaradi tega je razpisalo pro- 
sta delovna mesta za igralce. Občinska skupščina Nova Gorica pa je za novo 
šolsko leto- razpisalo tudi prve štipendije za študij na Akademiji za gledališče, 
radio, film in televizijo*. Z zgraditvijo novega kulturnega doma v Novi Gorici 
bo gledališče dobilo tudi ustrezno gledališko hišo. Izhajajoč iz nalog, ki stoje 
pred goriškim gledališčem, upoštevajoč obsežen teritorij, ki ga zajema in vse 
ostalo, bi morda bilo prav, da bi to gledališče postalo meobčinski zavod, kar 
bi tudi utrdilo1 in ustalilo finančno osnovo za delo in nadaljnji razvoj gledališča. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Ivan Mavsar. 

Ivan Mavsar: Tovarišice in tovariši poslanci. Material, ki smo ga 
prejeli in ki prikazuje problematiko slovenskih gledališč, nudi sicer dokaj 
popolno podobo, vendar ne preveč zadovoljivega stanja na področju gledališke 
umetnosti v Sloveniji. 

Kot poslanec z območja Primorske, ki se ga v poročilu najmanj omenja, 
diskusija pa je delno to stvar že osvetlila, oziroma iz območja okraja Koper, 
želim diskutirati predvsem zato, ker se mi zdi nakazana problematika v ma- 
terialih pomanjkljiva predvsem v tem, da skoraj v ničemer ne omenja ob- 
močja, na katerem živi 220 000 ljudi. Ce pa že obravnavamo določeno problema- 
tiko za celotno območje Slovenije, pa mislim, da ne moremo en okraj od sedanjih 
štirih okrajev prezreti, kljub temu, da ta okraj nima take poklicne institucije. 
Menimo celo, da bi morali analizirati stanje tudi v tem četrtem okraju, ki 
je na področju gledališke umetnosti najbolj zapuščen. Ce že sprejemamo neka 
priporočila in zaključke, se mi zdi potrebno, da med ta priporočila pride tudi 
tako priporočilo, ki bo nakazavalo kako zboljšati zadevno stanje na Primorskem. 
To je še toliko bolj potrebno, ker so ravno ti kraji bili vrst let zatirani ravno 
na področju kulture in se posledice preteklosti še vedno kažejo. Poročilo' sicer 
omenja, da so na splošno gledališča v takem stanju sploh, da se ideja o novem 
gledališču za koprsko in goriško območje odmika bolj kot bi želeli. V prvem 
osnutku programa perspektivnega razvoja kulture in prosvete za Slovenijo pa 
lahko beremo na 13. strani, da zaradi obremenitve poklicnih gledališč ni upati, 
da bi obstoječa gledališča lahko uspešneje zadovoljevala potrebe po gostovanjih, 
kar je predvsem zaskrbljujoče za Primorsko in Goriško. — Ne vem kako, da 
se Goriško izloča iz Primorske, ki sta od obstoječih gledališč tudi najbolj 
oddaljeni in terjata za svoje območje novo poklicno gledališče. Torej dvoje 
različnih ugotovitev, ki za Primorsko prav gotovo nista razveseljivi, saj ne 
obetata niti lastnega poklicnega gledališča niti možnosti rednih gostovanj obsto- 
ječih poklicnih slovenskih gledališč. 

Iz celotnega materiala bi človek nekako sklepal, da ni upanja — to je 
izjavil prej tudi sekretar za kulturo in prosveto, da v obdobju izvajanja 
7-letnega perspektivnega plana prišli v Sloveniji še do ene gledališke hiše; 
konkretno povedano, do poklicnega gledališča za Primorsko. Mnenja sem, da 
bi bilo o tem potrebno razmisliti in k že obstoječim materialom narediti toza- 
devno dodatno študijo. Gre namreč za naslednje: 

1. ali je realno planirati v Sloveniji še eno gledališče? Za katero področje 
in v katerem času naj bi prišli do gledališča. Ali je v tem primeru Primorska 
upravičena, da dobi to peto gledališče v Sloveniji, ali pa ni upravičena in zakaj; 
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2. ali je za Primorsko primerneje, da se močneje veže na slovensko gleda- 
lišče v Trstu, mislim kot profesionalno gledališče, in kaj je potrebno narediti, 
da pridemo do solidnejših pogodbenih odnosov med tem gledališčem in skup- 
ščino okraja Koper oziroma z vsemi desetimi občinami. Kakšno bi bilo stališče 
merodajnih republiških organov do razširitve dejavnosti tržaškega gledališča na 
območje koprskega okraja; 

3. kako v prvem in drugem primeru obravnavati amaterska gledališča na 
Primorskem, ki prehajajo ponekod v pol profesionalna, med katera spada tudi 
že omenjeno goriško gledališče. Ali lahko tako gledališče preraste v poklicno 
gledališče in ali bo eventualno novi slovenski zakon o gledališčih, ki se ga v teh 
materialih tudi omenja, upoštevati tudi te možnosti? 

Po mojem mnenju so glede na razmere in razvoj gledališke dejavnosti v 
okraju Koper ta tri vprašanja tista osnovna vprašanja, ki jih je treba razčistiti 
ne samo v primorskih občinah in v Skupščini okraja Koper, temveč tudi pri 
republiških organih. Le z nakazano dodatno analizo bi bilo gradivo o proble- 
matiki slovenskih gledališč, po mojem osebnem mnenju, popolnejše in točnejše 
ter obenem solidna osnova za izdelavo perspektivnega razvoja gledališč na 
Slovenskem. Gre namreč tudi za dobršen obmejni del Slovenije oziroma za 
slovensko gledališče, ki deluje onstran najbolj odprte meje, kateremu bi mogoče 
tudi kazalo dati več možnosti za gostovanje prav na območju sedanjega kopr- 
skega okraja, predvsem v času, dokler se ne uresničijo težnje o ustanovitvi 
lastnega gledališča. Mislim, da ne bi čisto nič motilo gostovanj polprofesional- 
nega gledališča v Novi Gorici, kajti primorski teren je glede te umetnosti 
verjetno mnogo bolj zahtevnejši kot mogoče katerikoli področje v Sloveniji. 

Material, ki smo ga prejeli za današnjo sejo, obravnava tudi vprašanje 
gostovanj slovenskih poklicnih gledališč. Tudi ta del poročila je pomanjkljiv 
v toliko, da ne omenja gostovanj na Primorskem tako, kot jih omenja za ostale 
tri okraje. Tako dobi bralec teh poročil vtis, češ da je gledališka umetnost v 
Sloveniji nekak privilegij republiškega središča in delno še Maribora in Celja 
— kar bi bilo do neke mere razumljivo in upravičeno — v manjši meri pa še 
nekaterih občinskih centrov in v teh okrajih in da na Primorskem nihče ne 
posreduje ljudem gledališke umetnosti. K temu delu poročila naj dodam še 
nekaj podatkov za Primorsko. Gostovanja amaterskega gledališča v Novi Gorici 
organizira nekakšna za silo postavljena menažerska služba pri okrajnem svetu 
Zveze kulturno-prosvetnih organizacij. Ta služba organizira gostovanja poklicnih 
gledališč v večjih krajih kot so: Idrija, Ajdovščina, Anhovo, Postojna, Ilirska 
Bistrica, Sežana, Hrpelje, Divača, Nova Gorica in Tolmin. V sezoni leta 1963/1964 
je bilo 53 gostovanj v organizaciji te menažerske službe. Vseh obiskovalcev 
je bilo 15 956, oziroma 301 obiskovalec na eno predstavo. Te številke potrjujejo, 
da žive na tem območju Slovenije ljudje, ki pravilno vrednotijo gledališko 
umetnost in si je močno želijo, kar je treba bolj kot doslej upoštevati pri 
nadaljnjem usmerjanju razvoja gledališč na Slovenskem. Več kot dve tretjini 
vseh navedenih predstav pa je odigralo Slovensko gledališče iz Trsta. Da ne 
bi bili tovariši poslanci napačno informirani, naj v zvezi s tem, kar je prej 
omenil moj predgovornik, povem — verjetno ni informiran o tem, da ima mena- 
žerska služba obveznost od Skupščine okraja Koper, da organizira 40-—50 pred- 
stav slovenskega gledališča iz Trsta. Zato je tudi letos ta služba dobila 2 milijona 
in pol za organizacijo te službe, 2 milijona pa je dal Sklad SES za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti. Pri tako skromnih sredstvih je več kot čudno, če bi tej 
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službi uspelo teh 40 oziroma 50 predstav organizirati, če računamo, da ena 
predstava stane okoli 200 do 250 tisoč dinarjev. Glede na tako stanje predlagam, 
da Prosvetno-kulturni zbor pooblasti začasni odbor, ki je pripravil poročilo o 
stanju slovenskih gledališč, da napravi dodatno analizo o tem stanju na Pri- 
morskem in prosim, da upošteva pri tem tudi vprašanja, ki sem jih postavil 
v svoji razpravi. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Truda Zoher. 

Truda Zoher: Tovariši poslanci! Želela bi prispevati samo nekaj misli 
v zvezi s primerjavo položaja mariborske in ljubljanske opere. 

Problematika mariborske opere se namreč v ničemer ne razlikuje od tiste, 
ki jo Republiški sekretariat za prosveto in kulturo navaja v teh informacijah. 
Želela bi poudariti, da so pa vendarle med mariborsko in ljubljansko opero 
določene razlike. Mariborska opera je namreč v neprimerno težjem položaju, 
kot ga navaja poročilo. Ce smo se odločili, da bomo v Sloveniji imeli dve operi, 
potem sem mnenja, da je treba za to zagotoviti ustrezna sredstva, ker bi bilo 
sicer bolje, da se odločimo za eno, pa da ta daje kvalitetne izvedbe, kot pa 
da delujeta dve operi pri sedanjih pogojih. Osnovni problemi, ki so skupni 
obema operama so: kadri, stanovanja in financiranje. Iz razgovora s tovariši 
iz mariborske opere povzemam, da začenja problematika kadrov pravzaprav 
že pri glasbenih šolah, in da po njihovem mišljenju ne ustrezajo učni načrti, 
ker dijake ne orientirajo na reproduktivno umetnost. Ni samo vprašanje dobrih 
godbenikov, ko lahko ugotavljamo, da primanjkuje violinistov, da nima niti 
ljubljanski niti mariborski operni orkester ustrezne zasedbe. Pri tem ne gre 
samo za vprašanje materialne stimulacije, ampak začenja ta problem že pri 
samem šolstvu, ker pač učni načrti ne orientirajo dijakov v reproduktivno 
umetnost. 

Glede tega je boljši položaj ljubljanske opere. Četudi ljubljanski operni 
orkester nima celotne zasedbe, lahko ta problem zadovoljivo reši vsaj na ta 
način, da si pomaga z zunanjimi sodelavci, bodisi iz filharmonije, ali pa iz 
orkestra RTV. Maribor te možnosti nima. Mesta v orkestru ostanejo pač nezase- 
dena in je temu primerna tudi njegova kvaliteta. Nadalje je boljši položaj 
republiškega središča tudi v tem, da obstojajo veliko večje možnosti glede 
gostovanj v inozemstvu. To igra pomembno vlogo takrat, kadar angažiramo 
človeka in mu predočimo to perspektivo. Gotovo bo vsakdo raje sprejel tako 
mesto, kot pa nekje drugje, kjer teh možnosti nima. 

Nadaljnja razlika je tudi v tem, da ima Ljubljana boljši položaj tudi glede 
finančnih sredstev. Tu le do neke mere participira s sredstvi republika, medtem 
ko mariborsko opero v celoti vzdržuje mariborski okraj. Iz gradiva smo videli, 
da sredstva, ki jih mora družba dotirati za kulturno dejavnost, niso majhna in 
da opera predstavlja pri tem glavni izdatek. 

Močno so bila poudarjena mnenja, da bi bilo potrebno tesnejše sodelovanje 
z radiom in televizijo. Poleg tega je bila izražena kritika, da naše današnje 
časopisje premalo odmerja prostora problemom kulture, da se najde v časopisu 
prostor za vse mogoče stvari — za Šport kar cele strani — medtem ko je 
kulturi odmerjeno v časopisju zelo skopo mesto. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Jovita Podgornik. 
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J ovita Podgornik: Rada bi podprla nekatera stališča začasnega 
odbora za problematiko gledališč v zvezi s Pionirskim domom. Dovolite mi, da 
obrazložim problematiko Pionirskega doma predvsem tistim tovarišem poslan- 
cem, ki se s to problematiko doslej niso intenzivneje bavili zlasti v zvezi s 
stališči in predlogom, ki ga najdemo v tem poročilu, da bi naj v prihodnje 
sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti podprl bolj kot doslej izredne 
dejavnosti, kot so mladinsko in lutkovno gledališče pri Pionirskem domu. 

Mislim, da je vloga Pionirskega doma v prihodnje veliko večjega pomena 
za vso našo republiko, kakor si to danes nekateri površni opazovalci tega zavoda 
predstavljajo. Osebno vidim v njen eksperimentalni in praktični republiški 
center za estetsko vzgojo najrazličnejših smeri, ki so že danes zastopane v 
programu posameznih oddelkov tega zavoda. Vendar je danes Pionirski dom, 
ki je pod ustanoviteljskim nadzorstvom mestnega sveta, v finančni krizi, saj 
je dobil, kar je razvidno tudi iz naših materialov, le polovico zaprašenih sred- 
stev. Ce bi se prej ali slej ustanoviteljstvo Pionirskega doma preneslo morda 
na ustreznejši forum, ali pa, da bi prišlo do soustanoviteljstva, potem se mi 
zdi, da bi se lahko ta zavod ustrezneje razvijal v vseh oddelkih svoje dejavnosti. 

Kar zadeva gledališko vzgojo mladine, o kateri smo že slišali nekaj mnenj 
in kritike, zlasti pa to, da je te vzgoje premalo, se mi zdi, da bi lahko Pionirski 
dom opravil te naloge v polni meri. Poglejmo prireditveni oddelek tega doma. 
Ta bi lahko organiziral, v dogovoru z vodstvi šol, ekskurzije dijakov oziroma 
mladine v naše glavno mesto, tako bi te ekskurzije ne obšle samo najvidnejših 
in najpomembnejših turističnih in drugih zanimivosti našega republiškega sre- 
dišča, ampak bi lahko dobili tudi lepo doživetje v posebni predstavi lutkovnega 
odra ali mladinskega gledališča. Mislim, da bi imeli veliko od tega, če bi jim 
tako doživetje omogočili. Gledališki oddelek ima tudi svoje specialne dejavnosti, 
kot na primer študijo za umetniško besedo. O tovrstnem programu je pisala 
Draga Ahačičeva: »O problemih sodobne gledališke vzgoje naše mladine«. V 
tej smeri je ogromno dela prav v okviru Pionirskega doma. Ta oddelek bi lahko 
podprl tudi pedagoge, ki med svojim rednim študijem niso imeli možnosti za 
sodobno gledališko vzgojo, tako kot dela danes že filmski oddelek pionirskega 
doma, ki organizira intenzivne seminarje enkrat mesečno po dva dni, tako 
da so ljudem ti kvalitetni seminarji tudi dostopni. 

Zdi se mi zelo pametno, da je začasni odbor za problematiko gledališč pova- 
bil na svojo sejo predstavnike Pionirskega doma. Morda bi bilo to priporočilo, 
ki sem ga že prej omenila, glede na današnjo razpravo, še bolj temeljito in bolj 
učinkovito, če bi se zavzeli za to, da v resnici podpremo dejavnost Pionirskega 
doma v smeri njegovega razvoja v republiškem in ne le v mestnem merilu. 
Dejavnosti Pionirskega doma so ponekod že prerastle okvire mestnih občin, kot 
na primer: V oddelku za šolske proslave, v oddelku za filmsko vzgojo, nadalje 
poskusi, da se tudi mladinsko gledališče in lutkovni oder afirmirata mimo 
abonmajskih predstav za mestne šole, vzemimo priložnost, ki sem jih nakazala 
ob nalogah prireditvnega oddelka in podobno. Vse to kaže, da je lahko Pionirski 
dom dejansko mentor za neposredno estetsko vzgojo mladih obiskovalcev in 
mladih ljubiteljev umetniške besede, po drugi strani pa je lahko mentor za 
posebne intenzivne seminarje, namenjene pedagogom. Takih nalog vidim v pri- 
hodnje v okrilju Pionirskega doma še več. To mentorstvo je potrebno tudi že 
zaradi omenjenega študija za umetniško besedo na ta način, da bi ta oddelek 
lahko skupaj z mladinsko knjigo pripravljal izbore najlepših tekstov in jih 
posnel na plošče. Kakor vemo, je danes za sodoben pouk učiteljem slovenskega 
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jezika na razpolago večidel le kreda in tabla in pa njegova prirojena nadarjenost 
za boljšo ali slabšo interpretacijo tekstov. Učenci nimajo na razpolago mnogih 
najpotrebnejših tekstov antologij in so odvisni često od poslušanja, bolj ali 
manj posrečenih interpretacij pesmi ali proze. Mislim, da bi veliko pomenilo, 
če bi se šola lahko opremila z ustreznimi didaktičnimi pripomočki, ker ne gre 
samo za neposredno gledališko vzgojo, temveč za mnogo širše naloge. 

Podprimo stališča, ki jih je izoblikoval že odbor in bi morda na prihodnjih 
sejah proučili ustanoviteljstvo in financiranje Pionirskega doma. Ob priložnosti 
pa bi bilo treba na splošno spregovoriti o nalogah Pionirskega doma v republiki, 
za kar pa danes ni primerna priložnost. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima Boris 
Mikoš. 

Boris Mikoš: V materialih, ki jih je pripravil začasni odbor našega 
zbora za problematiko gledališč, je namreč nekaj dejstev, mimo katerih menim 
naš zbor ne bi smel. To so predvsem dejstva, ki govorijo o razširjenosti 
gledališke dejavnosti v Sloveniji, zato želim opozoriti na nekatera, ki so v tem 
poročilu dobro navedena, pa premalo podčrtana. Ta dejstva govorijo o tem, da 
imamo v Sloveniji sorazmerno malo umetniškega kadra na področju gledališke 
dejavnosti in da smo lahko upravičeno zaskrbljeni, ne samo nad razvojem naših 
gledališč, ampak tudi nad razvojem lastne slovenske televizijske produkcije. 
Mislim, da nas lahko zaskrbi podatek, da so v vseh slovenskih dramskih po- 
klicnih gledališč samo 103 umetniki in da pri vseh teh gledališčih tudi hkrati 
ugotavljamo hudo pomanjkanje kadra. Skoraj vsakemu gledališču manjka po 
nekoliko igralcev, ali režiserjev, ali koreografov in podobno. Prav tako lahko 
ugotavljamo na področju radijske in TV drame, da nam manjka režiserjev in 
igralcev. 

Posebno pereče je vprašanje kadra na področju baleta. Naš centralni slo- 
venski zbor šteje 34 plesalcev. Znane so kvalitete tega zbora in njegove možnosti 
ter spričo tega tudi vemo, v kakšnem obsegu se lahko pojavlja slovenska baletna 
reprodukcija ne samo na naših odrskih deskah, ampak tudi na našem televizij- 
skem programu, ki bo moral napredovati v prihodnjih letih ne samo kvalitetno, 
ampak tudi po obsegu. Bližamo se tistim mejam, ko ne bomo več mogli razvi- 
jati lastnega televizijskega programa iz svojih lastnih produkcijskih moči, ker 
imamo že danes izredno pomanjkanje sodelavcev. To lahko rečemo celo za RTV. 
kjer vendarle dodatno nagrajujemo in kjer tovariši iz SNG in Mestnega gleda- 
lišča iščejo svoj dopolnilni zaslužek, ker je v teh gledališčih zaslužek prenizek in 
se ljudje zato radi odzivajo našim vabilom in prošnjam, da z nami sodelujejo. 
Prepričan sem pa, da mora imeti takšno nenormalno obremenjevanje tega 
umetniškega kadra posledice za zdravje sodelujočih in kvaliteto nastopov. V 
nedogled ne bomo mogli postavljati zahteve, da nam ti ljudje hodijo recimo 
po dramski predstavi, ob 11. uri zvečer na snemanje v naše študije. 

Stanje orkestrov ne ocenjujem tako, kot je ocenjeno v tem poročilu. Menim, 
da ni rešitev v tem, da iz treh orkestrov v Ljubljani sestavimo dva. Današnje 
stanje imamo namreč zaradi tega, ker trije orkestri več ne saturirajo naših kul- 
turnih potreb, ne pa zaradi tega, ker bi trije orkestri imeli preveliko produkcijo. 
Operni orkester ni v stanju prevzeli poleg svojih še nove naloge za potrebe 
RTV. Vemo pa, da lahko vso produkcijo orkestra Slovenske filharmonije sproti 
odkupimo, in da smo pripravljeni odkupiti tudi več, samo če bodo ti orkestri 
poleg našega sposobni producirati še več 
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Imamo nenormalno stanje v glasbenem programu slovenske radijske po- 
staje, ki predvaja le 5 °/o slovenske glasbene produkcije ali reprodukcije. Menim, 
da je to odločno premalo. Zdaj, ko se orientiramo na to, da bi tudi glasbeni 
del našega programa nosil večji pečat slovenske radijske postaje, postaje Ljub- 
ljana-Maribor-Koper praktično to niso v .stanju uresničiti, razen če ne bi 
ponavljali to, kar imamo v zalogi. Produkcija glasbe je premajhna, zato se je 
treba orientirati na štipendiranje študentov glasbene akademije, ne pa da 
ljudi skušamo premeščati iz ene organizacije v drugo. S tem ne povečujemo 
produkcije, ki jo potrebujemo. 

V tem poročilu ugotavljamo, da smo v Sloveniji dali 75 dramskih del v 
preteklem letu. Seveda, vsako dramsko delo ni sposobno za televizijsko adapta- 
cijo. Ce pa ugotavljamo, da RTV 40 tednov na leto daje po 2 televizijski drami, 
oziroma igri, nam že samo ta podatek kaže deficitnost in nujnost, da moramo 
mimo teh stvaritev v naših dramskih gledališčih, razvijati še dramsko dejavnost 
v lastni hiši, za kar seveda zopet potrebujemo kader, ki ga v poklicnih gleda- 
liščih že tako ali tako primanjkuje. Ne bi polemiziral o tem, da v Sloveniji 
nimamo gledaliških komedij in cele vrste žanrov, ki bi nam dopolnjevale pro- 
gram. Poleg tega imamo opravka s problemom, da recimo naša operna hiša, 
zaradi neakustičnosti, sploh ne dopušča televizijskih prenosov. Zato se na naši 
televiziji ne pojavljajo' operna dela iz centralnega opernega gledališča in si 
moramo zato pomagati s krajšimi opernimi stvaritvami, pri čemer bi rad 
pojasnil, da mariborske operne hiše nismo opustili v programu. Mariborska 
opera nam je dala v okviru programa tričetrturno krajšo operno delo »Telefon« 
in enako programiramo tudi v bodoče delo mariborske opere. Pri vsem tem pa 
je treba upoštevati, da je opera, izvedena na radiu ali na televiziji, nekaj 
glasovno povsem drugega kot pa v operni hiši in da je glasovna zahtevnost za 
te prenose veliko večja, čeprav je res, da jo s tehničnimi sredstvi lahko do- 
polnimo. 

Ob tem, ko razpravljamo o gledališki dejavnosti v Sloveniji, menim, da ne 
razpravljamo samo o njej, ampak da razpravljamo tudi o perspektivi in o pro- 
gramskem zaledju našega radija in televizije in na koncu tudi našega filma. 
Prav zaradi tega smo se orientirali na to, da v Mariboru, kot drugem najpo- 
membnejšem kulturnem središču Slovenije, zgradimo nov radijski dom, ki 
naj bi imel take tehnične naprave, da bi lahko v celoti služile našim potrebam, 
za prenos kulturnih in drugih dogodkov ter za posedovanje kulturnega življenja 
iz tega dela Slovenije. Prepričani smo, da bi s tem korakom veliko prispevali 
tudi k poživitvi kulturnega življenja in k boljšemu spoznavanju tega dela Slove- 
nije. Pripravljeni smo tudi, da skupno z glasbenimi in gledališkimi hišami Ljub- 
ljane pristopimo k reševanju tega problema v našem mestu. Prav tako smo pri- 
pravljeni, da RTV Ljubljana sodeluje pri izgradnji objekta, iz katerega bi lahko 
neposredno prenašali dramske, operne in druge uprizoritve. Menim, da je 
skrajni čas, da rešimo to vprašanje tudi zaradi tega, ker razvoj radiofonije 
zahteva, da začnemo reševati vprašanje stereofonskih prenosov lastne pro- 
dukcije, če hočemo v korak z napredkom v svetu. 

Povedal bi še, da naš zavod sprejema pobudo, ki je vsebovana v materialih, 
predloženih temu zboru, da skupno z vodstvom SNG razpiše in da sredstva za 
konkurs oziroma za novo opero ob 100-letnici gledališča. Tako bomo tudi s te 
strani dali prispevek k prizadevanju, da se razširi obseg slovenskega kulturnega 
ustvarjanja na področju gledališke dejavnosti. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Janez 
Svajncer. 

Janez Svajncer: Želel bi spregovoriti o tistem delu poročila, ki 
govori o sodelovanju med gledališkimi hišami Slovenije. 

Menim, da je taka integracija, če jo lahko imenujem, nedvomno potrebna 
za gledališke hiše izven republiškega središča predvsem za Maribor. Potrebno 
bi bilo, da bi se gledališke hiše morda dogovorile med seboj, ne le za občasna 
gostovanja, ampak za del repertoarja, ki bi ga mariborska gledališka hiša dala 
v letni sezoni za ljubljansko občinstvo in obratno. S tem menim, da bi imeli 
obojestransko korist, tako bi obe publiki bolj spoznali ansambla obeh gledališč 
in bi odpadlo tudi negodovanje predvsem v mariborskem gledališču, kjer trdijo, 
da niso izenačeni v osebnih prejemkih z ljubljanskimi gledališčniki, ki imajo 
dodatne vire osebnih dohodkov s tem, da lahko snemajo pri radiu in televiziji. 
Tak način gostovanj bi omogočil, da bi mariborski gledališčniki lahko tudi 
lažje kot doslej snemali pri radiu in televiziji. Seveda bi bilo treba prisluhniti 
obema stranema, ne samo želji Mariborčanov, ampak tudi želji in možno- 
stim, ki jih ima radio-televizija Ljubljana. Potem bi odpadlo to, kar se sedaj 
dogaja, da vedno primerjajo predvsem svoje osebne prejemke z ljudmi v drugih 
poklicih in trdijo, da so prejemki drugih neprimerno višji, kot pa jih imajo 
sami. Mislim, da bi to bil dodatni vir zaslužka tudi za mariborske gledališčnike. 

Drugo pomembno vprašanje so gostovanja. Mariborsko gledališče je v zad- 
njih letih na tem področju doseglo določen napredek in s tem pripomoglo k 
vzgoji oziroma k pridobivanju novega občinstva. V letošnjem načrtu so- ta 
gostovanja znižana zairadi pomanjkanja denarnih sredstev. .Menim, da ne bi 
kazalo takih gostovanj omejiti, saj so na primer občine v Pomurju brez lastne 
gledališke hiše in bi jim s tem onemogočili še to udeležbo pri posredovanju 
oziroma sprejemanju gledališke umetnosti. Mogoče bi kazalo, da bi industrijsko 
razvite občine preko svoje industrije z dodatnimi finančnimi sredstvi omogočile 
izvedbo teh gostovanj. Dogaja se, da mariborska gledališčna hiša, kadar gostuje 
izven Maribora, nima predstav v samem mestu, kar je nedvomno pomanjkljivo. 
Mogoče bi kazalo gostovati z manjšimi ansambli zunaj mesta, kjer je občinstvo 
hvaležno in ne zahteva predstav, ki potrebujejo ogromno sceno in ves gleda- 
liški kolektiv. 

Glede upravljanja v gledališčih, kot navaja tudi poročilo, je mariborsko gle- 
dališče doseglo največji napredek, vendar menim, da je to silno občutljivo 
področje, ki si ga zlasti gledališčniki, kot izraziti individualni umetniki še vedno 
otresajo, in naleti njihovo vključevanje v gledališko upravljanje marsikdaj na 
nerazumevanje. To je vsekakor razumljivo. Vendar pa bodo sedaj, ko iščemo 
in uvajamo nove oblike dela, morali tudi v gledališčih priti do spoznanja, da 
je prav z vključevanjem v upravljanje omogočiti sodelovanje celotnih kolekti- 
vov, kar bo hkrati omogočilo boljšo udeležbo in pravičnejšo delitev osebnih 
dohodkov. To področje bo treba še temeljito proučiti, kajti imamo precej gleda- 
liških igralcev, ki so že v letih in za katere ne moremo uporabiti le meril po 
kvaliteti dela, ker bi marsikdaj bili ti prikrajšani. Poiskati bo treba delitveni 
sistem, ki bo ene in druge sodelavce precej izenačil. 

Nadalje menim, da ne moremo mimo vprašanja, ki ga je načel tovariš Po- 
ljanšek. Pojav, ki se je v zadnjem času razširil v središču Ljubljane in ki je 
našel precej odmeva tudi zunaj Ljubljane. Povzročil je več govoric, kot pa samo 
opredeljevanje za ali proti »Perspektivam«. 
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Pri tem menim, da je bilo mnogo črnila prelitega prav za to, da se navse- 
zadnje populariziramo posameznika, ki si tega nedvomno ni zaslužil. Do tega 
pojava bi bilo treba vendarle zavzeti neko jasno stališče, in ga v prihodnje 
onemogočiti, ter prenehati 's temi razpravami. Pri vsej stvari ne gre samo za 
to, ali je nekdo za eno ali drugo plat, za, »perspektivovce«, ali proti njim, ampak 
gre za načelo v izvajanju naše celotne kulturne politike. Danes mora biti že 
vsem jasno, da so uspehi, ki smo jih dosegli v povojnih letih, najboljša garan- 
cija, da smo na pravi poti in če se pojavljajo posamezniki ali skupine, ki hočejo 
rušiti naše dosežene uspehe, jim pač moramo to onemogočiti. Posebno še, ker 
so v teh skupinah tako mladi ljudje, ki ne poznajo niti narodnoosvobodilne 
vojne, niti izgradnje prvih povojnih let. In če ti danes napadajo naš sistem, 
nedvomno kaže na to, da se pri tem opirajo na nekoga, ki jih k temu usmerja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima Alojz Smerdel. 

Alojz Smerdel: Tovarišice in tovariši! V svoji razpravi želim izra- 
ziti svoje mnenje v zvezi s polemiko, ki smo jo zasledili v dnevnem časopisju v 
zvezi s poskusom izvedbe drame »Topla greda«. 

Iz razgovora s posameznimi kulturnimi pa tudi z ostalimi delavci, predvsem 
pa z borci NOV, pa tudi po lastnem prepričanju, lahko rečem, da je vsebina 
drame »Topla greda« žaljiva, ne samo za borce NOV, direktorje in podobno, 
ampak je žaljiva za vse, predvsem pa še za kulturne delavce. Menim, da je to 
primer dokaj slabe budnosti tistih, ki so ob sedanji dokaj bogati izbiri dobrih 
in sodobnih dramskih del dopustili, da pride na naš osrednji oder v Sloveniji 
delo, ki nepravilno in neobjektivno ocenjuje vse nas, ki smo že vložili in še 
vlagamo svoje delo za to, da bi izkoreninili iz naše družbe vse tiste negativne 
elemente, ki so že, in ki še ovirajo razvoj naše družbe, oziroma podcenjujejo 
dosežene uspehe. Strinjam se s tem, da način prekinitve predstave ni bil najbolj 
primeren, vsekakor pa je bolje, da je že prva taka prireditev doživela javno 
obsodbo, ker še vedno drži star slovenski pregovor, boljša je prva zamera kot 
zadnja. Kolikor bi še nadalje prišlo do takih in podobnih poskusov osme- 
šenja in podcenjevanja naših borcev — revolucionarjev ter vseh tistih, ki so 
žrtvovali in ki še žrtvujejo vse za dosego zdravih socialističnih odnosov, bo 
treba o tem in podobnih problemih obširneje spregovoriti. Mislim pa, da je 
treba te probleme urediti sedaj, ko želimo čim uspešneje rešiti tudi materialne 
probleme na področju gledališke dejavnosti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Nadaljujemo razpravo o gledališčih. Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
Dane Debič. 

Dane Debič: Brez dvoma je za smiselno delovanje naših gledališč 
važno, kakšen je njihov repertoar. Ce vzamemo letošnji repertoar celjskega 
gledališča, lahko ugotovimo, da je precej odmaknjen od naše sodobne stvarnosti 
in od naših problemov. V tem poklicnem gledališču so bila na sporedu takšna 
dela, ki so zelo malo povedala o naši današnji stvarnosti, o človeku posamezniku, 
o izgrajevanju ter o perspektivi naše današnje družbe. To leto smo v Celju videli 
dokaj utrjena dela iz narodnoosvobodilne dramatike, kot na primer »Senca 
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pravega moža« in »Talec«, ob gostovanju iz Ljubljane; nadalje dramo atomskega 
strahu: »Srečni zmaj«, ki je po svoje zelo odmaknjena od človekovih dejanskih 
vsakodnevnih problemov in nedoumljivo bolečo dramo »Kaznjenci« od Božiča, 
ki spada v krog perspektivovcev in vnaša s to dramo brezperspektivnost v misel- 
nost intelektualcev. Gledalec ostane praktično zmeden pred takšno dramo in ne 
ve, kje je pravzaprav njegovo mesto v življenju. Postavlja se vprašanje, ali je 
namen gedališča, da nas razkrinka pred ljudmi v neki pošastni podobi, ali pa 
je dolžnost gledališča, da življenje, ki nam je dano po naravnih zakonih, odpre 
v taki luči, da dobimo veselje do njega, in da z optimizmom izpolnjujemo svoje 
življenjske naloge. Kot primer takšne drame je bilo delo »Glinasti vožiček«, ki 
je bilo uprizorjeno' v celjskem gledališču, ob priliki gostovanja mariborske 
drame in ki je prav presenetilo po svoji estetski lepoti in po umirjeni življenjski 
voljnosti. Ponovno se je uprizorila Javornikova »Kriminalna zgodba«, čeprav 
je to delo idejno že nekoliko odmaknjeno. Gotovo je, da potrebujejo ljudje v 
današnje mčasu več časa za opazovanje — za vrednotenje — svojega bivanja in 
optimizma za svoj razvoj. 

Osebno menim, da kri, prelita v pretekli vojni, zlasti tistih, ki' so dajali 
žrtve, še ni pozabljena in še ni čas za perspektivovce, ko gre za nehumanost 
in brezperspektivnost. Brez dvoma je pravilno, da umetnost razlikuje kakršen- 
koli etatistično-birokratske tendence v naši družbi od tendenc posameznikov ali 
skupin, ki bi hoteli izkoriščati pravilno usmerjeno družbo. Mnenja sem, da 
bodo morala naša gledališča, če bodo hotela pritegniti našega delovnega človeka, 
če bodo hotela postati resnične ustanove z množičnim vzgojnim pomenom, bolj 
paziti na svoj repertoar in ga približati našemu človeku. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Ciril Cvetko. 

Ciril Cvetko: Analiza, ki jo je o slovenskih gledališčih posredoval 
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo in pa poročilo začasnega odbora 
za problematiko gledališč Prosvetno-kulturnega zbora sta v bistvu močno vzne- 
mirljiva dokumenta. Kljub blagim formulacijam, zlasti v poročilu začasnega 
odbora, ni mogoče prikriti, da je na področju gledališke kulture pri nas ogromno 
nerešenih problemov in še premalo zagotovil, da se bo stanje v bližnji prihod- 
nosti izboljšalo. Naj podčrtam samo nekatere probleme. 

Prvič, nemogoče se mi zdi, da poklicnim slovenskim gledališčem redno 
zmanjka sredstev v drugi polovici koledarskega leta, in da so ta prisiljena iskati 
dodatnih sredstev. Teh neprijetnih potov se ni v bližnji preteklosti obvarovalo 
niti Mestno gledališče v Ljubljani, čeprav je sicer kot prvo gledališče v državi 
skušalo urediti svoja finančna vprašanja na osnovi pogodb z ustanoviteljem. 
Puščam ob strani vprašanje, ali finančna negotovost prispeva k izboljšanju kva- 
litete gledališke dejavnosti, ali zmanjšuje njeno izvajalsko raven. Ugotavljam le, 
da bo treba ali opustiti dosedanjo, še vedno več ali manj administrativno naka- 
zovanje subvencij gledališki dejavnosti, ali odstopiti od sedanjega sistema gleda- 
liških kolektivov, ki pa so prav zaradi svoje stalnosti dosegali v preteklosti 
izredne umetniške uspehe, ali pa izdelati take vrste pogodb, ki bodo gledališko 
dejavnost priznale kot družbeno potrebo in omogočile kontinuirano kadrovsko, 
programsko in kulturno politično kvalitetno delo. 

Sedanja negotovost in neodločnost glede prehoda na pogodbene odnose, ki 
bodo predvidoma precej podražili gledališko dejavnost, ne prispevata niti h 
kvaliteti predstav, niti k primernim notranjim odnosom v gledaliških kolektivih. 
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najmanj pa k temu, da bi se gledališki delavci počutili kot enakovredni člani 
socialistične skupnosti. 

Njihovi sedanji osebni prejemki so celo v primerjavi z nekaterimi prosvet- 
nimi službami predvsem pa s tistimi v produkciji, katastrofalni. Tudi predvi- 
deno 20'% zvišanje dohodkov ne bo popravilo zamujenega in brezbrižnosti iz 
preteklih let. 

Drugič. Zaradi nizkih osebnih prejemkov so gledališki delavci prisiljeni 
iskati dodatne zaposlitve pri RTV, pri filmu, kot spikerji itd. Ce vemo, da si 
vse dramske in operne hiše prizadevajo, da bi kar najbolj opravičile svoj obstoj 
in povečale lastne dohodke, napele delovne plane do skrajnih možnih mej, je 
jasno, da se lahko dramski ali operni igralec, član zbora ali orkestra udejstvuje 
izven svoje hiše le v poznih nočnih urah ali tik pred večerno predstavo, kar 
kvaliteti njegovega nastopa v matični ustanovi nikakor ni v prid. Nasprotno, 
to zmanjšuje njegovo kondicijo in ga prehitro izčrpava. Ob tem pa se pojavlja 
naslednje vprašanje: ali je smotrno, da s tem izvenhišnim udejstvovanjem 
dopuščamo nižanje nivoja celote, v kateri ta igralec nastopa? 

V poročilih odbora je izostal odstavek, ki bi moral govoriti o higienskih 
pogojih, v katerih nastopajo naši gledališki kolektivi. Ce že v ljubljanski drami 
ali operi sanitarna inšpekcija tolerira udejstvovanje, pri tem pa ob vsaki pri- 
ložnosti podčrtava, da bi pravzaprav morala obe hiši zapreti, kakšno je šele 
stanje drugod. Vse prehitro se zadovoljujemo z majhnimi rekonstrukcijami, z 
adaptacijami ali z razporeditvijo avditorija in smatramo, da je poslej vse v redu. 
Malokdo pa ve, v kakšnih nemogočih in zdravju škodljivih pogojih izkoriščajo 
gledališki ansambli oder in ostale delovne prostore, da po napornem treningu in 
vajah na odru nimajo ne tušev ne primernih kopalnic, da je ventilacija skrajno 
pomanjkljiva, da se dvigajo z odra oblaki prahu in legajo na pljuča, ne le bale- 
tov, zborov in solistov na odru, temveč tudi orkestrov in celo občinstva v 
avditoriju. 

Naše gledališke hiše so močno zastarele in dotrajane ne le iz higienskih 
ozirov, temveč tudi v pogledu tehnike. Šele gostovanja inozemskih skupin, v 
zadnjem času npr. skupine Comedie Frangaise, ki pripeljejo s seboj osvetljevalna 
telesa in druge tehnične pripomočke, tudi manj poučenega obiskovalca opozar- 
jajo na skromnost ali točneje povedano, na revščino tehnike v naših osrednjih 
gledaliških ustanovah. 

Kadrovski problemi so tesno povezani z vprašanjem stimuliranja. Naj v 
zvezi s tem omenim dva nadvse vpijoča primera, primera opernih orkestrov v 
Mariboru in Ljubljani. Oba sta skrajno nepopolna. Mariborski orkester si za 
nemoteno delo izposojuje amaterje, ljubljanski pa člane Slovenske filharmo- 
nije. Svetovano je bilo, naj si operi v tem delikatnem položaju pomagata sami, 
in da naj štipendirata. O štipendistih je bilo tudi v našem zboru nekajkrat 
govora. Popolnoma jasno je, da štipendija ni garancija za vstop v ustanovo in 
tudi v opero ne. Problem kadra in kadrovanja je drugje — v izredno nizkih 
dohodkih. Nikakor ni mogoče prezreti izjave predstavnika mladih članov 
ljubljanskega opernega orkestra pred upravnim odborom Slovenskega narod- 
nega gledališča v Ljubljani: »Operna orkestra bosta v sedanjih razmerah izgu- 
bila še ta mladi kader, ki ga imata.« Osebni dohodek 27 000 dinarjev za 
absolventa visoke šole, ki se kljub dvojnemu delovnemu turnusu in vsakodnev- 
nemu nočnemu delu želi zaposliti v opernem orkestru, nikakor ni mikaven, 
zlasti ne, če mora iz te vsote sam skrbeti za drag instrument in za delovno 
obleko. Iluzorne so torej izjave, da sta oziroma naj bosta operni hiši sami 
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odgovorni za svoj razvoj in za dotok novega kadra. Kako naj sami prideta do 
potrebnih sredstev, ki bi eventualno korigirala težavno stanje? Kako naj pri- 
stopita k izvajanju načela nagrajevanja po delu? Kako naj stimulirata kvaliteto, 
prizadevnost in izkušenost, če pa ustvarjata sami komaj 20 n/o dohodka? 

Vznemirljivo je nadalje dejstvo, da se za posamezne instrumentalne stroke, 
ki ne prihajajo v poštev za plesne in zabavne ansamble, pač pa za udejstvovanje 
v opernih ali simfoničnih orkestrih, učenci več ne vpisujejo na naših glasbenih 
šolah, ali vsaj ne v zadostnem številu, oziroma da to število vpisovanj ni v 
nobenem razmerju s številom vpisanih pred 10 ali 12 leti. Ni dvoma, da je tak 
odnos posledica izredno šibkih perspektiv, ki utegnejo v prihodnosti temeljito 
zamajati naše glasbeno življenje. 

Se bolj kritično kot v Ljubljani je stanje v Mariboru. Število redno anga- 
žiranih članov opernega orkestra se tu manjša iz leta v leto. Na njihovo mesto 
sprejemajo amaterje, ki nalogam niso kos ali pa ostajajo delovna mesta neza- 
sedena. Neurejeni kadrovski problemi vplivajo na kvaliteto orkestrov, kvaliteta 
vpliva na subvencioniranje, subvencioniranje na potek dela oziroma na kadrov- 
ske probleme, nato pa se krog teh problemov začne spet znova. Samo s štipendi- 
ranjem ti problemi ne bodo rešeni. Povsod v svetu so operni orkestri za svoje 
naporno delo bolje stimulirani kot naši ansambli. V Franciji so na primer 
kar 6-krat bolje plačani kot glasbeniki naših opernih orkestrov. Potrebno bo 
torej ukrepati hitro, če hočemo zagotoviti obstoj obeh slovenskih opernih hiš. 

Dovolite mi, da ob tej priložnosti opozorim še na zadnji odstavek dodatka 
k informaciji o problematiki slovenskih gledališč, o katerem je bik> govora že 
na zasedanju odbora. Ta nakazuje, da ni jasno, kakšna naj bo notranja struk- 
tura naše operne dejavnosti in do kakšnih dimenzij naj se razvije, da bo še- 
funkcionalna, za naše razmere sprejemljiva in našemu družbenemu razvoju 
primerna. Z drugimi besedami, načeti je treba načelno vprašanje praktičnega 
koncepta naše operne dejavnosti. Tako kot se pogovarjamo o šolskih vprašanjih, 
o potrebi šolske reforme, o vlogi muzejev, inštitutov itd., tako je prav, da se 
pogovarjamo tudi o vlogi opernih hiš v našem kulturnem življenju. V tej 
zvezi bi navedel nekaj nejasnosti: 

1. Menim, da je nemogoče izenačevati dramsko in operno dejavnost v 
pogledu družbene angažiranosti, aktualnosti in podobno. Operna dela nastajajo 
drugače kot dramska in tudi izzvenevajo drugače kot dramska. Dramsko delo, ki 
je doseglo uspeh pri občinstvu, utegne postati popolnoma nesprejemljivo v hipu, 
če bi ga hoteli uporabiti za literarno osnovo opernega dela. Obstojajo določene 
zakonitosti, ki ne dovoljujejo izenačevanja in ki operni umetnosti odmerjajo- 
drugačno vlogo kot dramski. 

2. Enkrat za vselej se bo treba pogovoriti, ali je dejavnost minimalnega 
kadra solistov, zbora, orkestra in baleta v obeh slovenskih opernih hišah — 
megalomanija, hipertrofija ali pa je kulturna nujnost in izredno pomemben 
del glasbene in gledališke omike oziroma naše kulture sploh. 

Mnenja sem, da gre za preveliko skromnost odgovornih gledaliških ljudi na 
Slovenskem, ne pa za njihovo megalomanstvo ali nagnjenost k hipertrofiji. Pri- 
merjava obeh naših opernih hiš, zlasti ljubljanske s hrvaškimi in srbskimi 
tovrstnimi ustanovami, bi-bila zelo poučna. 

Ce se v naših opernih hišah koncentrira najboljše, kar premoremo, kaj naj 
končno pomenijo pripombe o kvaliteti teh institucij, ali je s tem mišljeno delo 
eksperimentalnih skupin? Te skupine bodo lahko nastajale ob opernih kolekti- 
vih in pomenile važno dopolnilo v programskem delu opernih hiš, ne moremo- 
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pa si izmišljati vsako leto drugačnega opernega kolektiva, enkrat z majhnim, 
drugič z velikim orkestrom, zborom in baletom. Tako eksperimentiranje bi nas 
namreč pripeljalo k likvidaciji operne dejavnosti, na čemer gotovo nismo zain- 
teresirani, ne pa k njeni poživitvi ali razmahu. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Ce ne. menim,, 
da je razprava izčrpana. Besedo- ima tovariš Miloš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Najprej bi odgovoril na vprašanje, ki je bilo na- 
četo v zvezi s poklicnim gledališčem za Primorsko. V zadnji redakciji našega 
7-letnega perspektivnega načrta smo se izognili formulaciji »ustanavljamo ozi- 
roma predlagamo ustanovitev«, ker bi si s tem nehote naložili tudi soodgovornost 
za ustanovitev tega poklicnega gledališča. Menimo pa, da je to predvsem zadeva 
ustrezne kulturne politike v okraju Koper in na Primorskem v celoti. Zaradi 
tega sekretariat za kulturo in prosveto nikakor ni zoper takšne^ ustanovitev, 
seveda, če bodo za to na razpolago primerni pogoji, ustrezni kadri in če se bodo 
občine sporazumele za sofinanciranje in za ustanovitev samega poklicnega gle- 
dališča. 

Glede številčnega prikaza gostovanj, moram povedati, da informacija ni 
imela ambicije zajeti vsa gostovanja in dati natančno statistično poročilo o 
takšnih gostovanjih, ker sekretariat žal v celoti ne razpolaga s takšnimi podatki. 

V razpravi je bila omenjena tudi vloga Pionirskega doma, ki se razrašča 
v okviru vse Slovenije. V tej zvezi je bilo omenjeno aktualno in pereče vpra- 
šanje estetske vzgoje nasploh, predvsem glede estetske vzgoje šolske mladine 
in bi ga kazalo enkrat prav v Prosvetno-kulturnem zboru obravnavati. Pionirski 
dom je zaenkrat v pristojnosti mestnega sveta Ljubljana, prav gotovo pa se 
njegova vloga razširja in sem prepričan, da bo takoj, ko bo Pionirski dom izdelal 
ustrezni delovni program, dobil tudi za ta program financerja, ki bo takšen 
program materialno podprl. Če bo v tem programu nakazano redno delo, ga 
bo moral financirati predvsem republiški proračun, če pa bo v tem zastavljena 
enkratna naloga estetske vzgoje, bo takrat lahko financiral takšno akcijo sklad 
SRS za pospeševanje kulturne dejavnosti. 

Prav tako bi rad omenil tudi vprašanje sofinanciranja oziroma udeležbe 
sklada SRS za pospeševanje kulturne dejavnosti za gostovanja poklicnih gle- 
dališč. Naj povem, da vsa redna gostovanja sklad ne financira, pač pa financira 
le izredne enkratne akcije, bodisi osrednjega ali kateregakoli drugega poklic- 
nega gledališča. 

Vprašanje kadrov bi morali povezati z vprašanjem dela poklicnih gledališč 
nasploh. Razprava je zelo jasno pokazala na vso resnost trenutnega material- 
nega stanja naših gledaliških odrov oziroma kolektivov. Od dani situaciji si 
obetamo drugačno delitev narodnega dohodka, in sicer v smeri povečanja osebne 
in splošne potrošnje, kar bo prav gotovo nujno vplivalo tudi na večje možnosti 
financiranja gledališke kulture. Družbeno-politične skupnosti bodo potemtakem 
lažje financirale oziroma sofinancirale gledališko delo ali gostovanja, kolikor 
nimajo na svojem območju poklicnega gledališča. Menim, da bo tudi v prihodnje 
moral ustanovitelj zagotoviti osnovne pogoje za gledališko delo, in da bo moral 
imeti kolektiv poklicnega gledališča v razpravi o teh materialnih pogojih enako- 
praven odnos do ustanovitelja, sicer se bo še naprej dogajalo to, da sredi leta 
razpravljamo o nastalem finančnem primanjkljaju in o potrebi po dodatnih 
finančnih sredstvih. 



256 Prosvetno-kulturni zbor 

V tem vidim tudi rešitev glede pomanjkanja kadrov. Nemogoče je samo s 
štipendiranjem reševati vse te vrzeli, ki se kažejo tako v dramskih, kakor tudi 
v dramsko-glasbeni dejavnosti naših gledališč. Posamezni ustanovitelji bodo 
morali zagotoviti vsa sredstva za primerno stimulacijo gledališkega in gledališko- 
glasbenega ustvarjanja., ker sicer ne bo mogoče sanirati sedanjega položaja. 

Glede problema orkestrov v Ljubljani je prišlo do pogovora med predstav- 
niki vseh treh orkestrov, in sicer Slovenske filharmonije, Radio-televizije in 
Opere v Ljubljani. Razpravljali so o možnosti, da bi vse tri orkestre združili v 
dva močna in dobra orkestra. V razpravi pa se je izkazalo, da so potrebe 
tolikšne, da bi v nobenem primeru ne mogli iz treh orkestrov narediti dveh, 
marveč, da je nujno potrebno orkester ljubljanske opere okrepiti do takšne 
mere, da postane povsem samostojen orkester, ker bi sieer še naprej oviral 
dejavnost orkestra Slovenske filharmonije. Omenim naj, da je pri rednem delu 
gledališča potrebno uporabiti 30 substitutov iz orkestra Slovenske filharmonije. 

Predsednik Ivo Tavčar: Menim, da je razprava potrdila smotrnost 
našega sklepa, da damo na dnevni red našega zbora vprašanje gledališč, in da 
se slovenska javnost obvesti o položaju na tem zelo pomembnem področju 
naše kulturne ustvarjalnosti. Potrebno' je, da proučimo ta vprašanja v taki 
celoviti medsebojni povezanosti, in da poudarimo materialna, kadrovska in 
repertoarna vprašanja, kakor tudi vprašanja vzgoje mladega naraščaja, pove- 
zave gledaliških ustanov z občinstvom, medsebojne odvisnosti in rasti gleda- 
liške kulture, kulturne razvitosti občinstva ter posluha kulturnih ustanov za 
potrebe tega občinstva, volje in pripravljenosti, da se približa občinstvu, da 
ga vzgaja in razvija. 

Iz razprave je bilo razvidno, da je bistven pogoj za nadaljnjo rast gledališke 
kulture čim večja demokratičnost na tem področju, da se čim hitreje otresemo 
starih proračunskih odnosov na tem področju, ki puščajo te ustanove v zapostav- 
ljenem položaju, jim ne omogočajo nadaljnji razvoj in samoupravljanje. Zato se 
ne razvija odgovornost posameznih gledaliških ustvarjalcev, posameznih gledali- 
ških ustanov, kakor tudi družbe do celovite gledališke kulture. 

Zelo smotrno bi bilo, da zdaj ob teh splošnih premikih gospodarjenja in 
delitve našega narodnega dohodka, naše gledališke ustanove pripravijo ustrezne 
načrte, da se lahko pravočasno vključijo v dolgoročno politiko naložb. Večkrat 
so bile v raznih razgovorih dane pripombe, češ da ni dovolj pripravljenih na- 
črtov, da ni jasnih opredelitev — kot na primer glede naše gledališke hiše 
v Ljubljani — ali naj te hiše obnovimo, moderniziramo ali naj gradimo nove. 
Vsa ta vprašanja bi bilo treba znotraj teh delovnih organizacij do kraja raz- 
čistiti, zavzeti jasna stališča, da ne.bo nepotrebnih zavlačevanj, kar gre v prid 
tistemu, ki ne bi rad dal sredstva za to področje. Menim, da je v tem smislu 
najbrž koristno in smotrno, da podpremo jasen in odločen sklep kolektiva 
ljubljanske drame, da se odloči za graditev oziroma za obnovitev in dograditev 
te hiše.' V ta namen je dobil letos kolektiv ljubljanske drame nekaj sredstev, 
da nadaljuje že pred časom začeto gradnjo. Zato bi bilo treba temu kolektivu 
tudi v prihodnjih letih brez oklevanja zagotoviti dovolj sredstev, da se ta 
gradnja po predvidenem načrtu konča. Najbrž ne bi bilo smotrno podpirati 
neke težnje po širjenju gledaliških objektov, ko pa nismo niti teh ustanov, 
ki smo jih doslej vzdrževali, ustrezno materialno podprli. Bržčas bi bilo treba 
v prihodnjem obdobju prenesti težišče za ustrezne materilne okrepitve prav 
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na utrjevanje teh ustanov, ki jih imamo in povečati sredstva za prostore, za 
tehnično opremo in za druge funkcionalne izdatke, ki so vezani na to dejavnost. 

Pri tem bi bilo treba poudariti, da ima republika na tem področju tudi 
zelo pomembno vlogo. Zelo nesmotrno bi bilo deliti gledališko kulturo na ob- 
činsko in republiško, ker je gledališka kultura na Slovenskem celovit in enoten 
pojem. Odgovornosti so sicer porazdeljene, vendar bi bilo treba v prihodnje 
zagotoviti tudi večjo materialno skrb republike za razvoj gledališke ustvar- 
jalnosti, predvsem nekaterih osrednjih hiš. V tem pogledu bi seveda bilo ne- 
primerno obravnavati gledališko kulturo po nekih krajevnih območjih, temveč 
s stališča enotne slovenske nacionalne gledališke kulture. Če s takega stališča 
vrednotimo in ocenjujemo določeno' vprašanje na tem področju, potem najbrž 
ni nesmotrno poudariti pomen nekaterih ustanov, ki imajo in ki so še 
posebej odgovorne za tak celovit razvoj in pomemben prispevek h gleda- 
liški kulturi. V razpravi se je v odboru pokazala volja in želja vseh sodelavcev, 
da se te ustanove med seboj bolj povežejo, da se ustanovi nekakšna skupnost 
slovenskih gledališč, v okviru katere naj se vsaka ustanova čuti soodgovorno 
v.a celotno gledališko kulturo na Slovenskem, s tem da se bo> ta dejavnost 
razvijala v medsebojni pomoči med režiserji, igralci z gostovanji itd. Samo- 
upravljanje in samostojnost delovnih organizacij ne sme povzročiti, da bi le-te 
delovale izolirano in nepovezano med seboj, še manj pa, da bi povzročilo za- 
prtost do občinstva. 

Razen tega menim, da bi bilo koristno poudariti tudi vlogo naše kritike in 
tiska, ki vse premalo piše o številnih vprašanjih in težavah, s katerimi se gle- 
dališča dnevno ukvarjajo, ter o repertoarni politiki, vse preveč pa ostajajo 
zgolj pri ocenah posamičnih predstav, tako da celota v tisku in tudi pred 
javnostjo zbledi. 

Posebno bi bilo treba priporočiti okrajnim in občinskim skupščinam ter 
mestnemu svetu, da že letos v okviru možnosti, glede na povečan priliv prora- 
čunskih dohodkov, ki se predvideva zaradi večje rasti osebnih dohodkov, podpro 
gledališke ustvarjalce, da se jim povečajo osebni dohodki. Tako nizki osebni 
dohodki so dejansko že izpod minimalne ravni, kakršni so lahko v delovnih 
organizacijah, ki zaposlujejo zgolj nekvalificirano delovno silo, ne pa ustvarjalce, 
katerih delo je zahtevnejše in so seveda tudi njihove potrebe dosti večje. 

Na vsak način je Pionirski dom primer, ki kaže, da se pri nas večkrat 
brez zadostnega premisleka ustanovi neka nova ustanova, da se takoj po usta- 
novitvi zanemari in prepusti sama sebi, ker ji niso bila zagotovljena ustrezna 
sredstva za nemoteno poslovanje. Tako so se znašli sodelavci v okviru tega 
Pionirskega doma v težjem položaju od prej, ko so bili še samostojni. Zato bi 
bilo treba opozoriti mestni svet Ljubljana, da se zave ustanoviteljskih dolžnosti 
in da omogoči izvrševanje nalog, ki jih je naložil Pionirskemu domu. Ni dovolj, 
da se samo na papirju ustanovi neka ustanova in s tem zadovolji zahtevi jav- 
nosti, ki je tako ustanovo pred časom terjala, ne da bi se obenem zagotovila 
tudi ustrezna sredstva. Menim, da je treba biti dokaj trezen pri ustanavljanju 
česar koli takega, in če se že sprejema sklep o ustanovitvi, se morajo odgovorno 
prevzeti tudi posamezne dolžnosti. 

Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima Ivan Mavsar. 

Ivan Mavsar:^ Ni mi jasno, ali je vprašanje gledališke dejavnosti in 
splošnih gledaliških umetnosti za območje okraja Koper, oziroma za območje 
Primorske, prepuščeno izključno občinam na Primorskem in temu okraju ali 
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pa je na tem zainteresirana tudi republika. Ne bi se mogel strinjati s tovarišem 
Poljanškom, ker ne gre pri tem za neke materialne obete, menim pa, da gre 
za določeno stališče našega zbora, da se moralno podpre težnja, ki ni majhna, 
da se v nekem obveznem času in po neki normalni poti pride do nove gledališke 
institucije na Primorskem ali pa se na drugi dolgoročnejši način, rešuje tudi 
to področje družbenih investicij. Prosil bi za odgovor, ali je to vprašanje iz- 
ključno prepuščeno v rešitev okraju Koper oziroma Primorski in ali in koliko 
je tu zainteresirana tudi republika — razumljivo, da ne toliko kot za republiške 
ustanove, ki so splošno Slovenske, ampak vsaj toliko kolikor je zainteresirana 
za celjsko oziroma mariborsko gledališko hišo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Na to vprašanje je najbrž lahko, morda pa 
bo tudi težko odgovoriti. Republika je moralno najbrž zainteresirana na sle- 
hernem gledališču v Sloveniji. To pa je odvisno od njene materialne zmogljivosti, 
kolikor je zmožna tudi materialno podpreti posamezna gledališča. Ravnokar 
smo ugotavljali, da sedanji položaj v slovenskih gledališčih ni zadovoljiv, da ni 
dovolj sredstev niti dovolj kadrov za obstoječe ustanove in da potemtakem naj- 
brž ni nekaterih pogojev za nastajanje novih gledališč. Menim, da bi bilo treba 
sočasno z razvijanjem materialnih pogojev ustanavljati tudi nova gledališča. 
Vzemimo primer mariborskega gledališča, ki deluje že toliko časa in nima niti 
dovolj igralcev, niti umetniških vodij, režiserjev, glasbenikov itd. Tudi ljub- 
ljanski radio in TV nimata dovolj igralcev; skratka, vsesplošno pomanjkanje.. 
Iz nič in brez igralclev pa se najbrž tudi v Kopru ne da ustanoviti gledališča. 
V tem smislu lahko republika v mnogočem prispeva, da razvija akademijo za 
igralsko umetnost in akademijo za glasbeno umetnost ter da ustvari pogoje 
za delo teh dveh akademij, ki imata zdaj še zelo slabe delovne pogoje. Vloga 
republike je, da omogoči nastajanje novih gledaliških ustvarjalcev in s tem 
ustvarja pravzaprav pogoje tudi na drugih področjih, da se oblikujejo poklicna 
gledališča, v okviru potreb in zmogljivosti tamkajšnjega občinstva in družbene 
sredine. Zdi se mi, da pa vendarle podcenjujemo možnosti za gostovanja, pri 
čemer bi republika lahko v večji meri le-ta podprla. Zato menim, da bi sklad 
SRS za pospeševanje kulturne dejavnosti lahko povečal izdatke za gostovanja, 
ker mu sredstev ne primanjkuje. Po zaključnem računu za leto 1963 je ostalo 
skladu okoli 70 milijonov din za prihodnje leto. Najbrž bi bilo prav, da bi v 
tem primeru malo več sredstev namenili in podprli možnost, da tržaško gleda- 
lišče kakor tudi druga gledališča gostujejo na Primorskem. Primorska pa lahko 
sama ustrezno razvija, na podoben način kot ožja Goriška amaterska 
gledališča, ki imajo in bodo imela na Slovenskem še vedno zelo pomembno 
vlogo, tako za vzgojo občinstva, kakor tudi za zadovoljevanje določenih potreb 
po gledališki ustvarjalnosti. V celoti gledano, lahko ugotavljamo, da je re- 
publika moralno in materialno zainteresirana na tem, da ima tudi Primorska 
možnosti priti do gledaliških prireditev. 

Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo problematike 
slovenske kinematografije. 

Gradivo je pripravil odbor za fim. Hkrati vam je bilo' poslano poročila 
oziroma dodatno gradivo o problematiki kinematografskega omrežja, ki ga 
je izdelal Republiški sekretariat za kulturo in prosveto. 



10. seja 

Ali želi morda predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? 
(Da). Besedo ima tovariš Miloš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: V poročilu začasnega odbora za, film o položaju 
in problemih slovenskega filma oziroma širše slovenske kinematografije je 
med prvimi postavljena teza, da je nujna uspešnejša oblika povezave in ko- 
ordinacije posameznih področij kinematografije. Očitno je, da moramo imeti 
pri tej zahtevi pred očmi predvsem filmsko proizvodnjo. Kot je znano, se že 
nekaj časa ukvarjamo z mislijo, da bi bilo treba slovensko filmsko potenco 
okrepiti in jo smotrneje izkoriščati s tem, da bi združili obstoječe kapacitete 
pod enotnim vodstvom. Skratka, gre za to, kakor menijo protagonisti združitve, 
da ne kaže našo že tako šibko filmsko ustvarjalno silo cepiti in jo tako 
razpršeno še prepustiti raznim nesmotrnim konkurenčnim in antagonističnim 
tokovom, česar rezultat je povprečno slab film. In če že ne moremo iz tega ali 
drugega razloga tako združiti naših filmskih producentov v eno samo podjetje, 
da vsaj ustvarimo med njimi smiselno in zdravo ustvarjalno povezavo. Tre- 
nutno pa gre razvoj v naši filmski proizvodnji prav v nasprotno sm,er. K že 
tradicionalnim slovenskim filmskim producentom »Triglav« in »Viba« filmu — 
»Triglav« film je sicer začasno prenehal s proizvodnjo domačega filma — 
se pridružuje nov filmski producent, podjetje »Film-servis«, ki je doslej de- 
lovalo samo kot podjetje za tehnične usluge, za snemanaje in izdelavo filmov. 
Na vidiku pa je tudi nova samostojna producentska skupina, ki se noče na- 
sloniti na nobenega od že obstoječih producentov, temveč želi nastopiti povsem 
samostojno, s statusom samot o j nega podjetja. Tako se nam obeta, da bomo 
imeli v kratkem na Slovenskem 4 slovenska proizvodna filmka podjetja. Ce bi 
nam tak razvoj prinesel v 7-letnem planu 1964—1970 od letno planiranih 5 ce- 
lovečernih umetniških filmov, vsaj enega do dva res dobra in umetniško zrela 
filma, ali pa tri povprečne filme, po evropskih standardih, potem bi takšen 
razvoj podjetij lahko tolerirali, če že ne podprli. Po dosednjih izkušnjah re- 
zultati filmskih producentov niso zadovoljivi, saj so ustvarjali doslej namesto 
štirih planiranih največ 2 filma na leto in še ta nista dosegla solidnega pov- 
prečja. To kaže na ne dovolj premišljeno ustanavljanje filmskih proizvodnih 
podjetij. 

Republiški sekretariat za kulturo in prosveto je mnenja, da je najprimer- 
nejša pot za smotrno rast in razvoj naše filmske proizvodnje — pot krepitve, 
preko integracije naših proizvodnih, kadrovskih in tehničnih kapacitet, ne pa 
pot drobljenja in umetniške slabokrvnosti. Poročilo začasnega odbora nadalje 
pledira za večjo in močnejšo vlogo Sklada SRS za pospeševanje filmske pro- 
izvodnje. Predlaga se, da naj bi upravni odbor tega sklada postal obenem 
poseben organ oziroma filmski svet kot edini republiški družbeni organ za 
področje filma. Ta misel ima svoje korenine pač v tem, ker je Sklad SRS za 
pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov trenutno najmočnejši denarni 
financer slovenske filmske proizvodnje. Ce je že sklad poglavitni financer 
filmov, potem naj ima tudi večjo besedo pri njihovem ustvarjanju. Predlog 
bo treba še premisliti in ga prediskutirati, in to toliko- bolj, ker sodi zaenkrat 
organizacija, status, družbeno upravljanje in še nekatera druga vprašanja film- 
ske proizvodnje v pristojnost zvezne zakonodaje. Za poslovanje tega sklada pa 
lahko po njegovem dvoletnem delovanju rečemo, da bi moral glede podpiranja 
filmske proizvodnje še v večji meri kot doslej zaostriti kriterij kvalitete. 
Večjo in izdatnejšo podporo sklada naj dobijo dobri filmi, slabi in nezreli pa 

17* 
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nobene. Producente filmov, ki ne bodo dosegli niti povprečne ravni, naj uni- 
čijo neizprosni zakoni ekonomike, ki delujejo na tem področju. Sklad za po- 
speševanje filmske proizvodnje bi pač moral biti poslednji činitelj, ki bi temu 
poskušal kakorkoli podaljševati življenje z družbenimi sredstvi. 

Ko že govorimo o Skladu SRS za pospeševanje filmske proizvodnje, naj 
omenim še njegovo drugo, trenutno mnogo važnejšo in pomembnejšo nalogo, 
ki jo izpolnjuje v naši kinematografiji, to je podpiranje kinofikacije. Obe 
poročili s področja kinematografije, ki jih danes obravnavamo, posebej še po- 
ročilo o nadaljnjem razvoju kinematografske mreže v Sloveniji, izčrpno in 
dokumentirano prikazujeta težko, predvsem pa nekulturno stanje in podobne 
probleme naših kinematografov. Ob takšni podobi te pomembne veje naše 
kulturne dejavnosti, oziroma poleg radia in TV najpomembnejšega posredo- 
valca kulturnih vrednot, si moramo biti na jasnem, da bo le načrtna in ener- 
gična akcija vseh prizadetih lahko v krajšem času spremenila stanje kinema- 
tografov in jih usposobila za kulturne ustanove, kakršne si želimo. Lani je 
upravni odbor tega sklada razdelil na podlagi razpisanega natečaja desetim 
kinematografom 13 milijonov dinarjev, od tega 7 miijonov kot dotacije in 10 
milijonov dinarjev kot posojila za nakup projekcijskih naprav. Pri tem je 
treba omeniti, da so morali prosilci zagotoviti 50 %> lastnih sredstev. V letu 
1964 se je udeležilo natečaja že 31 kinematografov. 21 kinematografom je 
upravni odbor sklada že odobril dotacije ali posojila. Tako bo sklad še odločal 
o financiranju šestih kinematografov v občini Slovenska Bistrica, ostalim pa 
je podporo odklonil, ker niso izpolnili pogojev razipisa. 

Sklad bo dal v 1964. letu za kinofikacijo 30 milijonov dinarjev, in sicer 
20 milijonov kot dotacije in 10 milijonov kot posojilo, ob udeležbi prosilcev 
v skupnem znesku 31 milijonov din. Sklad je potemtakem mobiliziral v dveh 
letih za modernizacijo in ureditev kinematografov in sicer za nove aparature, 
manjše adaptacije dvoran, zlasti sedeže in podobno, 87 milijonov dinarjev. 
To je okoli 40 kinematografov, ki so oziroma bodo letos dobili sredstva iz 
sklada. V pretežni večini so to manjši podeželski kinematografi. Pri delitvi 
sredstev sklada so imeli letos prednost potujoči kinematografi. Upravni odbor 
sklada je prošnje vseh petih potujočih kinematografov, iz občin Domžale, Ko- 
čevje, Nova Gorica, Novo mesto in Slovenj Gradec ugodno rešil. Pričakovati 
je, da bo lahko sklad v prihodnjih letih namenil za kinofikacijo še večja sredstva. 
Ta pobuda in pripravljenost republiškega sklada pa seveda narekuje ustrezno 
razumevanje pri vseh činiteljih, ki so odgovorni za kulturo, zlasti pa občinskih 
skupščin. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima Jovita Podgornik. 

Jovita Podgornik: Poslanci, ki smo sodelovali v začasnem odboru 
za film, smo pri svojem delu spoznali vrsto zelo zapletenih problemov. Nekateri 
med temi problemi pa so po mojem mnenju za nas prav pereči. V svoji 
razpravi bi se omejila le na dvoje vprašanj. Na vprašanje kinematografov in 
na vprašanje filmske kulture. 

Poročilo, ki smo ga pregledali, vsebuje vrsto stališč in predlogov, zlasti v 
zvezi z vprašanjem kinematografov in filmske kulture. Menim, da se bodo ne- 
katera od teh stališč oziroma predlogi kot so vprašanja filmske proizvodnje, 
poslovanje z inozemskimi partnerji itd. gotovo težje reševala in navezala na 
naš republiški center, medtem ko nam kinematografi, njihova vloga, njihov 
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nadaljnji obstoj in razvoj ter vprašanje filmske kulture, kot poslancem nare- 
kujejo celo vrsto drugačnih dolžnosti, ki se jih vsaj do neke mere zavedamo, 
in jih lahko vsak po svojih močeh tudi izvajamo. 

O filmski kulturi in o kinematografiji v našem življenju imam nekaj svojih 
stališč, ki bi jih rada povedala. Vrsto let se namreč ukvarjam s problemi 
filmske vzgoje in kulture, zato sem ob teh problemih toliko bolj prizadeta. 

Ce primerjamo gradivo, ki nam ga je pripravil Republiški sekretariat za 
kulturo in prosveto in stališča našega začasnega odbora za film, ugotovimo v 
teh materialih dokajšnja protislovja. Prav bi bilo, če bi ob teh protislovjih za- 
vzeli kritična stališča in če bi se zavzeli za izvajanje predlaganih stališč začasnega 
odbora za film, ne pa nekaterih predlaganih stališč, ki jih najdemo v poročilu 
o nadaljnjem razvoju kinematografske mreže v Sloveniji. Menim, da lahko samo 
oprti na stališčih začasnega odbora pripomoremo k stabilizaciji reproduktivne 
kinematografije. Poglavja 3 in 6 tega elaborata je izdelal sodelavec inštituta za 
sociologijo. Ti poglavji govorita o stanju domačega tržišča in kinematografske 
mreže ter o ekonomskih in organizacijskih predlogih ter sta sama po sebi 
protislovna v primerjavi s stališči našega odbora. Tretje poglavje nam poudar- 
jeno prinaša neke teze o stanju podeželskih kinematografov, ki navaja narav- 
nost klavrno in porazno stanje teh kinematografov. Razgovori, ki sem jih imela 
z upravniki kinematografov na svojem volilnem področju, v ptujski občini, so 
mi upravičenost takih zaključkov ne le potrdili, pač pa so mi odkrili tako ža- 
lastno podobo, da se človek upravičeno vpraša, ali bomo sploh imeli dovolj 
vpliva na izboljšanje tega stanja. Ze teze, ki jih vsebuje gradivo o finančnem 
in organizacijskem stanju, o upravnem osebju v teh kinematografih, o ustano- 
viteljstvu itd. so dovolj nedvoumne. Poleg tega sem se tudi osebno prepričala 
o tem, kakšni pastorki so kinematografi v manjših krajih, ker so navezani na 
svoje razne ustanovitelje, kot so kmetijske zadruge, sindikalne organizacije, 
prejšnja društva »Svobode«, katerim pa gre vsa čast in priznanje, saj so si med 
vsemi ustanovitelji v resnici najbolj prizadevale, da bi se kultura kinemato- 
grafa nekoliko dvignila. Ta društva so vplivala preko sosveta za film in tele- 
vizijo na določeno izboljšavo kvalitete programa, izobraževala so upravnike ki- 
nematografov, od katerih so mnogi bili prav prizadevni in dobrovoljni, vendar 
po izobrazbi daleč zaostajajo za profilom upravnika kulturne institucije, kakršen 
naj bi kinematograf bil tudi po naših predlogih. Ustanovitelji so gledali na svoje 
kinematografe z večjo, drugi z manjšo mero potrpljenja, nekateri z večjimi, drugi 
z nekoliko skromnejšimi komercialnimi ambicijami. V resnici pa je že znotraj 
ene same občine toliko neenakopravnosti med kinematografi, da je prav gan- 
ljivo poslušati upravnika, ki z največjim zadoščenjem pripoveduje, da so kljub 
vsem dajatvam in vsem stopnjevanim stroškom, ki jih potencira izrazito komer- 
cialno poslovanje nekaterih distributerjev, imeli nekaj tisočakov dobička in so 
vendarle uspeli nadomestiti klopi z nekaj lepimi stoli. Vsaj tako zgovorno in 
slikovito, kot je na zadnji skupni seji obeh zborov pripovedoval o šolah v tej isti 
občini Mitja Vošnjak, bi lahko tudi jaz prikazala položaj kinematografov v 
ptujski občini, vendar mislim, da bi se razprava razvlekla. Poudarila bi le to, da 
je danes manjši kinematograf pahnjen v izredne težave, kot nam jih samo gra- 
divo tudi ilustrira. Po že omenjenem razgovoru z upravniki kinematografov 
ptujske občine se bojim, da bo težko realizirati naša stališča in predloge 
glede izpolnitve minimalnih pogojev za verifikacijo kinematografa. O tem 
govori peto poglavje našega poročila. Če primerjam finančni položaj ptujske 
občine, potem vidim, da ne more največji kinematograf v Ptuju niti 
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iz lastnih sredstev, niti s pomočjo 50 ®/o udeležbe sklada za pospeševanje kine- 
matografije, niti iz občinskega proračuna zagotoviti najnujnejših sredstev za 
adaptacijo, kaj šele za modernizacijo svoje dvorane. Probleme tega sklada 
vidim tudi v tem, ali bo v stanju s svojimi sredstvi pospeševati kinofikacijo, 
ne da bi pri tem vsa bremena, ki jih bo verifikacija nalagala, prepustili obči- 
nam, ker bo nastala po mojem mnenju zelo podobna situacija, kot je v šolstvu. 
V bogatih občinah bo vse lepo in prav, kjer pa je revščina, pa bo ostalo pri 
starem. Morda je rešitev v tem, da bi se kinematografi znotraj občine združe- 
vali v eno podjetje, da bi si medsebojno pomagali, in da bi se postopoma mo- 
dernizirali. Menim, da bi bili s tem urejeni problemi tistih kinematografov, ki 
so danes zaradi specifičnih pogojev utesnjeni in prisiljeni, da imajo le malo 
predstav, oziroma da so znižali število predstav zaradi povečanja števila televizij- 
skih sprejemnikov ter ne premorejo širokega platna in nimajo nobene 
druge privlačnosti, kakor to, da obstojajo in da životarijo. Sprijazniti se pač mo- 
rajo z dejstvom, da znižujejo število predstav od 4 na 3, in 3 na 2 itd. Vprašujem 
se, kako' se bo uredila enakopravnost kinematografov znotraj same občine, da 
na splošno o celotni problematiki na območju Slovenije ne govorim. Morda 
se da res marsikaj rešiti s potujočimi kinematografi. Morali bi se zamisliti ob 
tem, da nam v centrih, ob zelo nasprotnih si tendencah, nastajajo tudi centri 
za kinematografijo seveda v manjšem obsegu. 

Menim, da je današnje stanje kinematografije ponekod dejansko nevzdržno. 
Ob tem se mi zdi popolnoma nesprejemljiva teza, ki jo nakazuje 6. poglavje 
gradiva — ekonomski in organizacijski predlogi, na strani 14 in 15, kjer me 
zelo moti tretji odstavek na 14. strani, ki govori o tem, da bi smeli le v pri- 
meru velikih mestnih kinematografov, v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Celju, ki 
so v resnici finančno dobre gospodarske organizacije, ostati pri statusu kine- 
matografa ob dosedanjih, merilih, drugod pa bi morali kinematografom omo- 
gočiti poseben status, ki naj bi upošteval njihovo kulturno potrebnost, posebno 
če še hočemo razširiti kinofikacijo. Res ne vem, zakaj bi morali postavljati take 
ostre meje, ki se potem, kolikor mi je znano, kažejo tudi v programu. 

Še bolj nesprejemljiv pa je predlog, ki ga navaja gradivo, da bi dotok 
sredstev za kinofikacijo omogočili še na naslednji način: »Kinematografom 
naj se omogoči, da v sklopu istega podjetja vodijo gostinski ali turistični obrat« 
in tako dalje. Smisel naslednjega predloga je v tem, da bi priključili že obsto- 
ječim kino dvoranam gostišča, bifeje in podobne gostinske obrate s primerno 
privlačno opremo. Gostinska dejavnost naj bi pri tem nadoknadila eventualne 
deficite kinematografov. 

Podobno temu naj bi se novi kinematografi organizirali v sklopu gostišč, 
motelov in tako da^je. Vprašam vas, ali ste že kje po svetu videli tako kombi- 
nacijo. Na velikih železniških postajah, kot na primer v Miinchnu ali drugod, 
kjer lahko gledamo non-stop kinoprograme, ni bil nikoli nihče moten zaradi 
gostišča, ki deluje v neposredni bližini te dvorane. Celo pri non-stop kinemato- 
grafu ima gledalec občutek, da prihaja v kulturno institucijo. 

Iz razgovora s ptujskimi upravniki kinematografov še-povem, da so me ti 
prosili, naj pred Prosvetno-kulturnim zborom ali pa kjer koli drugje apeliram 
na to, da bo kinematograf ločen od dejavnosti, ki jih to poročilo predlaga, ker 
so predstave motene z razgrajanjem, hrupom, z glasbenimi avtomati itd. Da 
je temu tako, smo imeli priložnost spoznati v Ljubljani, v kinu Union, komen- 
tarje o tem pa smo lahko brali v dnevnem časopisju. 
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Na koncu želim razpravljati na kratko še o 6. poglavju našega poročila, ki 
govori o filmski kulturi kot zrelosti spoznavanja, sprejemanja in ocenjevanja 
filmov, torej o kompleksni- opredelitvi razvitosti ali nerazvitosti odnosov družbe 
in posameznika do filma. 

Večkrat smo že bili priče polemičnim stališčem glede na uvajanje filmske, 
gledališke in ne vem še kakšne vzgoje. 2e zadnjič sem v razpravi reagirala na 
tako stališče, pa bi rada samo še ponovila, da nam pri uvajanju filmske vzgoje 
ne gre za pretiravanje, za preobremenjevanje učitelja in učenca, temveč gre 
samo za minimalno prilagoditev zahtevam sodobne vzgoje in izobrazbe v refor- 
mirani šoli vseh stopenj. Kolikor imamo stika s filmskimi vzgojitelji po svetu, 
zlasti pa z evropskimi, kolikor nam te stike omogočajo mednarodna srečanja, 
seminarji ali pa posvetovanja, smo glede na druge evropske narode v velikem 
zaostanku. Glede na jugoslovanske narode, pa smo Slovenci daleč naprej. 
Naprej smo namreč v tem, da smo vsaj z neko mero potrpežljivosti uspeli 
razgibati interese prosvetno-pedagoških služb, deloma posameznih organizacij 
in posameznikov. Prišli smo do prepričanja, da ne gre pri tem za pojav, ki bi 
se ga bilo treba bati, ampak da gre za nekaj večjo prizadevnost za vzgojo 
in izobrazbo odgovornih činiteljev. Pri tem'gre tudi za koordinacijo vseh 
možnosti, ki jih imamo v naši republiki v primerjavi z drugimi republikami, 
kjer ni niti učnih programov niti ustrezne pomožne lterature niti toliko semi- 
narjev, kolikor smo jih imeli niti ni takih priporoči, kakršne smo izoblikovali 
itd. Zato bi prosila, da bi tam, kjer čutite, da so do problemov filmske kulture 
in filmske vzgoje bodisi v šolah ali izven šol premalo odgovorni, skušali vplivati 
na izvajanje našega koncepta. Osebno sem zelo vesela, da je ta problematika 
prišla na dnevni red Prosvetno-kulturnega zbora in se bojim le tega, da bi bili 
za te probleme v prihodnje premalo zavzeti. Nam, ki delamo na področju filmske 
vzgoje, je na neštetih posvetovanjih hudo poslušati očitke, češ da mladinska 
kriminaliteta pri nas narašča, da so vlomi, tatvine in prestopki storjeni točno po 
zgledih slabih filmov, da je film »alfa in ornega ter vir« vsega zla, in da ničesar 
ne storimo proti temu. 

Predsednik IvoTavčar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Ludvik Gorčan. 

Ludvik Gorčan: Poročilo o nadaljnjem razvoju kinematografske 
mreže v Sloveniji ugotavlja med ostalim na strani 13, da je Pomurje slabo 
kinoficirano in da bi bilo potrebno premotriti možnosti kinofikacije. To vse- 
kakor drži. 

Na območju naše občine so trije stalni kinematografi z 929 sedeži in to v 
Murski Soboti in še v dveh krajih na podeželju. Do leta 1961 'so bili v prvih 
dveh letih štirje, v letu 1960 in 1961 pa je bilo pet kinematografov. Obisk je 
naraščal vse do 1961. leta in dosegel 217 283 obiskovalcev. Glede na to, da je 
na našem območju 63 000 prebivalcev in da obstojajo samo trije kinematografi, 
je vsekakor nezadovoljivo, vendar moram poudariti, da že tudi tretji kinema- 
tograf skoraj več ne deluje oziroma deluje le sezonsko in mu obiski od leta 
1961 stalno padajo. V letu 1961 je bilo 217 000, 1962. leta 210 000 in 1963. leta 
208 000 obiskovalcev. Podatki za prvih pet mesecev letošnjega leta za kinema- 
tografi v Murski Soboti pa izkazujejo za 10 600 obiskovalcev manj, kot jih je 
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bilo v istem obdobju lanskega leta. Iz tega je razvidno, da obisk filmskih 
predstav naglo pada. Dvorana v Murski Soboti s 550 sedeži je bila zasedena 
povprečno na eno predstavo; v januarju z 250, v februarju z 239, v marcu s 
165, v aprilu z 222 in v maju s 194 obiskovalci. Vzrok za zmanjševanje obiskov 
kino-predstav moramo iskati predvsem v razširitvi televizije, verjetno tudi v 
programski politiki kinematografa, cenah vstopnicam, v avtomobilizmu in se- 
veda tudi zaradi letnega časa, ki vpliva na obisk kinopredstav. 

Uvodoma sem povedal, da film približno dvem tretjinam prebivalcev na 
območju naše občine ni dostopen. Delavska univerza je začela predvajati na 
podeželju fiitae z ozkotračnimi aparaturami in kratke filme po vseh osnovnih 
šolah v občini. Pri predvajanju teh filmov smo imeli za cilj vzgojo, izob- 
raževanje in razvedrilo občanov. Tako si je te predstave ogledalo 45 000 novih 
gledalcev. Filme smo naročali pri podjetju »Vesna-film« in »Sava-film«. Zaradi 
slabega izbora smo se le morali glede nabave filmov v glavnem orientirati na 
Zagreb. Ugotavljamo, da je glede na potrebe filmov na 16 mm traku premalo. 
Oba slovenska izposojevalca imata na razpolago okoli 70 filmov. Od tega je precej 
filmov takih, ki so že več let v eksploataciji, zato so s tehnične plati zelo 
slabi in jih včasih sploh ni bilo mogoče predvajati. Filmi so izrezani, perfo- 
racija je slaba, nekateri filmi domače proizvodnje imajo zelo slab ton itd. 
Tudi po vsebini je izbor filmov zelo skromen. Zlasti je malo dobrih mladinskih 
filmov. Kopiranje filmov bi moralo biti bolj sistematično in prilagojeno po- 
trebam koristnikov. 

Ker se ozkotračni filmi predvajajo le v krajih, kjer ni kinematografov, 
bi bito treba pri kopiranju dati večji poudarek vsebinskemu izboru filmov 
in njihovi umetniški vrednosti, tako da bi bili dobri Mmi dostopni širšemu 
krogu gledalcev kot do sedaj. 

Izbor kratkometražnih filmov je znatno večji in boljši kot izbor celovečernih 
filmov. Primanjkujejo pa kratki zabavni filmi, zlasti risanke in lutkovni filmi. 
Večina teh je ameriške proizvodnje, ki pa niso najbolj primerni za otroke, saj 
se morajo močno potruditi, da spoznajo podobo, ki jo vidijo' na platnu. Gledalci 
so najbolje ocenili ruske in domače risanke, ki jih pa žal primanjkuje. Mnenja 
sem, da bi bilo treba izdelavi tovrstnih filmov posvečati več pozornosti. 

Začeto delo pri kinofikaciji podeželja želimo nadaljevati, vendar bo morala 
družba odstopiti od nekaterih prispevkov, ki bremenijo kinomatografe, pred- 
vsem od tistih, ki jih navaja predlog priporočila na strani 14. 

Predsednik Ivo Tavčar: Predsedniku Sklada SRS za pospeševanje 
filmske proizvodnje bi postavil vprašanje. V Ljubljani se veliko piše in v časo- 
pisih se celo zastavlja vprašanje, kaj je s kinematografsko dvorano na Trgu 
revolucije, češ da je ta sklad že sprejel sklep, da bo dal v ta namen tretjino 
sredstev po predračunu, ki znaša okoli 900 milijonov din. Prosil bi, če bi lahko 
predsednik filmskega sklada v zvezi s tem odgovoril. 

Stane Fele: Na( dnevnem redu filmskega sklada to vprašanje ni bilo 
postavljeno. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ali sklad ni dobil glede tega nobenega 
zahtevka. (Ne.) Hvala lepa. Besedo ima Miloš Poljanšek. 
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Miloš Poljanšek: Povedati moram, da sva bila s tovarišem pomočni- 
kom Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo povabljena v Projektivni 
biro Trga revolucije, kjer so naju seznanili z dokaj obsežnimi načrti za izgrad- 
njo kino dvorane, ki bi imela kapaciteto od 1100 do 1300 gledalcev. To bi bila 
obsežna in moderna kino dvorana, ki bi poleg kinematografske dejavnosti lahko 
služila tudi različnim drugim manifestacijam, bodisi baletnim, koncertnim in 
drugim prireditvam. Ob tej priliki sem tudi prvič zvedel za projektiranje in 
gradnjo takšne dvorane. Na vprašanje, kako bi se financirala gradnja te dvo- 
rane sta tolmača, to je direktor Zavoda za izgradnjo Trga revolucije in njegov 
sodelavec omenila, da bi morda lahko v sofinanciranju te dvorane pritegnili 
tudi sredstva Sklada SRS za pospeševanje filmske proizvodnje. Na to sem 
doslovno odgovoril naslednje: 

Povedati vam moram, da po vsej verjetnosti, četudi bi eventualno lahko, 
sklad te dvorane ne bo financiral, in to zaradi tega, ker morajo tisti, ki dvorano 
projektirajo, če se že bo gradila tudi vedeti od kod bodo sredstva dobili. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kinematografi so na Slovenskem res v zelo 
klavrnem stanju. Kinematografe nesmotrno obremenjujemo z raznimi prispevki. 
Gre za nesmotrno prelivanje sredstev iz kinematografov v filmsko proizvodnjo. 
Ce že neka sredstva zbiramo iz kinematografov, bi bilo glede na njihov današnji 
položaj umestno, ta sredstva zbirati zgolj zato, da jih osredotočimo, da bi lahko 
z njimi usmerjali razvoj kinematografskega omrežja. Na vsak način je koncen- 
tracija teh sredstev tisto vprašanje, ki se odpira za v naprej. Se po?ebe|j pa je 
nesmiselno, da občine že tako revne kinematografe obremenjujejo z občinskimi 
davščinami, saj mora občina potem ta sredstva spet vračati, če hoče, da se 
kinematografi vzdržujejo in poslujejo. 

Priporočiti bi bilo treba, da bi se kinematografi med seboj bolj povezovali 
in združevali. Ne vem, če je potrebno tolikšno število samostojnih kinemato- 
grafov. Bolje bi se obnesla večja podjetja z več kinematografi, ki bi bili delovne 
enote tega večjega podjetja; tu bi ne smele imeti občinske meje kakršnokoli 
vlogo. Na ta način bi omogočili boljše pogoje za notranji razvoj kinematograf- 
skega omrežja. 

Med drugim je predvideno tudi stališče, da bi morali kinematografe veri- 
ficirati. Mnenja sem, da sodi to vprašanje v pristojnost kinematografskega zdru- 
ženja, ki naj sprejme pravilnik o poslovanju kinematografov. 

Poudarjeno je bilo tudi, da bi bilo treba sprejeti predpis, ki naj bi določil 
obvezno kategorizacijo filmov na tako imenovane slabše, dobre in boljše filme. 
Glede na to naj bi bile določene tudi dajatve oziroma prispevki posameznih 
podjetij, ki predvajajo filme. Toda, če gre za izbiro filmov, se ta začne že pri 
uvozu. Tu pa je že komisija za pregled filmov, le da bi morala ta komisija" 
javno delovati. Ocene zvezne komisije za pregled filmov bi lahko postale v 
nekem smislu tak barometer za usmeritev naše kinematografije; javnost bi 
tudi vedela, kako ta komisija ocenjuje določene filme. Treba se je postaviti na 
stališče, da je deio komisij za pregled filmov, pa naj bodo kjerkoli že, javno. 
Tako bi lahko prispevali k oblikovanju filmske politike in vrednotenju filmov. 

Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima France Stiglic. 

France Stiglic: Področje kinematografije je obširno, obširni so tudi 
njeni problemi. Pri obravnavi teh problemov je najprej potrebna neka mera 
informativnosti. Cesto namreč naletimo v razpravah o kinematografiji na nepo- 
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učenost in na pomanjkljivo poznavanje stvari. Tako svetovni kot naši časopisi 
prečesto objavljajo senzacionalnosti iz kinematografije, bolj kot pa njeno pro- 
blematiko v smislu družbene analize in obravnave. Poročilo in stališča zajemata 
kinematografijo kot celoto, ker je odbor izhajal iz izhodišča, da je kinemato- 
grafija integralna, da so področja med seboj povezana, in samo kot celota lahko 
rodi tisto, kar hočemo, to je nivo filmske kulture. 

Vendar pa želi to poročilo in ta stališča povedati predvsem tole: V vseh 
teh 20 letih obstoja našega filma ob splošno znani ugotovitvi, kako pomembno 
propagandno, kulturno in ne vem kakšno sredstvo je film za družbo, in ob 
raznih takih ugotovitvah, nismo uspeli opredeliti filmu ustreznega družbenega 
položaja. To se pravi, da tisti, ki so začeli delati pri filmu, ki so vključeni v 
filmsko proizvodnjo, niso uspeli ustvariti potrebnega kontakta z družbenimi 
silnicami in je tako ostal film ves ta čas pravzaprav nekje na nekem slepem tiru. 
Pri tem ni poglaviten denar, ampak odnos do filma in njegovo mesto v družbeni 
zavesti. Zato želi to poročilo poudariti tiste nepovezanosti, ki so usodnega po- 
mena za nadaljnje širjenje našega filma in z njim filmske kulture nasploh. 
Prvi del poročila govori o teh stališčih. V imenu odbora in v imenu filmskih 
delavcev prosim oziroma zahtevam odločno podporo teh stališč, ker je končno 
le treba film družbeno opredeliti. 

Drugo, kar je predvsem pomembno v današnji situaciji in kar je prav tako 
slabost preteklih let, je usposobljenost ljudi, ki se ukvarjajo s filmom, začenši 
od filmskih delavcev do kinooperaterjev po podeželskih kinematografih, vštevši 
naše producente, zunanjetrgovinske strokovnjake itd. Ves čas nismo uspeli 
vzgojiti filmskega kadra za to ali ono vrsto filmske dejavnosti. Ves čas so bili 
ljudje prepuščeni samim sebi, pa tudi raznim idejam in konstelacijam, kakor se 
je pač menjavala dnevna filmska politika. Povsem normalno je, da raste filmska 
kultura iz sredine, ki jo tvorijo ljudje, povezani s svojimi idejami, s svojimi 
ambicijami in s svojim ustvarjalnim hotenjem. Brez take ustvarjalne sredine 
pri filmu ni mogoče dočakati in zahtevati kaj več, kot smo imeli doslej. Ce smo 
govorili o slabih programih in o slabih filmih, je to sicer do neke mere opra- 
vičljivo, ker pač uspeha v umetnosti in v kulturnem delovanju ni mogoče oprer 
deliti tako kot izdelek čevljev ali kaj podobnega. Vendar pa bi lahko mnoge 
stvari, zlasti pa programiranje in s tem končni kulturni, umetniški in propa- 
gandni rezultat filma, kar je za družbo konec koncev najbolj interesantno, 
potekale drugače, če bi pravočasno vzgajali in sistematično vodili ljudi, ki so 
jedro naše kinematografije. 

Financiranje te kulturne dejavnosti ni prav nič drugačno, kot financiranje 
ostalih kulturnih dejavnosti. V bistvu je tako kot z gledališčem, o čemer smo 
prej razpravljali, razen, da gre za različne možnosti lastnega ustvarjanja sred- 
stev. V bistvu gre za uveljavitev načela, ki se zadnje čase sicer teoretično po- 
stavlja o izenačevanju gospodarskih in kulturnih dejavnosti ter o uveljavljanju 
vrednosti kulturne produkcije. Tudi film je glede tega na istem kot vse ostale 
kulturne dejavnosti, le da morda pri gledališču vemo, kako regresiramo gledal- 
cem vstopnice, pri filmu pa ni bilo financiranje nikoli določeno. Tako plačujejo 
20% kinematografi za filmsko dejavnost od bruto prometa, čeprav ni nihče o 
tem razmišljal, ali je to ekonomsko pogojeno. Naši kinematografiji še vedno 
manjka pravi ekonomski izračun, o katerem sicer toliko govorimo, ko razgla- 
šamo film za industrijo in ne vem kaj. 

Prej je bilo govora o silah, ki naj se strnejo v slovenski filmski proizvodnji. 
Zavest, da naš je samo milijon in pol, je pri tem precej odločujoča, čeprav so 



10. seja 267 

ustvarjalne ambicije lahko različne in ni nujno, da potekajo čez neka organi- 
zirana podjetja, predvsem podjetja takega tipa, kot smo jih poznali v preteklosti. 
Bilo je govora, da se je Triglav-film za nekaj časa odrekel produkcije domačega 
filma. Prej sem že rekel, da produkcija filma izhaja iz ljudi, iz ustvarjalcev, 
filmskih delavcev in njihovih umetniških in dramaturških sodelavcev, da pa 
proizvodnja ne more in ne sme izhajati iz nekih direktorjev, managerjev, 
agentov, blagajnikov in podobnih. Zato zame Triglav-film ne pomeni ničesar, saj 
nima zaledja oziroma pomoči tistih, ki ustvarjajo filmsko kulturo. Sistem teh 
producentskih podjetij se je preživel, ker je birokratski in administrativen, da 
ne govorim o samoupravljanju itd. Zato nima nobenega smisla podpirati takih 
podjetij. 

Podobno je najbrž s podjetjem »Filmservis«, to je z našo bivšo tehnično 
bazo. Ne vem, zakaj bi to podjetje moralo producirati domače filme, ko še 
s tujimi filmi ne ve, kaj bi. oziroma z izgubo, ki mu jih ti povzročijo. Tako pod- 
jetje je brez pomena, saj nima potrebnih sil, ki bi lahko ustvarjale in se udej- 
stvovale v domači proizvodnji. Vzdrževati nepotrebnega posrednika pač nima 
nobenega smisla. Mislim, da bi moral sklad SRS za pospeševanje filmske pro- 
izvodnje — o tem nismo pravzaprav dosti govorili, to je o vlogi sklada in 
filmskega sveta — kot financer programa in ustvarjalnih ambicij temeljito 
proučiti, predvsem to, kam naj usmeri svoja sredstva in kako jih je mogoče 
naložiti najbolje za dvig filmske kulture. 

Prej je bilo govora o donosnosti kinematografije. Menim, da nobena kine- 
matografija na svetu ni donosna in jo tudi kapitalistične države podpirajo, 
mnogo bolj, kot pa jo podpira naša. Zato ni mogoče računati na to, da bo kdaj 
film prinašal ne vem kakšne dohodke. Mislim, da nam ne gre samo za to, saj so 
naložbe filmske dejavnosti, kakor tudi vsake druge kulturne dejavnosti dolgo- 
ročne in se izkazujejo drugje, ne pa v denarnih koristih. Zato tisti strogi eko- 
nomski kriterij, ki ga je tovariš Poljanšek zaželel skladu za pospeševanje filmske 
dejavnosti, po moje ni mogoč, ker ne vem, zakaj bi morali filme proizvajati 
na rizik, če vemo, da vzdržujemo že vrsto let nekatere tovarne, kmetijske za- 
druge in druge organizacije, ki bi morale producirati rentabilno, vsekakor lažje 
kot pa kulturne dejavnosti. Jasno je, da je potrebna ekonomska ostrina za vsa 
uporabljena sredstva. Brez zagotovitve sredstev pa je filmska produkcija 
povsem nemogoča. Ce bi bil tak kriterij veljaven za vse kulturne dejavnosti, 
potem bi pač ne prišli daleč in bi morali že marsikatero ukiniti. 

Glede kategorizacije filmov ne vem, če smo pravilno razumeli tovariša pred- 
sednika. Pri nas je popolnoma vseeno, kaj kdo uvozi in kaj kdo predvaja. 
Kategorizacija filmov je namenjena prvenstveno distributerjem, kot valori- 
zacija njihovega dela in njihovega programa. Kategorizacijo imajo tudi druge 
države in mirno dajejo predikate raznim filmom, za katere smatrajo, da je 
družba zanje posebno zainteresirana. 

Kategorizacija filmov je stvar komisije, ki bi v jugoslovanskem merilu 
vsako leto ocenjevala uvožene in domače filme, iz česar bi izhajala stimulacija 
za distributerje, proizvajalce in predvajalce filmov. Za formiranje dobrega 
filmskega programa je taka kategorizacija filmov zaželena in po mojem nujno 
potrebna. 

In še glede verifikacije kinematografov. Ce verificiramo gimnazijo in 
osnovno šolo, menim, da bi lahko verificirali kot kulturno ustanovo tudi kine- 
matografe. Ni vseeno, kakšna je kino dvorana, kjer se predvaja film, ali je 
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tam kulturna ali pa nekulturna predstava oziroma degradacija kulture. So 
stvari, ki jih človek ne more razumeti. V inozemstvu je vsak podeželski kino, 
v primerjavi z našim Unionom ali Šiško daleč naprej. Pri nas pa imamo 
zanemarjene dvorane in projektorje ter stanje, ki je škandalozno. 

V zvezi s problemi, ki so bili v diskusiji nakazani, bi govoril še o zunanje- 
trgovinski dejavnosti, o njenem smislu oziroma nesmislu. Lani in predlanskim 
se je po Ljubljani in po Sloveniji govorilo o velikih izgubah naših filmskih 
podjetij. Od časa do časa se pojavljajo vesti o izgubah tudi po časopisju, potem 
pa spet vse utihne. Potem slišimo, da delajo ta podjetja po 10 do 20 filmov, 
da jim posel cvete kot še nikoli, in da pričakujejo ogromne devizne dobičke. 
Nazadnje pa isto podjetje prosi za sanacijo. V zadnjem času pa slišim, kar me 
je naravnost osupnilo, da zavarovalni zavod zavaruje filmske kupčije. Razumem, 
da zavarovalni zavod zavaruje nekoga proti nesreči, streli, bolezni, pa tudi 
igralce filmov; ampak proti čemu naj zavaruje tak zunanjetrgovinski pt>sel? 
Ali proti slabim ali lažnim menicam, ki jih predloži partner, ali proti oziroma 
za umetniški uspeh nekega filma? Vsekakor je to zelo dvomljivo zavarovanje. 
Ce je zavarovalni zavod tako širokpgruden, potem naj zavaruje še domače filme 
zoper tak škodni primer. Smatram, da je tako zavarovanje samo zavarovanje 
nespretnosti, malomarnosti in slabega gospodarjenja. V bistvu je popolnoma 
vseeno ali nosi samo podjetje rizik za inozemskega partnerja, ali plača izgubo 
zavarovalni zavod. V končni fazi je plačnik Jugoslavija. Zato smatram, da bi 
morali enkrat do kraja ugotoviti smotrnost teh zunanjetrgovinskih poslov, 
predvsem pa ugotoviti finančno stanje teh podjetij, ker je drugače nemogoče 
govoriti o eventualnih integralnih odločitvah in drugih ukrepih v slovenski 
kinematografiji. Nevzdržno je, da bi obremenjevali domači film z dolgovi 
teh zunanjetrgovinskih poslov. Izkušnje, ki so si jih pridobili v naši sosednji 
republiki z združitvijo »Jadran-filma« in »Dubrave-filma«, kakor tudi nekaterih 
drugih naših producentskih središč, bi bilo treba pri nas temeljiteje obravnavati, 
preden bi pristopili k ukrepom, ki so sicer nakazani v poročilu in stališčih o 
integraciji slovenske kinematografije. 

Poročilo vsebuje še vrsto drugih priporočil, nujna so tista, ki govore o 
filmskem arhivu, muzeju in investicijah. Kinematografija namreč nikjer ni 
všteta pri investicijah. Vsaka dejavnost ima tudi svoj zunanji obraz, če pa 
pogledamo našo slovensko kinematografijo, je njen obraz precej žalosten. Po 
kleteh, po podstrešjih in v cerkvah ima kinematografija svoje delovne prostore 
— tudi to je odraz poti in razvoja naše kinematografije in odnosa do nje. 

Ne vem, ali bo mogoče naša stališča uresničiti v življenje, ker spadajo 
nekatere zadeve v pristojnosti zveznih organov, vendar mnoge nedvomno lahko 
sami uredimo. Če se bo Prosvetno-kulturni zbor strinjal s predloženimi stališči 
in priporočili, bo lahko učinkovito pripomogel k izboljšanju položaja slovenske 
kinematografije. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zunanjetrgovinske posle v zvezi s filmsko 
proizvodnjo pogojujeta dve stvari: prvič pridobivanje deviznih sredstev; drugič 
pa, razpoložljive tehnične zmogljivosti in pritisk številnih filmskih delavcev. 
Filmske zmogljivosti so tako glede tehnične opreme kakor glede kadrovske 
zasedbe daleč nad našimi domačimi potrebami. Dejstvo je, da v Jugoslaviji 
uporabljamo samo eno tretjino tehničnih zmogljivosti za potrebe domače pro- 
izvodnje; dve tretjini zmogljivosti sta prosti. Vendar zaradi tega najbrž še ni 
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nujno kakršnokoli sodelovanje s tujino. To področje filmske dejavnosti je bilo 
doslej nedvomno precej neurejeno. Med drugim gre za pomanjkanje pred- 
pisov, ki bi urejali to dejavnost v okviru trgovinske menjave s tujino. Poleg 
tega pa gre za nesposobnost, nepoznavanja razmer v tujini in samozadovoljstvo 
nekaterih ljudi, da pač poslujejo s tujino. 

Drugo vprašanje, ki ga je postavil tovariš Štiglic, se nanaša na vlogo 
posameznih podjetij pri domači filmski proizvodnji. Tu vendarle obstaja ne- 
varnost monopola. Na zadnji seji zbora je tovariš Matej Bor že opozoril na 
to možnost, zlasti še, če bo sklad za pospeševanje filmske proizvodnje delil 
sredstva tako kot doslej. Sklad je v nekem smislu delno avtomatiziran. Z 
najmanj polovico sredstev sklada ne razpolaga upravni odbor. Tak avtoma- 
tizem bi lahko deloval tudi preko bančnega mehanizma. Toda sklad ni zgolj 
ustanova, ki razdeljuje sredstva, ampak mora pri tem voditi določeno politiko, 
zato se zastavlja vprašanje, ali je taka ureditev sklada, kot jq zdaj, primerna. 

V tej smeri so predpisi, ki urejajo sklad, najbrž neustrezni. Upravni odbor 
sklada naj bi imel drugačno vlogo, v določenem smislu podobno vlogi, ki jo 
je imel filmski svet znotraj podjetja. 

Glede verifikacije kinematografskih podjetij bi rekel, da gre tu za dru- 
gačno verifikacijo kot v šolstvu, kjer terjamo določeno enotnost učnega pro- 
grama in zato tudi določeno jamstvo za izvedbo takega programa. Strinjam 
pa se, da obstaja potreba po nekih standardih tudi v drugih ustanovah. Toda 
nekatera taka določila že imamo in tudi za kinematografe veljajo neki osnovni 
gradbeni in sanitarni predpisi. 

Prosim za nadaljnjo razpravo. (Ne javi se nihče.) Ker se nihče več ne 
javi, zaključujem razpravo. Na podlagi razprave naj Republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo kot tudi Izvršni svet, vsak v svoji pristojnosti, proučita 
naše predloge in seveda tudi ustrezno ukrepata. 

S tem zaključujem 6. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu za ustanovitev novih začasnih odborov. 

Kot je razvidno iz predloženega gradiva bi ustanovili dva nova začasna 
odbora, in sicer odbor za založništvo in knjižničarsstvo ter odbor za visoko 
šolstvo. Glede odbora za visoko šolstvo bi pripomnil, da mi je bilo dostavljeno 
pismo, oziroma zahteva, ki jo je podpisalo deset poslancev, da se problematika 
visokega šolstva da na dnevni red, še preden bi sprejemali oziroma usklajevali 
zakon o visokem šolstvu z ustavo. Obravnavo problematike visokega šolstva smo 
že tako sprejeli v okviru programa zbora, tako da je ta zahteva v skladu 
7. našim programom dela. Razprava o založništvu in knjižničarstvu pa je ute- 
meljena prvič zaradi tega, ker smo lani začeli razpravo o založništvu, in drugič, 
ker je pred leti Skupščina sprejela zakon o knjižničarstvu, pa doslej še ni ugo- 
tavljala, kako se uresničuje. Razen tega je nedavno tudi Zvezna skupščina 
razpravljala o založništvu. 

V začasni odbor za visoko šolstvo predlagam Bojana Cernjaviča za pred- 
sednika, za člane pa: inž. Ferda Gorjanca, Borisa Mikoša, Bernardo Pere, 
inž. Staneta Potrča, Stojana Požarja in Jožeta Sturma. 

V odbor za založništvo in knjižničarstvo predlagam za predsednika Avgusta 
Vižintina, za člane pa Daneta Debiča, Anico Kežman, Kajetana Kovica, Janeza 
Langerholca, Ivana Mavsarja in Rudija Stoparja. 
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Ali ima kdo k temu predlogu kakšen dodaten ali spreminjevalni predlog? 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, potem dajem ta dva predloga hkrati na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Prosvetno-kulturni zbor oba predloga soglasno sprejel. 
Dnevni red je s tem izčrpam in zaključujem 10. sejo Prosvetno-kulturnega 

zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.40.) 



PROSVETNO ZBOR 

11. seja 

(30. junija 1964) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora. 

! 
Začetek seje ob 9.20. 

Predsednik Ivo Tavčar: Tovarišice in tovariši! Začenjam 11. sejo 
Prosvetno-kulturnega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Jože Tiran, Bernarda Pere, Branko 
Gombač, inž. Stanislav Potrč, Leo Fusilli, inž. Ferdo -Gorjanc, France Štiglic 
in Ivan Bertoncelj. Glede na to ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 10. seje; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o osnovni šoli; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu priporočila o nalogah na področju 

izobraževanja odraslih; 
4. obravnava poročila o uresničevanju reforme gimnazije v zvezi z veri- 

fikacijo; 
5. obravnava poročila o finaciranju šolstva v letu 1964; 
6. obravnava in sklepanaje o predlogu sklepa o letnem odmoru Skup- 

ščine SRS. 
Ima kdo kakšen dodatni predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) 

Ce ne, dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da se z dnevnim redom strinjate. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
prejšnje seje. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku, ki vam je bil poslan? 
(Ne javi se nihče.) Cq ne, ugotavljam, da je zapisnik 10. seje Prosvetno-kul- 
turnega zbora odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o osnovni šoli. 

Predlog zakona je predložila skupščinska komisija za usklajevanje repu- 
bliških predpisov z ustavo in je za svojega predstavnika k tej točki določila 
tovariša Sava Sifrerja. Komisija je svoj predlog že v dodatku k osnutku za- 
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konskega predloga obrazložila. Zeli njen predstavnik k temu še kaj dodati? 
(Da.) Prosim, tovariš Savo Šifrer. 

Savo Šifrer: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakon o osnovni šoli, ki 
je bil uveljavljen leta 1959, je eden tistih republiških predpisov, ki so pod- 
vrženi reviziji zaradi uskladitve z ustavo. Osnutek zakona je pripravil Repu- 
bliški sekretariat za šolstvo v sodelovanju s predstavniki osnovnih šol, zavodov 
za prosvetno-pedagoško službo, Zavoda za napredek šolstva Socialistične re- 
publike Slovenije, Republiškega odbora sindikata družbenih dejavnosti, Cen- 
tralnega komiteja Zveze mladine Slovenije, Zveze pedagoških društev Slove- 
nije in Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

Komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije za usklajevanje re- 
publiških predpisov z ustavo je v pripravah zakonskega predloga vnesla v 
predloženi osnutek nekatere stvarne in redakcijske spremembe. Zakonski pred- 
log je bil obravnavan tudi v odboru za prosveto in kulturo Republiškega zbora 
in v zafeasnem odboru Prosvetno-kulturnega zbora za osnovno šolstvo. V teh 
obravnavah so bili sprejeti še nadaljnji predlogi za spremembe in dopolnitve. 

V taki končni obliki zakonskega predloga so izvršene tri vrste sprememb 
oziroma dopolnitev obstoječega zakona o osnovni šoli: 

1. stvarne spremembe določb, ki niso v skladu z novo ustavno ureditvijo 
ter z zveznim splošnim zakonom o šolstvu, v katerem je bila revizija zaradi 
njegove uskladitve z ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije že 
izvršena; 

2. stvarne spremembe in dopolnitve, ki niso v neposredni zvezi z uskla- 
ditvijo zakona z ustavo in 

3. redakcijske in terminološke spremembe, ki so bile potrebne zaradi uskla^ 
ditve z ustavo- ali zaradi izboljšanja dosedanje redakcije zakona. 

Posebej omenjam le nekatere najvažnejše stvarne spremembe, ki so nastale 
zaradi uskladitve obstoječega zakona z novo ustavno ureditvijo. V to vrsto 
sprememb spadajo zlasti določbe o upravljanju osnovne šole. Tu so bile pri- 
merno uporabljene določbe pred kratkim sprejetega republiškega zakona o 
organih upravljanja v šolah in v drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih, 
ki je v skladu z novo- ustavo začasno že določil splošna načela glede režima 
upravljanja šol. Tako je namesto dosedanjega šolskega odbora vzpostavljen 
svet šole kot delavski svet. Ker so šole uvrščene med delovne organizacije, ki 
opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, sodelujejo v svetu šol tudi 
predstavniki javnosti. V tem smislu so tudi precizirane zadeve iz pristojnosti 
sveta, pri katerih odločanju sodelujejo predstavniki javnosti za razliko od vseh 
drugih zadev, o katerih odločajo v svetu samo predstavniki delovne skupnosti 
osnovne šole. Čeprav je načeloma stvar statuta, da v skladu z zakonom ureja 
delovno področje sveta šole, je bila komisija mnenja, da je treba že v zakonu 
določiti njegove glavne pristojnosti, podobno kot je bilo to urejeno že v re- 
publiškem zakonu o organih upravljanja v šolah. To je bilo potrebno zlasti zato, 
ker se prav v svetu šole odloča tudi o tistih vprašanjih, ki neposredno zadevajo 
javni interes. 

V skladu z novo ustavo je z zakonskim predlogom vpeljan tudi upravni 
odbor kot organ upravljanja v osnovni šoli. V glavnih črtah je tudi določeno 
njegovo delovno področje. Ker zaradi malega števila članov delovnega kolektiva 
nekatere delovne skupnosti osnovnih šol ne bodo mogle postaviti organov 
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upravljanja, določa zakonski predlog pogoje, ob katerih lahko delovna skupnost 
kot celota opravlja funkcijo sveta šole oziroma upravnega odbora. 

Ob tem, da je delovno področje sveta šole in upravnega odbora iz že po- 
vedanih razlogov določno precizirano, pa je komisija menila, da pri ravnatelju 
šole niso potrebne podrobne določbe o njegovem delovnem področju v svojstvu 
pedagoškega in upravnega vodja šole, ker je to materija, ki po svoji naravi 
sodi v statut šole. Zaradi tega so bile v predlogu zakona opuščene ustrezne 
določbe sedanjega zakona o osnovni šoli. Pač pa so bile primerno prilagojene 
oziroma dopolnjene določbe o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole. 

Komisija je nadalje menila, da bi bilo v nasprotju z ustavo, če bi zakon 
obsegal podrobna določila glede delovnega področja strokovnih organov šole, 
učiteljskega zbora, razrednega zbora in razrednika. Podrobna ureditev teh vpra- 
šanj je zato prepuščena statutu osnovne šole. V skladu z ustavo so v zakonskem 
predlogu označena glavna vprašanja, ki se urejajo s statutom osnovne šole. 
Upoštevajoč določbe zveznega splošnega zakona o šolstvu, ki je že usklajen 
z ustavo, je v zakonskem predlogu določeno, da statut osnovne šole potrjuje 
občinska skupščina. 

Komisija je v pripravah zakonskega predloga glede na predloženi osnutek 
sprejela tudi nekatere stvarne spremembe in dopolnitve, ki sicer neposredno 
ne sodijo v področje usklajevanja zakona z ustavo. Sem šteje med drugim 
določba, da je občina dolžna zagotoviti za učence iz oddaljenih krajev brez- 
plačen prevoz do šole ali pa brezplačno oskrbo v domovih učencev. Hkrati 
je podana možnost, da se v osnovnih šolah v skladu s sklepom občinske skup- 
ščine postopoma uvajajo tudi brezplačna šolska malica, brezplačni učbeniki, 
učni pripomočki in drugo. V zakonski predlog je tudi vnesena obveznost po- 
stopne zagotovitve teh materialnih pogojev, ki bodo omogočili odpravo pouka 
v izmenah. Na novo je normirana vloga šole pri poklicnem usmerjanju in s 
tem v zvezi njeno sodelovanje s službo poklicnega usmerjanja. Prav tako so 
nove določbe o vlogi osnovne šole pri izobraževanju odraslih. Predlog zakona 
med drugim tudi dopolnjuje sedanjo ureditev ocenjevanja učencev in spre- 
minja pogoje oziroma način napredovanja učencev iz razreda v razred. Na- 
daljnje stvarne spremembe se končno nanašajo še na pogoje glede šolske 
kvalifikacije, ki je potrebna za učiteljski poklic. 

Zakonski predlog, ki je po vseh teh spremembah in dopolnitvah predložen 
temu zboru v obravnavo in sprejemanje, je usklajen z določbami zveznega 
splošnega zakona o šolstvu in temeljnega zakona o volitvah delavskih svetov 
in drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah ter z načeli temeljnega 
zakona o organih upravljanja v zavodih. Znano pa je, da se v zveznem merilu 
namerava izdati nov zvezni splošni predpis oziroma drug ustrezni akt zvezne 
skupščine o izobraževalnem sistemu. Vendar so priprave nanj obsežne in ver- 
jetno ne bo mogel biti že v kratkem času sprejet. Komisija je odločila, da 
na ta novi zvezni akt ne kaže čakati in je glede na že opravljeno uskladitev 
ustreznih sedanjih zveznih zakonov, glede na rok, ki je za uskladitev pred- 
pisov z ustavo postavljen v republiki in glede na praktične potrebe izdelala 
zakonski predlog z osnovnimi značilnostmi, o katerih sem govoril. Ko bo izdan 
omenjeni zvezni dokument o sistemu izobraževanja in če bi se njegova načela 
križala s kakšnimi določbami tega zakona, ki vam je predložen, se bo takrat 
morala pač izvršiti njegova ustrezna revizija. 

Ob koncu štejem za potrebno, da vas posebej opozorim na trenutno for- 
malno neskladnost določbe 83. člena zakonskega predloga, ki določa manjše 

18 
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število članov delovnega kolektiva — 20, kot 1. člen zveznega temeljnega zakona 
o organih upravljanja v zavodih, ki določa to število s 30. Ta zvezni zakon je 
izrazito začasen in je že v pripravi nov zvezni zakon o zavodih, ki bo predvi- 
doma sleherno določanje števila glede sestave, sveta in upravnega odbora zavoda 
opustil, ne samo zato, ker je dvomljivo, ali to sploh spada v zvezno pristojnost, 
ampak tudi zato, ker onemogoča ustrezno rešitev v posameznih republikah. 
Podatki kažejo, da bi cb uveljavitvi omenjenega določila zveznega zakona od 
1106 osnovnih šol v Sloveniji samo 57 šol lahko formiralo s predlogom zakona 
predvidene organe upravljanja. Zato se je komisija morala odločiti za pred- 
lagano- rešitev. 

Predlagam, da Prosvetno-kulturni zbor zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli sprejme. 

Presednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Predlog zakona sta obravnavala 
tudi naš začasni odbor za osnovno šolstvo in zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine. Poročila obeh teles ste prejeli. Imata predstavnika odbora ali ko- 
misije željo, še kaj ustno dodati? (Ne.) Ce ne, pričenjam razpravo o pred- 
loženem osnutku. K besedi se je javil poslanec Dane Debič. 

Dane Debič: Gre za 10. člen zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli, ki pravi, da se v osnovnih šolah v skladu z možnostmi 
občine postopoma uvaja šolska malica. Mislim, da bi bilo bolje, če v tem 
stavku rečemo: »...pospešeno se uvaja tudi brezplačna šolska malica, brez- 
plačni učbeniki, učni pripomočki in drugo, o čemer sklepa občinska skupščina«. 

Po mojem mnenju bi bilo to besedilo primernejše. Izraz »postopoma« ne- 
kako poleni besedilo člena, po drugi strani pa, če rečemo »... če tako sklene 
občinska skupščina ..je stavek nekako dvoumen; če pa rečemo: »... o čemer 
sklepa občinska skupščina .. .« je to točneje, ker nam gre za to, kdo lahko o tem 
sklene. 

Mislim, da je ta amandma sprejemljiv. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, da predlagatelji amandmajev upo- 
števajo vse pripombe, ki so bile že sprejete. K 10. členu je bila namreč že 
sprejeta pripomba in je zato treba razpravljati s tega stališča, ne pa s stališča 
tega, kar je napisano v osnutku. Prav tu gre namreč že za spremenjeno besedilo. 
Sicer pa prosim najprej za načelnejšo razpravo, tako da gremo postopoma in 
načrtno od poglavja do poglavja, od začetka proti koncu zakonskega predloga. 

Besedo ima poslanec Stanko Vrhovec. 

Stanko Vrhovec: Najprej imam spreminjevalni predlog k 2. členu. 
Predlagam, da se na koncu 23. vrste tega člena doda tole besedilo: ». .. ter 
spoštovanje do družbenega premoženja.« V šoli vsi vemo, kako pomemben 
je odnos učencev do premoženja, ne samo v šoli, ampak povsod, na cesti, na 
vlaku, kjer koli pride do tega odnosa. Zato ne bi bilo slabo, da bi bilo to 
posebej poudarjeno, posebno še, ker se to izrecno veže z določilom 34. člena, 
ki pravi, da je ocena iz vedenja vezana na učenčev odnos do skupnosti učencev, 
tovarišev, učiteljev in do družbenega premožnja. 

Pri 28. členu se z že sprejetim popravkom v celoti ne strinjam in predlagam 
svojo spremembo. Sedaj se del stavka v prvem odstavku takole glasi: »...da 
daje šola učencem v prvih štirih razredih na osnovi elementarnega znanja 
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splošen in celovit pogled .. .«. To> bi jaz na kratko takole popravil: »... v prvih 
štirih razredih- daje šola učencem osnoven, splošen in celovit pregled na pri- 
rodo .. .«, ker besedilo: »na osnovi elementarnega znanja« s prevedeno tujo 
besedo pomeni: »na osnovi osnovnega znanja«. 

Tudi pri 49. členu se ne morem strinjati s popravljenim besedilom in 
predlagam, da ostane prvotni predlog, po katerem lahko učiteljski zbor odloči, 
da učenec ne sme več obiskovati pouka. Smatram, da je taka odločitev vzgojni 
ukrep in če vse vzgojne ukrepe izrekajo v prvi stopnji vzgojitelji, torej učitelji, 
je seveda torej tudi učiteljski zbor lahko tisti, ki odloča o prepovedi obisko- 
vanja pouka. To je povezano s 101. členom, ko o vzgojnih ukrepih na drugi 
stopnji odločajo še posamezni organi. Ce bi pa svet že na prvi stopnji odločal, 
bi potem ne bilo drugostopenjskega organa. S tem v zvezi predlagam, da bi 
dodali 101. členu še en odstavek, ki naj določi, da odloča o ugovoru zoper 
vzgojni ukrep svet šole, če je o vzgojnem ukrepu odločil učiteljski zbor. 

Poleg teh imam še en predlog, ki pa je načelnega značaja; gre za 94. člen, 
in sicer za drugi stavek, ki določa, da je ravnatelj osnovne šole po položaju 
član upravnega odbora, ne more pa biti izvoljen za predsednika upravnega odbora. 
Predlagam, da se besedilo glasi: »Ravnatelj ne more biti član sveta šole ali 
upravnega odbora, ima pa pravico in dolžnost udeleževati se njihovih sej in 
sodelovati v obravnavi.« 

Zakaj tako? Ko smo sestavljali statute, smo določila zvezne in republiške 
ustave tako razumeli, da so pač organi upravljanja delavski svet, upravni odbor 
in kot posebni organ direktor ali ravnatelj — kakor ga že imenujemo. Kot 
tak, seveda, ni potrebno, da bi bil ravnatelj še član upravnega odbora, saj 
82. člen republiškega oziroma 92. člen zvezne ustave določa: 1. da se člane 
upravnega odbora voli — torej če je direktor postavljen po službeni dolžnosti, 
potem seveda ni izvoljen; in 2., nihče ne more biti dvakrat zaporedoma član 
upravnega odbora — ker se direktor imenuje za štiri leta, bi bila to izjema, 
katero bi bilo treba v ustavi zapisati zraven naštetih členov. Tako jaz razumem, 
vsekakor pa bi glede tega želel dobiti ustrezno pojasnilo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Alojz Smerdel. 

Alojz Smerdel: Imam spreminjevalne predloge k trem členom, in 
sicer k 19, 27. in 34. 

V 19. členu je v zadnjem odstavku navedena ena izmed nalog šole na 
področju izobraževanja odraslih: »— sodeluje pri izobraževanju odraslih in 
organizira ustrezne tečaje in seminarje.« Moje mnenje je, da bi morali k tem 
oblikam izobraževanja dodati še besedo »predavanja«, ker vemo iz prakse, da 
šole organizirajo tudi številna predavanja, ki pa obravnavajo različno tema- 
tiko in so namenjena posameznim interesnim skupinam. Taka predavanja ne 
moremo prištevati k tečajem in seminarjem, ker so lahko enkratna, so pa zelo 
pomembna in koristna pri strokovnem, kakor tudi družbenem in splošnem 
izobraževanju naših občanov. Zato predlagam, da bi v zadnjem odstavku 19. 
člena dodali še besedo »predavanja«, tako da bi se odstavek glasil: 

»— sodeluje pri izobraževanju odraslih in organizira ustrezne tečaje, se- 
minarje in predavanja«. 

K 27. členu: Pri določanju pedagoških normativov glede števila učencev 
v oddelkih in glede oddaljenosti osnovnih šol od učenčevega doma,, naj Re- 
publiški sekretariat za šolstvo s predpisom dovoljuje izjemoma tudi manjše 
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število učencev za samostojni oddelek, kot to določa normativ. Iz prakse namreč 
vemo, da se občinske skupščine zelo rade sklicujejo na normative, zlasti tam, 
kjer ne morejo iz objektivnih ali pa neobjektivnih razlogov urediti prevoz 
učencev v sosednje šole, niti jih internatsko preseliti. Zato so taki otroci pri- 
siljeni zaradi strogih normativov pešačiti dnevno v obe smeri tudi do 16 km 
in celo več. Ce upoštevamo dejstvo, da morajo ti otroci pešačiti po terenu, 
ki je hribovit in si morajo sami v zimskem času utirati pot, je razumljivo, da 
že 10 takih otrok, zlasti na nižji stopnji, predstavlja dovolj visoko števiku za 
en oddelek. Poudarjam pa, da naj bi se taki primeri individualno obravnavali, 
in to ne samo s stališča proračuna občinske skupščine, ampak s stališča za- 
ščite naših otrokj, katerih večina si sami prav nič ne morejo pomagati, na 
sedanji stopnji razvoja pa je tudi pretežni del njihovih staršefv nemočen. 

K 34. členu pa bi rad povedal naslednje, čeprav se mi zdi, da je morda 
moja pripomba nekoliko prezgodnja; zato bi v razpravi rad slišal, kako drugi 
o njej menijo: 

Moj predlog je, da se iz spričeval odpravi ocena iz vedenja, in to iz na- 
slednjih razlogov: Ocena, izražena s številko, prav nič ne pove, v čem so 
negativnosti učenca, to je, ali je lažnjiv, krade, se potepa, je nereden, umazan, 
premalo čuva šolske in ostale potrebščine, ima slab odnos do součencev, nadreje- 
nih itd. Mislim, da je bolje skrbno zapisovati vsa zapažanja o učencu v matični 
list, oziroma voditi posebne zapiske o psiholoških opazovanjih in se o teh ugo- 
tovitvah posvetovati s starši ter skupno z njimi iskati ustrezne metode pri 
oblikovanju osebnosti učenca. Ocenjevanje s številkami od 1 do 5 je tudi zelo 
subjektivno, nerealno in kot sem že omenil, ničesar ne pove. 

Iz prakse sem poznal mnogo> primerov, da je dobil učenec v spričevalo 
slabšo oceno iz vedenja zato, ker je bil včasih preveč živahen, učiteljica ali 
učitelj pa preveč nervozen, v matičnem listu pa je imel vse ocene njegovih 
lastnosti pohvalne in primerne za nadaljnji pozitivni razvoj; ali pa je imel 
slabšo oceno iz vedenja zato, ker je imel slabe učne uspehe. Po mojem mnenju 
je mnogo bolje, da o problemih, ki zaslužijo slabšo oceno, učitelji takoj raz- 
pravljajo s starši prizadetih otrok, ne pa da razpravljajo o njih šele takrat, 
ko prinesejo učenci domov spričevalo in z njim slabo oceno. Ta se lahko otroku, 
zlasti na višji stopnji, ko želi iti v uk, zelo maščuje. 

Zato bi po mojem predlogu črtali iz 34. člena v prvem ter v prvi in pred- 
zadnji vrsti drugega odstavka besedo »vedenje«, v tretjem odstavku pa bi 
dodali v nadaljevanju »se vpiše v uradno knjigo šole«. Tako bi se 34. člen 
glasil v celoti 'takole: 

»Učenci prejmejo ob polletju in ob koncu šolskega leta spričevalo z oceno 
iz vseh predmetov. 

Polletne in letne ocene iz znanja in splošnega uspeha določi v oddelkih z 
razrednim poukom razrednik. V oddelkih s predmetnim poukom določi oceno 
iz znanja posameznega predmeta učitelj, ki predmet poučuje; učitelj lahko 
predlaga, da določi oceno iz njegovega predmeta razredni zbor. Oceno iz sploš- 
nega uspeha določi razredni zbor na predlog razrednika. 

Ocena vedenja, ki mora opisno izražati učenčevo prizadevanje pri delu, 
njegov odnos do obveznosti v šoli in izven nje, njegov odnos do skupnosti 
učencev, tovarišev in učiteljev, njegov odnos do družbenega premoženja ter 
njegovo splošno obnašanje, se vpiše v uradno knjigo šole.« 

Zadnji odstavek pa ostane nespremenjen. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka Francka Vidovič. 

Francka Vidovič: Po posvetovanju z nekaterimi upravitelji osnov- 
nih šol imam nekaj spreminjevalnih predlogov. 

Pri 9. členu naj bi dodali: »Kolikor so v osnovni šoli otroci z motnjami 
v telesnem ali duševnem razvoju, je osnovna šola dolžna zahtevati kategori- 
zacijski postopek pri pristojnem organu občinske uprave.« Gre za to, da so 
lahko v osnovni šoli tudi taki otroci, pa ni določeno, kdo je dolžan zahtevati 
kategorizacijski postopek. Zato so bili tovariši mnenja, da bi to najlaže uredili 
z zakonom, ki naj določi, da to opravi šola. 

Pri 14. členu naj bi dodali: »...ki morajo temeljiti na enotnih merilih, 
ker je osnovno-šolska izobrazba zajamčena vsakemu državljanu SFR Jugo- 
slavije, ne glede na gospodarsko moč občine, v kateri učenec prebiva. 

Pri 22. členu naj bi namesto za šolstvo pristojni svet občinske skupščine 
dopolnil učni načrt učiteljski zbor. Tu SO' bili tovariši mnenja, da bi tam, kjer 
se vnesejo posebnosti določenega kraja, laže odločal učiteljski zbor kot pa svet, 
ker so včasih v svetu tudi ljudje, ki ne morejo odločati o- tem. 

V 35. členu govorimo, da je šola dolžna obveščati starše o učnem napredku 
učencev. Tu naj bi dostavili: »štirikrat v šolskem letu«, se pravi navadno ob 
redovalnih konferencah. Nekatere šole to prakticirajo, druge ne, in bi bilo laže, 
če bi bilo določeno z zakonom. 

Pri 39. členu se mi zdi, da je drugi odstavek premalo preciziran: »Učenci 
osmega razreda, ki so ob koncu šolskega leta ocenjeni z negativno oceno iz 
enega ali več predmetov, lahko z izpitom popravijo negativne ocene«. Tu bi 
bilo dobro precizirati, kolikšno je maksimalno število negativnih ocen, ki jih 
lahko učenec v osmem razredu popravi z izpitom. In nato še, kolikokrat sme 
opravljati izpit iz enega učnega predmeta. Doslej se je že večkrat pripetilo, 
da je učenec imel na neki šoli štiri nezadostne ocene in ni mogel nadaljevati 
šolanja v šoli druge stopnje. Zato si je kasneje izposloval popravni izpit, ki ga 
je opravil na drugi šoli, odkoder je prišel s spričevalom, da je s prav dobrim 
uspehom opravil popravne izpite, tako da je bil krit za vpis na šolo druge 
stopnje. 

Pri 44. členu se četrti odstavek glasi: »Otroci z motnjami v duševnem 
in telesnem razvoju se v skladu s posebnimi predpisi vpišejo v posebne šole«. 
To trenutno še ni aktualno, dokler ne bomo sistematično ugotavljali stopnje 
skladnosti med kronološko in mentalno starostjo šolskih novincev, ko to delajo 
že v mnogih evropskih državah s posebnimi testi šolske zrelosti, izvzemši 
seveda drastične primere s težjo stopnjo debilnosti, kjer je inteligenčni kvo- 
cient nižji od 70°/o. Kolikor pa smo informirani, je psihološki inštitut že 

■ izdelal neke osnutke šolskih testov, ki bodo v najkrajšem času uporabljeni. 
Nekateri predvidevajo, da morda že v novem šolskem letu. 

V 61. členu je rečeno: »Učitelji organizirajo in vodijo vzgojno izobraževalno 
delo osnovne šole in odgovarjajo za to, da šola doseže smoter vzgoje in izobra- 
ževanja.« Zdi se nam, da je težko reči, da učitelji absolutno odgovarjajo; morda 
bi bilo prav, če bi rekli, da odgovarjajo v okviru danih objektivnih možnosti, 
zato da šola doseže smoter razvoja in izobraževanja. 

V 95. členu govori zakon o ravnatelju in pogojih, ki jih mora izpolnjevati. 
Tovariši so bili mnenja, da bi namesto 5 let učnovzgojne prakse rekli »zadostna 
učnovzgojna praksa.« Gre namreč za ta, da vsak s petletno prakso ne'i more 
uspešno voditi neke šole, morda le tam, kjer je šola manjša, kjer je trirazrednica 
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ali nekaj podobnega. Vsekakor pa je težko zajamčiti, da bo prav pet let zadosti 
tam, kjer je šola višje organizirana in kjer jc veliko število učencev, delovni 
kolektiv številen in podobno. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Avgust Vižintin. 

Avgust Vižintin: Nekaj pripomb k 9. členu: Zdi se mi nekoliko 
pretirano, da bi za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju povsod 
organizirali posebne osnovne šole. Predlagam, da bi se v krajih, kjer ni pogojev, 
organizirali le posebni oddelki z ustreznim strokovnim kadrom. 

Pri 17. členu se mi zdi, da med smotri osnovne šole ni vneseno seznanjanje 
in vrednotenje kulturnih dobrin. Člen sploh ne obravnava problema kulture in 
mislim, da bi osnovna šola imela tudi to nalogo. 

Pri 39. členu bi predvsem prosil za pojasnilo, zakaj lahko dela učenec 
popravni izpit iz več predmetov. Zdi se mi, da bi bilo potrebno določiti le neko 
zgornjo mejo glede števila popravnih izpitov. 

Pri 42. členu predlagam, da bi dodali določilo, po katerem so šolski organi 
dolžni c svojih stališčih poročati na naslednjem roditeljskem sestanku. 

Glede ustanovitve osnovne šole je določeno, da se osnovpa šola lahko usta- 
novi samo tam, kjer se upravičeno predvideva, da se bo razvila v osnovno šolo 
z vsemi razredi. Prosim za pojasnilo, ali je tu mišljena samo matična šola; ker 
če ni. bi bilo potem potrebno dovoliti šolo vsaj s štirimi razredi. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka Jovita Podgornik. 

Jovita Podgornik: Predlagam dve majhni spremembi, ki sem ju 
predlagala že na odboru, pa mislim, da pomotoma nista prišli v tekst poročila. 

Pri 30. členu v predzadnji vrsti je beseda »tudi« odveč, ker ni usklajena s 
pojmovanjem prostovoljnih dejavnosti. Predlagam torej, da »tudi« črtamo in da 
se stavek glasi: »Pri tem mora šola upoštevati načela prostovoljnosti, samo- 
uprave učencev in samostojnosti njihovih organizacij.« To je zelo bistvena 
korektura, brez katere si lahko katera izmed šol prostovoljne dejavnosti naredi 
kot.šolsko obvezno zadevo; vemo iz prakse, da je ponekod tako. 

Drugi predlog pa je zvezan s členom 106; namesto-, da republiški sekretariat 
predpiše obliko spričeval, predlagam, da besedilo spremenimo in rečemo: »Repu- 
bliški sekretariat za šolstvo predpiše obrazec spričeval«, ker je oblika premalo, 
vsebina pa ni omenjena. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Stojan Požar. 

Stojan Požar: Po posvetovanju s prosvetnimi delavci mojega volil- 
nega območja, je razumljivo, da so se pri predelavi predloga zakona o osnovni 
šoli prosvetni delavci predvsem zapičili v poglavje, ki govori o napredovanju 
učencev z negativnimi ocenami v osnovni šoli. Verjamem, da so> tovariši poslanci, 
ki so v svojih volilnih okoliših razpravljali s prosvetnimi delavci, verjetno 
naleteli tudi na to vprašanje. Zanimivo je namreč dejstvo, da razprava o napre- 
dovanju učencev z negativnimi ocenami dandanes med prosvetnimi delavci ne 
gre več v tisto smer kot je šla včasih, češ da je rtapredovanje z negativnimi 
ocenami nesmiselno, nepotrebno, da daje potuho učencu itd., temveč da veči- 
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noma vsi prosvetni delavci le spoznavajo potrebnost takšnega sproščenejšega 
sistema in možnosti napredovanja učencev osnovnih šol. 

Razprava ni torej tekla za ali proti napredovanju z negativnimi ocenami, 
temveč o nekaterih modifikacijah načina napredovanja. Pri tem so ugotavljali 
predvsem to, da ne gre z:i neko pravico, ki jo zakonodajalec daje učencem, 
ampak da gre v resnici za vzpostavljanje novega odnosa med učiteljem in 
učencem, ki se nedvomno objektivizira, materializira predvsem v podcenjevanju 
napredovanja učencev v naslednji razred. Pri tem naj bi zakon stavil tako 
učenca kot učitelja v povsem drug položaj, predvsem pa ga izločil iz sistema 
avtomatiziranega ocenjevanja in avtomatiziranega določanja napredovanja. Gre 
torej za kompleksno vrednotenje učenčeve osebnosti in njegovih sposobnosti ter 
prizadevanj na eni in na drugi strani za možnost, da se prosvetni delavec 
afirmira tudi kot samostojna pedagoška osebnost, da se realizira kot komplek- 
sen ocenjevalec učenčeve osebnosti. 

Zato se, kot pravim, prosvetni delavci iz našega področja zavzemajo za to, 
da se avtomatizem napredovanja po zakonu izključi in omogoči učitelju, da po 
lastni pedagoški presoji, po lastnem posvetovanju z ostalimi prosvetnimi delavci 
in starši končnoveljavno sam.odloči v skladu s svojimi pedagoškimi prerogativi, 
ki mu jih dajemo in ki jih nujno ima, o sposobnosti ali nesposobnosti učenca 
v naslednjem višjem razredu in višji stopnji. Zato so se zavzemali, da bi v 
novem zakonu še vedno ostala klavzula, kakršno smo poznali že v starem, da 
odloči učitelj po posvetovanju s starši, oziroma v višjih razredih učiteljski zbor, 
o napredovanju učenca in da se izloči tak avtomatizem, ki bi na eni strani for- 
miral — vsaj tako trdijo prosvetni delavci — v učencih neadekvaten, .malce 
špekulantski odnos do šolskega dela, na drugi strani pa ne omogočil učitelju 
v skladu z njegovimi pedagoškimi sposobnostmi, pravicami in prerogativi, ki jih 
ima in ki mu jih dajemo, da le od končnoveljavno in v zadnji instanci odloča 
o tem. ali je otrok kljub slabostim na določenem predmetnem področju sposoben, 
da v naslednjem letu uspešno napreduje. Sam se ogrevam za to, da bi sprejeli 
tako formulacijo, kakršna je bila že v starem zakonu. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Ciril Cvetko. 

Ciril Cvetko: Dovolite mi, da ob predlogu zakona o osnovni šoli naslo- 
vim začasnemu odboru za osnovno šolstvo tole vprašanje. Pri prebiranju vseh 
členov sem zaman iskal mesto, ki govori o učbenikih. Se vedno smo namreč 
v položaju, da za vrsto predmetov primanjkujejo učbeniki. Zato bi kazalo, ko 
naštevamo dolžnosti občinske skupščine in drugih forumov, da upoštevamo tudi 
to, da nekdo vendarle mora biti odgovoren, da učencu posreduje učbenike, in 
to za vse predmete. V temeljnih določbah je namreč točno določeno, kako 
osnovna šola uresničuje svoj smoter in kakšne so dolžnosti občin. Nikjer pa ni 
govora o tem, kako zagotoviti učencu tudi potrebne učbenike. V primeru, da sem 
kakorkoli prezrl to mesto, prosim, naj se to smatra kot vprašanje, sicer pa bi 
prosil za odgovor ali je to> izostalo namenoma, oziroma, kaj bi bilo potrebno 
napraviti na tem področju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Janez Kambič. 

Janez Kambič: 5. člen govori, koliko časa, traja šolanje in od kate- 
rega do katerega leta, 48. člen pa pozneje to nekoliko spreminja. Zato bi bilo 
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mogoče prav, če bi že v 5. členu nekoliko nakazali, da so možne tudi spremembe, 
saj po 48. členu traja šolanje lahko tudi več kot osem let in tudi preko 15. leta. 

10. člen, kolikor ni bil že kaj korigiran, govori o< tem, da je pouk na osnovni 
šoli brezplačen, da je občina dolžna zagotoviti za učence prevoz v šolo ali pa 
brezplačno oskrbo. Menim, kar sem že tudi povedal in kar so že tudi ostali 
povedali na prejšnjih sejah, da je za tako majhen narod kot smo Slovenci, 
potrebno, da bi moralo biti marsikaj v šolstvu bolj enotno in ne prepuščeno 
posameznim občinam, njihovi dobri volji ali pa finančnim zmogljivostim. Zato 
mislim, da mora zakon veljati za vse, ne pa le za tiste, ki imajo možnosti, tako 
da tisti, ki jih nimajo, še naprej lahko ostanejo na taki stopnji, da se bo razlika 
večala. Iz tega sledi, da lahko premožnejša občina nudi prevoz, brezplačne 
malice, brezplačne učbenike, tista občina, ki pa že sedaj nima sredstev za reden 
potek pouka in za primerno stimuliranje učnega kadra, pa tega ne bo mogla 
nuditi. Mislim, da ni v smislu naših socialističnih načel, da bi razlike večali. 

K 27. členu nimam dopolnilnega predloga, ampak le misel k izdelavi norma- 
tivov glede števila učencev po oddelkih in glede oddaljenosti osnovne šole do 
učenčevega doma. Dokler so ljudje hodili peš v šolo, smo lahko razdalje predpi- 
sovali s kilometri. Danes pa je možno marsikje pripeljati učence 20 do 30 km 
daleč v šolo, pa bodo mogoče zato zamudili 3/4 ure, drugi pa bodo prišli 3 km 
peš in bodo za to pot porabili več časa ter bodo izpostavljeni še vsem vremen- 
skim neprilikam, težavam in včasih tudi nevarnostim. Zato bi bilo prav, da bi 
takrat, ko se bodo ti normativi sestavljali, mislili tudi na to. 

Pri 34. členu imam nekaj pripomb in tudi dopolnilni predlog. Učenci prej- 
mejo v polletju in ob koncu leta spričevala. Mislim, da bi tu morali ločiti dvoje: 
konec prvega polletja in konec drugega polletja ter konec šolskega leta. Konec 
drugega polletja je v juniju, konec šolskega leta pa je 31. avgusta; pri tem 
lahko nastajajo nesporazumi. Zato bi bilo mogoče primerno to povsod napisati, 
tako da se bo prav razumelo. 

Isti člen določa, da se pri oceni splošnega uspeha in prizadevanja učenca 
upošteva celoten uspeh iz učno vzgojnih področij in vedenja ter drugih spo- 
sobnostih in nagnjenj. Pri tem smo večkrat prišli že navzkriž. V srednjih šolah 
je bila praksa — mislim, pred vojno, pa. tudi sedaj — da vedenja ne štejemo 
v uspeh, če je pozitivno; le če ima dijak nezadovoljivo iz vedenja, se mu uspeh 
zniža za eno stopnjo, razen če ima uspeh zadosten. V osnovnih šolah pa je 
glede tega nered, ker na nekaterih šolah štejejo vedenje k ostalim predmetom 
in tako določajo uspeh ali pa celo tako, da je v primeru, če so, recimo, štiri 
ocene odlično, štiri pa z vedenjem vred prav dobro, je uspeh odličen, medtem 
ko bi bil v srednji šoli uspeh nižji. Zato predlagam, da bi to uskladili, ali tako, 
kot je v srednjih šolah, ali pa tako, kot je v osnovni šoli. 

Pri 36. členu je treba točneje določiti izraz »ob koncu leta«, ali gre za konec 
šolskega leta ali pa za konec drugega polletja. Učenci dobijo spričevalo po pred- 
pisih za srednje šole 25. junija, starši jih dobijo lahko nekaj dni pozneje, in že 
je tu 2. ali 3. julij, ko učnega kadra na šolah ni več. To se pravi, staršem, ki 
bi se opirali na člen, ne bi mogli ugoditi, če velja »konec leta« za drugo polletje. 
Če pa velja za konec šolskega leta, bo izpit že v prihodnjem šolskem letu. 

V prvem odstavku 40. člena, ki govori, da lahko dela učenec izpit iz učne 
snovi tistih razredov, ki jih ni mogel končati, postavljam vprašanje, ali se ta 
izpit imenuje privatni ali razredni izpit. V srednji šoli bi bil to razredni izpit, 
če učenec zaradi bolezni ni mogel končati razreda. Nekateri starši pa se zanimajo 
za možnost, ki jo nekatere šole tudi prakticirajo, da učenec napravi izpit čez 
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dva razreda. To se pravi, da so možni — vsaj iz prakse tako sledi — tudi privatni 
izpiti za šoloobvezne otroke. 

Pri 42. členu se mi zdi, da ni lepo formuliran prvi in zadnji odstavek: »Ro- 
diteljski sestanki se sklicujejo . . .« To že slovnično ni dobro, dobro pa bi bilo, 
če bi napisali, kdo- jih sklicuje. In pa zadnji stavek: »Na roditeljski sestanek se 
lahko vabijo tudi učenci.« 

Pri 43. členu bi bilo primerno izdati navodilo, da se piše o roditeljskih 
sestankih zapisnik, ker se drugače lahko kaj izmaliči. 

Pri 44. členu predlagam, da bi izpustili zadnji del stavka v 3. odstavku, in 
sicer: ».. . če to- dopušča zmogljivost šole.« Biti moramo namreč logični, ker 
sicer moramo postaviti tudi drugje: »če to dopuščajo finančne možnosti občine«. 

59. člen pravi: »Učitelj na osnovni šoli je lahko, kdor ima predpisano 
.splošno pedagoško in strokovno izobrazbo ter družbene in moralne lastnosti 
za uresničevanje vzgojno izobraževalnih smotrov.« Menim, da je to, kakšen je 
učitelj, kako je vzgojen in kako je razgledan, zadeva višjih in visokih šol. Prav 
bi bilo, kot smo že letos govorili, o tem, da bi tudi na osnovnih šolah posvetili 
temu vprašanju več pozornosti. 

Pri 95. členu bi povedal samo to, da se mi zdi prav, če ne bi bilo tam napi- 
sano glede ravnatelja, da ima najmanj pet let učne vzgojne prakse. Ce mislimo 
na popolne osemletke, to se pravi na tiste, ki imajo na podeželju 300, 400, 500, pa 
tudi 1 000 otrok, potem sem mnenja, da bi moral imeti ravnatelj vsaj 10 let 
prakse in strokovni izpit. Na tistih osnovnih nepopolnih šolah, ki imajo 30, 40 
ali 50 učencev in vse oddelke oziroma vse razrede, pa ni možen prevoz, je bil 
pa že sedaj upravitelj tisti začetnik, ki ga je uspelo spraviti na to mesto. Torej, 
če mislimo tu na popolne šole in na popolne osemletke, potem menim, da bi 
bilo pet let premalo; naj bo osem, ali deset ali več let. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim tovariša Kambiča, da bi svoje pri- 
pombe čimprej pismeno formuliral in jih dostavil odboru. 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Dovolite, da sam predlagam nekatere 
spreminjevalne predloge, in sicer: 

Pri 7. členu naj se črta to, kar je zdaj podčrtano in dodano: ». . . če so 
podani s tem zakonom določeni pogoji za ustanovitev osnovne šole oziroma 
oddelka osnovne šole«. Menim, da je ta dodatek nepotreben, ker bi s tem ne 
reševali določenih težav, ki morda sicer nastajajo, temveč bi prej lahko povzro- 
čili druge težave, ki jih sicer zdaj ni. Zato predlagam, da bi se to črtalo. 

Pri 22. členu predlagam, da se uporabi besedilo starega zakona in da se 
črtajo besede: ». .. v skladu z osnovami za enoten pouk na osnovni šoli, ki so 
določene z zveznim predpisom«. 2e ob sestavi prejšnjega zakona je bilo ute- 
meljeno upoštevati, da se uporabljajo pri tem enotne osnove, izdelane v okviru 
celotne Jugoslavije. Mislim, da je nepotrebno, čeprav tudi zdaj splošni zvezni 
zakon predvideva nekaj podobnega, da to izrecno pišemo v našem republiškem 
zakonu, ker ta snov še ni povsem urejena in ker so učni predmetniki in učni 
načrti nekoliko že usklajeni s temi osnovami. Zato menim, da bi bilo nepotrebno, 
da se to izrecno zapiše v 22. člen. 

Pri 27. členu bi predlagal, da se črta ». . . in glede oddaljenosti šole od učen- 
čevega doma«. Menim, da so taki normativi v določeni meri problematični, kajti 
ta oddaljenost je pogojena od krajevnih razmer, od gostote prebivalstva in ne 
vem, čemu naj tak normativ služi; razen če menimo, da je ta normativ vezan na 
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izpolnjevanje določenih obveznosti pri prevozu učencev v šole. Toda pri tem je 
tako ali tako rečeno, da prevoz plačujejo občine, ne pa učenci, teko da se mi 
zdi tako predpisovanje normativov v določenem smislu problematično. 

Nadalje bi predlagal, da se upošteva pri dodatnem 32.a členu, da je treba 
prilagajati ne samo učne načrte, temveč tudi predmetnike. Pri tem se sklicujem 
na zvezni splošni zakon, ki govori posebej o izobraževanju odraslih in ki pravi 
v 54. členu: »Ti zavodi delajo praviloma po predmetnikih in učnih načrtih, ki 
so v skladu z ravnijo slušateljev«. Menim, da je treba pri tem upoštevati tudi 
prilagoditev predmetnikov, ne samo učnih načrtov in da se zato ta sprememba 
vnese. 

Pri 49. členu predlagam, da se vzgojni ukrep, ki je tu predviden, prenese 
med vzgojne ukrepe v 57. členu, ker ne sodi semkaj. 

Ima še kdo kakšen predlog? (Nihče.) Ker se najbrž niti predlagatelj niti 
naš odbor ne moreta takoj izjasniti o vseh teh predlogih, predlagam polurni 
odmor, da se v tem času tako predlagatelj kot naš odbor skupaj s predstavnikom 
Izvršnega sveta posvetujejo o vseh predlogih in izrečejo, ali jih sprejemajo 
ali ne. Kolikor pa nekateri spreminjevalni predlogi še niso bili pismeno pred- 
loženi, prosim, da se predlože sekretarju zbora tovarišu Komarju. 

Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se jc\ nadaljevala ob 11.15.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim poročevalca začasnega odbora za 
osnovno' šolstvo, da da poročilo. 

M i j a Božič: Začasni odbor za osnovno šolstvo je skupno s predstavni- 
kom Izvršnega sveta in predstavnikom' komisije za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo kot predlagateljem predloga zakona o osnovni šoli sklenil 
predlagati zboru, da se razprava o predlogu zakona o osnovni šoli odloži. 

2e razprava na sejah začasnega odbora in na današnji seji Prosvetno-kul- 
turnega zbora je posegla ne samo v spremembe, ki zadevajo uskladitev zakona 
z ustavo, ampak tudi v globlja vsebinska vprašanja, ki pa že presegajo meje 
usklajevanja z ustavo. Odbor je mnenja, da današnja razprava, ki je segla v 
člene o napredovanju učencev, o vlogi ravnatelja v organih upravljanja, o pri- 
lagajanju predmetnikov in učnih načrtov ter še v nekatera druga bistvena vpra- 
šanja, vsebuje učinkovit prispevek k iskanju novih stvarnih sprememb. To pa 
pomeni globljo vsebinsko spremembo zakona, ki terja, da gre zakonski postopek 
svojo redno pot, tako da postane Izvršni svet predlagatelj spremenjenega pred- 
loga zakona o osnovni šoli. 

Predstavnika Izvršnega sveta in predlagatelja se s tem strinjata, zato začasni 
odbor predlaga zboru, da sprejme sklep o odložitvi predloga zakona o 
osnovni šoli. 

Predsednik Ivo Tavčar: Šišali st;e stališče odbora, hkrati s soglasjem 
predstavnikov predlagatelja in Izvršnega sveta. Zeli kdo poseči v razpravo v 
zvezi s tem? Prosim, poslanec inž. Ladislav Tkavc. 

Inž. Ladislav Tkavc: Želim poudariti le to, da bi kolikor bo predlog 
zakona sedaj res odložen, kasneje šel v širšo razpravo, da bi ga lahko kom- 
pletno pregledali. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Hvala, še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, dajem predlog začasnega odbora, da se zakonski predlog o osnovni šoli 
odloži, na glasovanje, s tem, da ne gre v prihodnje po poti usklajevanja pred- 
pisov z ustavo, ampak, da si vzamemo čas za tehtnejše priprave zakona in da 
pritegnemo k razpravi širšo javnost, zlasti še strokovne kroge. Pri tem bo treba 
upoštevati tudi dosežke razprave, ki sedaj v okviru celotne Jugoslavije teče o 
šolstvu v zvezi s pripravo novega dokumenta o šolstvu. 

Torej, kdor je za to, da se predlog zakona o osnovni šoli odloži, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem ugotavljam, da je zbor .sklenil 2. točko dnevnega reda preložiti. 

Prehajamo na naslednjo, to je na 3. točko dnevnega reda, na 
obravnavo in sklepanje o predlogu priporočila o nalogah na področju izobraže- 
vanja odraslih. 

Predlog priporočila je predloži' začasni odbor za izobraževanje odraslih 
na podlagi razprave ,o tej problematiki, ki je bila na deveti seji našega zbora. 

Zeli morda predstavnik odbora dati k predlaganemu priporočilu ustno 
obrazložitev ali kakšno dodatno pojasnilo? (Da.) Prosim, poslanec Stojan Požar. 

Stojan Požar: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na to, da je bilo 
vprašanje problematike oziroma izobraževanja odraslih že predmet razprave in 
proučevanja na deveti seji našega zbora, je moja dodalna obrazložitev skrom- 
nejša. 

Na predzadnji seji zbora ste obravnavali gradivo s področja izobraževanja 
odraslih in poročilo našega začasnega odbora, ki je bilo priloženo omenjenemu 
gradivu; v razpravi, ki je dopolnila v gradivu in poročilu obravnavano proble- 
matiko, ste posredovali svoja gledišča o pomembnosti, stanju, pomanjkljivostih 
in potrebnih ukrepih na področju izobraževanja ter izrazili potrebo, da se 
mnenja in stališča, obravnavana in sprejeta v gradivu in razpravi, z ustreznim 
skupščinskim aktom posredujejo širši javnosti. Naš odbor, ki je bil zadolžen, 
da pripravi predlagani akt, je sklenil, da predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru 
sprejem predloga priporočila o nalogah na področju izobraževanja odraslih. To 
odločitev predlagam zboru z naslednjo utemeljitvijo: 

Intenzivnost gospodarskega in družbenega razvoja,, ki poteka na osnovi 
vse večje afirmacije človeka v proizvodnem in družbenem življenju, terja tudi 
vse višji nivo njegovih intelektualnih, izobrazbenih kvalitet in sposobnosti. 
V taki situaciji naloge izobraževanja nedvomno preraščajo nekdaj omejeno 
funkcijo prosvetljevanja, kar terja tudi adekvatne spremembe v samem sistemu 
in organizaciji izobraževalnega dela. Vsekakor najtemeljitejšo spremembo do- 
življa prav področje izobraževanja odraslih, ki je bilo v preteklosti najbolj 
prosvetljensko pojmovano in usmerjeno. Vendar dediščina preteklosti še močno 
živi tudi v današnjih pojmovanjih, kar se odraža tako v razvitosti samega 
sistema izobraževanja odraslih, kakor tudi njegovi vsebinski usmerjenosti. 

Čeprav smo v zadnjih letih tudi na tem področju opravili pomembno delo, 
ustvarili osnovno organizacijsko mrežo za izvajanje tovrstnega izobraževanja in 
usposobili potrebno minimalno število kadrov, ki delajo na tem področju, pa 
je opaziti po prvem polletju precejšnjo stagnacijo, ki onemogoča, da bi se 
ustvarjeni izobraževalni sistem v večji meri razvil in afirmiral v zaupani mu 
družbeni funkciji. Še vedno prevladuje prepričanje, da je izobraževanje odraslih 



284 Prosvelno-kulturni /.bor 

začasna, prehodna in doponilna dejavnost, pogojena predvsem z rednim raz- 
mahom gospodarske in družbene dejavnosti, ki terja tudi ustrezno številčno 
povečanje potrebnih kadrov. Tako pojmovanje ne samo, da zožuje vrednost 
izobraževanja odraslih, temveč ga usposablja in omejuje na občasne naloge 
za zadovoljitev trenutnih potreb, na ozko strokovno izobraževanje na delovnem 
mestu in na vsebinsko dokaj omejeno družbeno izobraževanje, predvsem poli- 
tičnega značaja. Menimo, da ni potrebno še posebej opozoriti na to, kako se 
tako pojmovanje in v praksi postavljen odnos odraža predvsem v materialih in 
kadrovskih možnostih vseh zavodov in institucij, ki se bavijo s tovrstnim iz- 
obraževalnim delom. 

V preteklih letih so posamezni oblastveni in politični organi in organizacije 
v svojih aktih nekajkrat poudarili pomen in vlogo izobraževanja odraslih in 
priporočali potrebne ukrepe in naloge, ki jih je v ta namen potrebno storiti 
in uresničiti. Da omenim samo dva, v priporočilu citirana akta: resolucija 
Zvezne ljudske skupščine o izobraževanju strokovnih kadrov in priporočilo 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije o nalogah na področju stro- 
kovnega izobraževanja. 

Dejstvo, da so se tovrstne naloge največkrat pojavljale le v sklopu pri- 
poročil, ki so sicer celo snov obravnavala za določena področja izobraževanja, 
na primer, strokovnega, nas je prepričalo, da je glede na situacijo in potrebe 
nujno celoten sistem in naloge izobraževanja odraslih zajeti v posebnem pri- 
poročilu, ki ga predlagamo Prosvetno-kulturnemu zboru s prošnjo in željo, da 
ga v razpravi dopolni in sprejme. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Pričenjam razpravo o predlo- 
ženem priporočilu. Kdo želi besedo? 

Jaz bi predlagal samo to, da na drugi strani priporočila, v zadnjem stavku 
prvega odstavka namesto dosedanjega besedila: »so prevzele ustanoviteljstvo 
nad nekaterimi strokovnimi šolami« rečemo: »gospodarske organizacije so se 
bolj zavzele za razvoj strokovnih šol ter ustanavljale tudi lastne izobraževalne 
centre«; v naslednjem odstavku pa »hitro- je raslo« namesto »hitro je porastlo«. 

Na 6. strani pa v V. poglavju v 1. in 2. stavku recimo »družbene organi- 
zacije« namesto »družbeno-politične«, ker zajemajo družbene organizacije širši 
krog in vključujejo tudi politične organizacije. 

Sicer pa, če ni nobenih pripomb, dajem predlog priporočila na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) , 

S tem ugotavljam, da je predlog priporočila o nalogah na področju iz- 
obraževanja odraslih soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda to je na obravnavo poročila 
o uresničevanju reforme gimnazij v zvezi z verifikacijo. 

Poročilo je predložil Republiški sekretariat za šolstvo. O njem je raz- 
pravljal naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in dal pi- 
smeno poročilo. Ker vam je bilo to poročilo dano šele danes, bi bilo koristno, 
če bi poročevalka odbora poročilo še ustno prebrala. (Poročevalec odbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov, poslanka Truda Zoher, pre- 
bere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Pričenjam razpi-avo o poročilu. Kdo želi besedo? Tovariš inž. Zdenko Rogelj, 
pomočnik republiškega sekretarja za šolstvo. 
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Inž. Zdenko Rogelj: Tovarišiče in tovariši poslanci! K predloženemu 
poročilu o uresničevanju reforme gimnazij v zvezi z verifikacijo želim pri- 
pomniti naslednje: 

Republiški sekretariat za šolstvo je predložil Prosvetno-kulturnemu zboru 
Skupščine SR Slovenije poročilo z namenom, da bi bil zbor seznanjen s pri- 
zadevanji in ukrepi glede verifikacijskega postopka za gimnazije. Zato je ra- 
zumljivo., da poročilo nima teženj analitično prikazati vsebinske problematike 
reformnega procesa v gimnazijah. Zavod za napredek šolstva SR Slovenije 
sicer sistematično spremlja in proučuje uresničevanje novih učnih načrtov pri 
slovenskem jeziku in matematiki, vendar bo mogoče rezultate obdelati šele, ko 
bodo preizkušeni novi načrti v vseh štirih razredih gimnazije. 

Zaradi istega razloga poročilo ne obsega eksperimentalnega dela Zavoda 
za napredek šolstva SR Slovenije, ki ga izvaja na posameznih gimnazijah v 
zvezi z uvajanjem eksperimentalnih in laboratorijskih vaj v fiziki, kemiji, 
matematiki in biologiji ter seminarskih vaj pri geografiji. Delo v tej smeri 
teče že drugo leto in se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Zaradi tega je seveda poročilo omejeno le na to, kako se izpolnjujejo do- 
ločila v zvezi z verifikacijo, v kolikšni meri so se delovne skupnosti gimnazij 
in družbeno-politični organi osvestili za čim bolj smotrno izpolnitev nalog in 
obveznosti do teh šol, da bi njihovo vzgojno-izobraževalno delo doseglo raven, 
ki jo družba postavlja kot smoter šole. 

V skladu z ugotovitvami verifikacijske komisije, da imajo pogojno verifi- 
cirane gimnazije za ustrezno izpopolnitev učil in kabinetov ter za ureditev 
potrebnih laboratorijev in šolskih delavnic postavljen rok 1. september 1965 
in glede na to, da doslej nobena od popolno verificiranih gimnazij še ni uspela 
odpraviti ugotovljenih pomanjkljivosti, Republiški sekretariat za šolstvo ne bo 
izdal nobene odločbe o verifikaciji gimnazije. 

Prav tako pa se tudi že v verificiranih gimnazijah niso pogoji nikjer toliko 
spremenili, da bi šola ne imela več pravice ostati verificirana. 

Komisija za verifikacijo gimnazij bo tudi v prihodnjem šolskem letu sprem- 
ljala odpravljanje pomanjkljivosti, ki so gimnazijam onemogočale doseči po- 
goje za verifikacijo. Še posebej pa bo pozorna tudi na izpolnjevanje obveznosti 
ustanoviteljev v že verificiranih gimnazijah, da ne bi prišlo do poslabšanja 
položaja, ki so ga te šole že dosegle. 

Zavod za napredek šolstva SRS bo v okviru svojih nalog prosvetno-peda- 
goške službe v sodelovanju z zavodi za prosvetno-pedagoško službo v prihod- 
njem šolskem letu sistematično in načrtno pregledal vse gimnazije in ugotavljal, 
kako izvajajo vzgojno-izobraževalno delo, vzporedno s tem pa tudi, kako si 
prizadevajo uresničiti pogoje za verifikacijo. 

Tu želim odgovoriti tudi na vprašanje, ki je bilo sproženo na 24. seji 
odbora Prosvetrio-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih pred-' 
logov, kakšen je položaj učencev, kadar so ti v okviru praktičnega pouka na 
proizvodni praksi. 

Vprašanje socialnega zavarovanja učencev osnovnih, vajenskih in šol s 
praktičnim poukom ter drugih strokovnih šol je urejeno takole: 

1. Učenci osnovnih šol so samo zdravstveno zavarovani, tudi v primeru 
proizvodnega pouka, po svojih starših, če so ti zdravstveno zavarovani. Če se 
tak učenec ponesreči v času proizvodnega pouka v podjetju, ima zdravstveno, 
nima pa invalidske zavarovalnine. 
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2. Učenci šol s praktičnim poukom in vajenci so zdravstveno zavarovani, 
kadar so na proizvodnem delu. To določa 17. člen zakona o zdravstvenem 
zavarovanju. Prav tako pa so zavarovani tudi za primer invalidnosti, ki je 
posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni; o tem govori 20. člen zakona 
o invalidskem zavarovanju. 

3. Učenci drugih strokovnih šol, tu so mišljene tehniške in tehniškim 
šolam ustrezne šole za gospodarstvo in družbene službe, na primer ekonomske, 
zdravstvene, kmetijske šole in gimnazije, so^ zavarovani, tako zdravstveno, kadar 
so na proizvodnem delu, kakor tudi invalidsko, če je invalidnost posledica ne- 
sreče pri delu ali poklicne bolezni, kadar so na obveznem praktičnem delu 
v učilnicah ali delavnicah, ali kadar so na praktičnem delu v gospodarskih 
organizacijah in zavodih. 

V zvezi s temi zavarovanji pa je seveda poseben problem plačevanje'pri- 
spevkov za socialno zavarovanje, ker je po1 odloku o plačevanju prispevkov za 
socialno zavarovanje te potrebno plačevati. Za vajence bi morale plačati pri- 
spevke delovne organizacije, s katerimi je vajenec v učnem odnosu, za učence 
šol s- praktičnim poukom in drugih strokovnih šol pa bi morale prispevke 
plačevati šole, kolikor plačevanje teh prispevkov ne prevzame nase podjetje. 
Ta prispevek znaša "za vsakega vajenca oziroma učenca pavšalno mesečno po 
600 din za zdravstveno in po 150 din za invalidsko zavarovanje, torej skupno 
750 din za 'učenca mesečno. 

Tak je odgovor na vprašanje o zdravstvenem i,n invalidskem zavarovanju 
učencev., ki so v okviru praktičnega pouka na proizvodni praksi. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi besedo? Prosim, poslanka Jovita 
Podgornik. 

Jovita Podgornik: Rada, bi opozorila na neko misel, ki je v zad- 
njem odstavku poročila Republiškega sekretariata za šolstvo sicer že poudar- 
jena, pa bi bilo prav, da smo nekoliko temeljiteje informirani o njej. Tam je 
namreč rečeno, da je še posebej treba paziti, naj bi se ne krepile tendence, 
ki jih je v rahli obliki že mogoče zaznati, namreč, da gimnazijam, ki so' že 
verificirane, ni več potrebno nuditi ustrezne materialne pomoči. 

Mogoče se bo komu zdelo nepotrebno, da bom govorila o že verificira- 
nih gimnazijah, vendar nam izkušnje kažejo, da je potrebno govoriti prav o 
teh šolah; kajti z aktom verifikacije so bili potrjeni gimnazijam šele minimalni 
pogoji za njeno delo. Mislim, da bi morala republiška komisija za verifikacijo 
pooblastiti strokovne službe, kakor je o tem že tovariš Rogelj pravkar govoril, 
ki bi morale vsaj enkrat na leto temeljito pregledati, kako verificirana gimna- 
zija napreduje v postopnem izvajanju reformnih zahtev in kako skrbi za 
izpopolnitev materialnih pogojev, ki jih terja izvajanje reformnega procesa; 
na primer, kako opremlja laboratorije, kabinete, delavnice za tehnični pouk, 
kamor se bo preneslo v veliki meri proizvodno delo, kakšni so pogoji za izvajanje 
praktičnih znanj, kar bo zlasti v prihodnjem šolskem letu zelo aktualno 
vprašanje. 

Zdi se mii, da je drugo, kadrovsko vprašanje, morda še važnejše. Slišali 
smo oziroma brali v poročilu, da so gimnazije v resnici poskrbele za to, da 
pripravniki, ki nimajo strokovnih izpitov, to nalogo opravijo in da so bila razpi- 
sana številna delovna mesta. Toda, tovarišice poslanke in tovariši poslanci, 
dostikrat gre po naših izkušnjah za velik formalizem, kajti opravljeni strokovni 
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izpit šo ni znamenje, da je kader v resnici tudi ustrezen in kos nalogam, ki 
jih terja reformirani program. 

Zato mislim, da je predvsem treba pregledati delo verificiranih gimnazij 
v teh dveh smereh, ki sem jih označila: kako je poskrbljeno za dejanski na- 
predek materialnih pogojev šole in kako je s kvaliteto učečega kadra. 

Nekje v stališčih odbora je rečeno, da naj bi pregledali, kakšen je učeči 
kader, kar sem razumela tako, da bi ugotovili njegovo strokovnost. Predlagam, 
da bi ugotovili- tudi kvaliteto te strokovnosti, mislim v najširšem pomenu be- 
sede, -zlasti pa še v pedagoškem in metodičnem, kajti prav tu opažamo na 
gimnazijah precejšnje vrzeli. 

Iz priloženih tabel smo ugotovili, da stanja na posameznih gimnazijah, 
ki so že verificirane in kjer se je letos razmerje med osebnimi in materialnimi 
izdatki v primerjavi z obdobjem pred,verifikacijo močno poslabšalo, ne smemo 
posploševati. Obstaja pa nevarnost, da bi posamezne šole same stagnirale, če 
naletijo na nerazumevanje pri lokalnih faktorjih — ne bi rada omenjala posa- 
meznih primerov, ki jih poznam — ali pa, če sami lokalni faktorji ne najdejo 
ustreznih rešitev. Ponekod najdejo rešitve, denimo z medobčinskim financira- 
njem gimnazij, drugod z najemanjem kreditov, medtem ko so ponekod, namreč 
v sami gimnaziji, zelo statični in'malodušni. 

Predlagam, da bi republiška komisija za verifikacijo pooblastila ali za- 
dolžila strokovno službo, sedanjo prosvetno-pedago.ško službo, naj v smislu te 
kratke razprave pregleda vsako leto ob določenih izhodiščih, ki jih bi 
morda kazalo še posebej izdelati, posamezne že verificirane gimnazije. Ker pa 
vemo, da prosvetno-pedagoške službe niti v sedanji strukturi najmočnejših 
zavodov taki nalogi še niso kos, kos pa ji ni tudi sama republiška komisija, 
mislim, da bi se morala svetovalska ekipa na republiškem zavodu za napredek 
šolstva v prihodnjem šolskem letu znacno sprostiti za te naloge, da bi lahko 
pregledala vse šole, ki so potrebne pregleda, ne pa samo nekatere. 

Kakor vam je morda znano, je v smislu naših stališč o spremembah v 
prosvetno-pedagoški službi Republiški sekretariat za šolstvo že izdelal predlog 
za minimalne pogoje, oziroma za spremembe v strukturi zavodov za prosvetno- 
pedagoško službo; dokler to ne bo uresničeno, v enem šolskem letu pa prav 
gotovo še ne bo, mislim, da je moj predlog o nalogah republiškega zavoda za 
napredek šolstva toliko bolj primeren in umesten. 

Predsednik Ivo Tavčar : Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Janez Kambič. 

Janez Kambič: V poročilu, ki ga je poročevalka odbora prečitala, 
je na drugi strani govora tudi o praktičnem delu gimnazij, o praktičnem pouku 
na gimnazijah. Morda ne bom povedal samo svojega mnenja, ampak mnenje 
širšega kroga ljudi, če rečem, da je tehnična vzgoja z devetimi urami, oziroma 
s tremi urami v treh letih, to je skupno s 324 urami morda le preveč močno 
zastopana v našem predmetniku; zlasti zato, ker je ta pouk zelo drag za tiste 
šole, ki nimajo svojih delavnic. Verjetno pa bo drag ali pa še dražji za tiste 
šole, ki bodo svoje delavnice morale urediti. Menim, da bi bilo v sedanjem 
času prav, če bi bilo manj ur tehnične vzgoje in bi nekaj ur dali realijam ali 
pa ostalim predmetom. 

Glede povprečja osebnih dohodkov na gimnazijah bi omenil to, da je skup- 
nost gimnazij v 6kraju Ljubljana bila mnenja, naj bi predlagali minimum 
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osebnih dohodkov za učni kader, ki poučuje na gimnazijah, verjetno pa tudi 
na drugih šolah. Ne bi rad ponavljal, kar sem že omenil danes in kar so že 
drugi omenili. Zdi se mi le, da bi morali biti v marsikaterem oziru veliko bolj 
enotni za tak teritorij, kot ga ima naša republika. 

Glede učnega osebja bi omenil to, da je res opaziti tendenco, da odhajajo 
učitelji različnih stopenj izobrazbe v druge službe, res je pa tudi to, da ne- 
kateri odhajajo na višje oziroma na visoke šole. Menim, da bi bilo prav, če 
bi dovoljevali študij na višjih in visokih šolah vsem tistim prosvetnim de- 
lavcem, ki imajo nižjo izobrazbo in si želijo izpopolniti znanje in izobrazbo. 
Menim pa tudi, da bi pri vpisu na druge šole dajali prednost absolventom 
gimnazij oziroma drugih srednjih šol, se pravi, da bi najprej nudili možnost, 
da doseže višjo ali visoko izobrazbo človek, ki te izobrazbe še nima. S tem 
bi morda tudi na demokratičen način zajezili vpisovanje na druge fakultete v 
primerih, ko ima nekdo že filozofsko fakulteto. 

Na četrti strani poročila, ki ga je pripravil Republiški sekretariat za šolstvo, 
bi dopolnil samo tole: v predzadnjem odstavku piše, da so gimnaziji Novo 
mesto znižali sredstva za določen znesek. Tudi občinski sklad za šolstvo pri 
občini Črnomelj je moral zaradi pomanjkanja znižati sredstva gimnaziji v, 
Črnomlju za 7 milijonov, in sicer za tistih 7 milijonov, ki smo jih namenili za 
to, da s pomočjo republiškega zavoda za napredek šolstva skromno uredimo 
laboratorije. 

Na isti strani poročila je v prvem odstavku omenjena tudi gimnazija v 
Črnomlju kot ena tistih gimnazij, katerih obstoj je ogrožen zaradi pomanj- 
kanja učnega kadra. Letos smo razpisali šest delovnih mest, dobili pa nismo 
niti ene prijave. Kolikor smo dobili kadra prejšnja leta, smo ga dobili tako, 
da smo šli osebno v Ljubljano ali pa kam drugam na dom in starše prego- 
varjali, da so sina ali hčer usmerili k nam. 

Predsednik Ivo Tavčar: Menim, da zbor sprejema poročilo Republi- 
škega sekretariata za šolstvo ter poročilo in pripombe našega odbora. Pred- 
lagam, da čez leto dni sekretariat ponovno pripravi poročilo o stanju v gim- 
nazijah, zlasti še, ker je določen rok 1. september 1965 za izpolnitev pogojev, 
ki so predvideni z verifikacijo. S tem bo omogočen pravočasen pregled nad 
položajem in tudi nad ukrepi, ki naj bi sledili v primeru, da pogoji verifika- 
cije tudi do tega roka ne bodo izpolnjeni. 

Nadalje predlagam,, da nam sekretariat pravočasno predloži v razpravo 
teze za zakonsko ureditev tega šolskega področja, da bi omogočili primerno 
dolgo razpravo pred sprejemom zakona o gimnazijah. 

Hkrati, seveda, je prav, da ugotovimo, da naše priporočilo za izvajanje 
nalog pri uresničevanju reforme gimnazij v SR Sloveniji sicer že učinkuje, da 
se deloma izpolnjuje, da pa vse naloge, ki jih predvideva to priporočilo, niso 
uresničene. Zlasti je tu pomembno, da sekretariat ugotovi, ali sedanja mreža 
gimnazij ustreza nadaljnjemu razvoju družbenih potreb glede na kadre, ki naj 
bi jih dajale gimnazije, kar je bilo ugotovljeno v priporočilu. To je še zlasti 
pomembno glede na ustanavljanje novih gimnazij; v tem času so se namreč 
ustanovile 4 gimnazije, in je zato treba opozoriti, da se ustanavljanje najtesneje 
veže z verifikacijo in da je treba preprečiti v prihodnje množico pogojno veri- 
ficiranih gimnazij. 

V našem priporočilu je bila zlasti še poudarjena potreba po nadaljnjem, 
obsežnejšem strokovnem in raziskovalnem delu. Deloma je bilo to delo zastav- 
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Ijeno, vendar menimo, da najbrž še v preskromnem obsegu. Zlasti bi bilo 
koristno ugotavljati tudi vrednost doseženih učnih uspehov v gimnaziji. 2e 
<lanes bi bilo potrebno, da zelo resno opozorimo ustanovitelje tistih gimnazij, 
ki so — kot tu piše — ogrožene glede na to, da jih učni kadri zapuščajoj to 
so gimnazije v Postojni, Tolminu, Stični, Murski Soboti, Črnomlju, da pogle- 
dajo, kakšpi so vzroki za to, oziroma ali so temu krivi nizki osebni dohodki in 
premajhna splošna skrb za položaj učiteljskega osebja v teh občinah; tako da 
v prihodnje ne bo negotovosti, ko bo treba tako gimnazijo, ali zapreti, ker ne 
izpolnjuje pogojev, ali pa pravočasno poskrbeti, da se ji zagotovijo vsi pogoji 
za normalno in uspešno delo. Mislim, da je tako opozorilo našega zbora umestno 
in koristno. 

Glede na pojasnilo pomoćnika sekretarja za šolstvo o zdravstvenem varstvu 
učencev na praksi bi bilo koristno priporočiti, da je treba čim hitreje izenačiti 
položaj vseh učencev, kadar delajo — pa naj bodo to učenci v gospodarstvu, 
učenci v šolah s praktičnim poukom ali učenci strokovnih šol in gimnazij. Zato 
naj Republiški sekretariat za šolstvo in Izvršnf svet ustrezno ukrepata in če 
je to vezano na ustrezna sredstva, naj se taka sredstva tudi zagotove. Varnost 
učencev pri delu je eden bistvenih pogojev za to, da se naša mladina čimprej 
spozna tudi s proizvodnim delom in da si pridobi delovne izkušnje. Naša dolž- 
nost je, da to osebno varnost v resnici zagotovimo. 

Prehajamo na naslednjo, to je na 5. točko dnevnega reda, na 
poročilo o financiranju šolstva v letu 1964. 

Poročilo je predložil, prav tako kot za prejšnjo točko, Republiški sekretariat 
za šolstvo. Poročilo je obravnaval naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov, ki je sestavil pismeno poročilo; ker pa je to bilo kasno predloženo, 
prosim, da poročevalka odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
to poročilo prebere. (Poročevalec odbora, poslanka Magda Malovrh, prebere 
odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Pričenjam razpravo. Besedo želi pomočnik republiškega sekretarja za šol- 
stvo tovariš inž. Zdenko Rogelj. 

Inž. Zdenko Rogelj: Tovarišice in tovariši poslanci! K predloženemu 
poročilu o problematiki financiranja šolstva v šolskem letu 1964 želim izraziti 
nekaj misli, in sicer: Ker se je delo Republiškega sekretariata za šolstvo na 
področju financiranja oslanjalo na stališča, ki jih je sprejel Prosvetno-kulturni 
zbor na svoji seji 18. februarja 1964, izhaja seveda tudi osnovni koncept tega 
poročila iz teh stališč. 

Poročilo analizira in ohranja v predlogu sistema financiranja šolstva tiste 
pozitivne izkušnje, ki jih je uvedel temeljni zakon o financiranju šolstva in 
ki naj bi delovale tudi v spremenjenem in izpopolnjenem financiranju šolstva 
v prihodnjem obdobju. To so zlasti: skupno financiranje šol druge stopnje iz 
sredstev zainteresiranih občin, enakopravnost šol z drugimi delovnimi organi- 
zacijami pri najemanju posojil za izgradnjo šolstva, vloga delovnih organizacij 
pri financiranju strokovnega izobraževanja in iskanje objektivnih meril za 
določanje dohodka šolam. 

Tovariše poslance želim še posebej opozoriti na nekatere probleme v zvezi 
s stališči, na katerih temelji poročilo. V prvem delu, ki nakazuje dolgoročnejše 
reševanje vprašanj financiranja, so nakazana tudi sredstva za osnovno dejav- 
nost šol in še posebej razmerje med osebnimi in materialnimi izdatki v nasled- 
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njem obdobju. Vendar pa programiranje sredstev za osebne izdatke ni samo 
stvar perspektivnega razvoja šolstva, ker je treba programiranje teh izdatkov 
uskladiti tudi s splošnimi smernicami za porast osebnih dohodkov. 

Vprašanje financiranja izobraževanja odraslih v predvidenem povečanem 
obsegu še ni razčiščeno. Zato bo treba tudi to področje s finančne strani do- 
ločneje definirati. Gre predvsem za vire sredstev za izobraževanje odraslih v 
šolah druge stopnje, kjer naj bi za redno šolanje prispevale v medobčinske 
sklade ustrezni del občinske skupščine. Ce bo ta vrsta dejavnosti razširjena 
predvsem z interesenti iz vrst zaposlenih, se postavlja vprašanje, kakšen del 
stroškov in kako bodo prispevale zainteresirane gospodarske panoge in druž- 
bene službe. 

Ugotavljam, da se je od zadnjega zasedanja tega zbora, na katerem smo 
obravnavali financiranje šolstva, materialni položaj šol na splošno nekoliko 
izboljšal, in to v dveh stvareh: 1. glede osebnega dohodka in 2. glede naknadnih 
posojil za osnovno šolstvo> iz sredstev komunalnih bank in iz sredstev pridob- 
ljenih po rebalansu republiškega proračuna. 

Ne glede na ta izboljšanja v teku zadnjih mesecev pa lahko leto 1964 kaže 
napredek v primerjavi z letom 1963; tedaj so se povečala sredstva za delo- 
šol samo za 3 %, medtem ko so se letos dvignila za 19 %. Mnogo pozitivnejši 
kot sam odstotek pa je sedanji odnos občinskih skupščin do problemov šolstva. 
Medtem ko smo v preteklem letu pri 53-odstotnem povečanju sredstev iz pro- 
računskega prispevka pred delitvijo ugotavljali sočasno zmanjšanje dohodkov 
v skladih za šolstvo iz občinskih proračunov, kažejo letošnji podatki občinskih 
skladov za šolstvo povečana prizadevanja občinskih skupščin za izboljšanje po- 
ložaja šolstva. V marsikateri občini so določili za šolstvo najvišji možni od- 
stotek proračunskih sredstev. 

Vendar menim, da bo treba kljub tem pozitivnim premikom zagotoviti še 
večja sredstva, če hočemo doseči potrebno modernizacijo pouka, ker so se z 
dosedanjim povečanjem sredstev za osnovno dejavnost povečevali predvsem 
osebni dohodki, medtem ko se sredstva za materialne izdatke v absolutnih 
zneskih bistveno niso povečala, v sorazmerju z osebnimi izdatki pa celo 
zmanjšala. 

Pravilno določeno mero sredstev bo mogoče doseči z minimalnimi mate- 
rialnimi normativi, ki naj zagotove ustrezno raven vzgojno-izobraževalnega 
dela. Republiški sekretariat za šolstvo pripravlja take normative, ki naj bi se 
uveljavili v prihodnjem letu. 

Pogodbeno združevanje sredstev za financiranje šol druge stopnje se je v . 
letu 1964 razširilo na področje vseh štirih okrajev. S tem so bile rešene naj- 
akutnejše neposredne težave, tako da so te vrste šol dosegle precejšnjo mero 
stabilnosti. Primerjava višine predvidenih dohodkov v letu 1964 z letom 1963 
kaže, da bo v tem letu zbranih v medobčinskih skladih 69 % več sredstev kot 
lani, seveda, če bodo gospodarske organizacije izpolnile svoje obveznosti, nam- 
reč da lahko iz 2,5 °/o bruto osebnih dohodkov izločajo sredstva za namene 
izobraževanja. Kaže pa, da gospodarske organizacije iz raznih vzrokov ne bodo 
prispevale sredstev v predvideni višini, zato bodo morali medobčinski skladi 
omejevati predvsem izgradnjo kapacitet šol druge stopnje. 

Republiški sekretariat za šolstvo pripravlja predlog novega načina finan- 
ciranja, ki bo vseboval tudi normative za materialna in finančna sredstva, po- 
trebna za zagotovitev delovnih programov šol. Po tem predlogu naj bi se vse 
šole druge stopnje financirale iz medobčinskih skladov za šolstvo', v katere bi 
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prispevale sredstva po določenih kriterijih prizadete družbeno-politične skup- 
nosti in zainteresirane gospodarske organizacije. 

Velik pomen za izbojšanje stanja v osnovnem šolstvu imajo posojila iz 
bančnih sredstev in iz sredstev, pridobljenih po rebalansu republiškega prora- 
čuna v skupni višini ene milijarde dinarjev, ki so angažirala tudi dodatnih 
636 milijonov dinarjev občinskih sredstev. V bodoče bo potrebno, da bodo 
občine že pred novim proračunskim letom seznanjene z možnostmi najemanja 
posojil za investicije v šolstvo, da bodo pravočasno pripravile potrebno teh- 
nično in ostalo dokumentacijo za gradnjo šolskih objektov. 

Iz zbranih podatkov o rezultatih priporočila Izvršnega sveta Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije o osebnih dohodkih učnega osebja je razvidno, 
da se je situacija osebnih dohodkov delno popravila. V 29 občinah, ki SO' zago^ 
tovile dodatna sredstva za osebni dohodek, so se ti dohodki povečali za 10 do 
17°/o. v drugih 29 občinah pa situacija že prej ni bila najslabša. Tako gre v 
glavnem za štiri občine, kjer se ni moglo v teh mesecih zadovoljivo rešiti 
vprašanje osebnih dohodkov. Ce bodo pristopale občine v prihodnjem letu k 
vprašanju osebnih dohodkov učnega osebja na podlagi analiz in pr-imerjav z 
gospodarstvom in družbenimi službami ter z dobrim odnosom do vprašanj 
šolstva tako kot v teh mesecih, je pričakovati, da ne bo več takšnega dispro- 
porca med osebnimi dohodki v šolah in osebnimi dohodki v ostalih dejavnostih. 

Ob zaključku želim še enkrat poudariti, da pričakujemo, da bo v okviru 
novega financiranja družbeno-političnih skupnosti urejeno tudi financiranje 
šolstva s tem, da se bo dohodek šolam določal na podlagi normativov in da 
bo izgradnja šolstva glede potrebnih kapacitet in glede modernizacije pouka 
tekla tako kot predvideva perspektivni program razvoja šolstva. Zato menim, 
da bi bilo treba koordinirati delo pri nadaljnji obravnavi perspektivnega pro- 
grama razvoja šolstva z izračuni sredstev, ki jih bodo imele družbeno-politične 
skupnosti na razpolago v prihodnjem obdobju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Kdo želi besedo? Prosim, po- 
slanec inž. Ladislav Tkavc. 

Inž. Ladislav Tkavc: Iz poročila o financiranju šolstva v letu 1964 
je ponovno razvidna stara praksa, da pogosto postavljamo plane, ki nimajo za- 
jamčene materialne baze, kasneje pa ugotavljamo, da jih ni bilo mogoče reali- 
zirati. 2e pri razpravi o sedemletnem razvoju šolstva je bilo ugotovljeno, da je 
sicer plan razvoja dobro postavljen, viri financiranja pa so ostali stari, to je, 
takšni da so dovedli do že splošno znanega slabega položaja predvsem osnovnega 
šolstva. 

Poročilo govori o odstopanju sredstev od potrebnih 7 milijard 450 milijonov 
na 5 milijard 700 milijonov dinarjev. Toda tudi ta sredstva so zelo> negotova, 
ker je, kot je videti, zagotovljenih za investicije v osnovno šolstvo le 421 mili- 
jonov iz republiških sredstev, in to za 19 osnovnošolskih objektov v 17 občinah. 
Ne vem, na kakšni osnovi se navaja, da bodo znašala sredstva občinskih druž- 
benih skladov za investicije za osnovno šolstvo 3 in pol milijarde dinarjev. 

Podatki v poročilu so pomanjkljivi, ker niso prikazani po okrajih; tako bi 
se bilo mogoče laže informirati, koliko so realni. V šmarski občini, na primer, 
imamo načrt za gradnjo v Kozjem, ki bo po predračunu stala 110 milijonov, 
dinarjev. Letos nam je iz republiških sredstev dodeljenih 25 milijonov dinarjev, 
vprašanje pa je, kje dobiti ostala sredstva, ko pa investicijska sredstva sklada 

19« 



292 Prosvetno-kulturni zbor 

za šolstvo znašajo komaj 25 milijonov dinarjev. Ta bi morala biti v prvi vrsti 
namenjena za tekoča popravila šol, pa smo jih uporabili za soudeležbo pri 
gradnji šole v Lisičnem, zaradi česar smo danes v nemogoči situaciji. 

Da bi lahko v jeseni sploh pričeli s poukom na nekaterih šolah, rabimo za 
najnujnejša popravila trenutno 31 milijonov dinarjev, ki pa jih nimamo. Mislim, 
da bo najbolje ilustriral stanje šol v naši občini podatek, da ima 27 šolskih 
stavb sedanjo vrednost nekaj preko 400 milijonov dinarjev, tako da tudi amor- 
tizacija ne predstavlja nikakršne pomoči. 

Poročilo navaja kot pomoč pri gradnji šol tudi najetje kreditov iz sredstev 
komunalnih bank. Iz podatkov je razvidno, da se dajejo krediti s silno ne- 
ugodnimi pogoji: z zelo kratko dobo odplačevanja — od 2 do največ 15 let — 
in z zelo visoko obrestno mero, celo 7,5 %. Celo gospodarske organizacije se 
samo izjemona poslužujejo takšnih kreditov, za financiranje šolstva pa so 
popolnoma nemogoči. 

2e dolgo časa se govori, da se pripravljajo novi predpisi o ugodnejši delitvi 
dohodka v korist občin, toda to traja že predolgo. Zavedati se moramo, da se 
naš standard pričenja prav v osnovni šoli in da zastonj pričakujemo boljših 
uspehov v gospodarstvu s takšnim odnosom do najosnovnejšega vprašanja. Iz- 
redno akutno je to> vprašanje predvsem na podeželju kjer imamo poleg zelo 
slabega materialnega stanja še kvalifikacijsko slabši sestav prosvetnih kadrov. 
Zanimivo je, da ljudje nočejo in ne morejo delati ob takšnih pogojih. Vsak 
dan, ki je izgubljen, pa povzroča veliko škodo, ki bo imela dalekosežne po- 
sledice. 

Smatram, da je potrebno nemudoma ukreniti vse potrebno in zagotoviti 
sredstva za šolstvo, pa naj se vzamejo kjer koli. Bo pač treba tam, kjer pro- 
blemi niso tako pereči, nekaj odvzeti, ker bo tako škoda manjša, pogostokrat 
pa je mogoče sploh ne bo. Volivci to postavljajo pred nas zelo ostro in se ne 
zadovoljujejo z nikakršnimi obljubami več. 

S tem v zvezi je tudi vprašanje neenakomernosti razvoja posameznih pod- 
ročij. Čeravno tudi v mestih in na industrijskih področjih ni vprašanje šolstva 
popolnoma rešeno, je vsekakor daleč boljše kot pa na podeželju. V mestih 
so šole bolje opremljene, v prvi vrsti pa dobro zasedene s kvalitetnim preda- 
vateljskim kadrom. Gotovo ni nobene šole, kot pri nas, ki bi imela 17 000 di- 
narjev amortizacije za učila in opremo in kjer učitelj poučuje ves dan, po 
skrčenem predmetniku. 

Pomanjkanje prosvetnih delavcev povzroča veliko število nadur, pa tudi 
kvalifikacijski sestav je neugoden. Tako imamo v naši občini na 25 šolah s 
preko 4600 učenci 156 prosvetnih delavcev, in sicer 136 učiteljev, 15 predmetnih 
učiteljev in 5 profesorjev, od teh niti enega matematika. Posebno neugodno 
pri tem je, da je od zgoraj navedenih 156 prosvetnih delavcev 126 žensk, kar 
povzroča precejšnje izostanke zaradi porodniških dopustov. 

Vprašanje stanovanj in prehrane po vaseh za te ljudi je prav tako izredno 
pereče, saj pogosto ne ustreza najosnovnejšim potrebam človeka. Logična po- 
sledica takšnega stanja je, da je na teh šolah pretežno mlad kader štipendistov, 
ki je brez izkušenj; seveda je zato temu primeren tudi uspeh. Iz dneva v dan 
se opisana razlika med mestom in vasjo povečuje, kar ima za posledico veliko 
razliko v znanju učencev iz mesta in podeželja. To potrjuje tudi dejstvo, da 
se na višjih šolah vzgaja mnogo več otrok uslužbencev kot pa delavcev in 
kmetov. Nikakor ni dopustno, da bi to še nadallje tako šlo, in je skrajni čas, 
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da se izdelajo normativi, ki bi vsaj v osnovi izenačili pogoje. Logično je, da 
bodo imeli šole v bogatejših občinah tudi v tem primeru boljše pogoje, toda 
vsaj delno bomo zajamčili pravico, ki jo daje ustava sluhernemu državljanu 
glede šolanja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Bojan 
Cernjavič. 

Bojan Cernjavič: Svoječasno sem, tovarišice in tovariši, pred tem 
zborom govoril o združevanju sredstev gospodarskih organizacij v mariborskem 
okraju za investicije v strokovnem šolstvu. Takrat sem potavil zelo optimistično 
trditev, da bo predvidoma letno' lahko združenih za 1 milijardo dinarjev sred- 
stev in da se bo na ta način z ustreznim planiranjem na podlagi sedanjih spo- 
ročenih potreb vprašanje investicij v zgradbe in opremo strokovnih šol v mari- 
borskem okraju rešilo- v štiri do petih letih. 

Danes pa imamo, kot smo že slišali, na razpolago čisto drugačne podatke 
in lahko ugotovimo, da so te trditve nerealne prav zaradi nerazumevanja pri 
tistih, kjer bi moralo biti razumevanja največ, pri tistih, ki se še danes ne 
zavedajo, da so investicije v kadre tudi investicije v samo gospodarjenje. Tako 
je na eni strani z nerazvitimi občinami, kjer so še vedno tendence, da bi se 
sredstva nenamensko trošila za gradnjo novih osnovnih šol namesto za strokovno 
šolstvo, ali pa, da bi se investiralo samo v eno strokovno šolo, ki jo imajo v 
svojem kraju, kot da bi vsi učenci hodili samo v to strokovno šolo. Na drugi 
strani pa je nerazumevanje tudi pri majhnih gospodarskih organizacijah, ki se 
kaže v tem, da je po' sedaj sklenjenih pogodbah v marborskem okraju sprejelo 
obveznost o združevanju sredstev le 10 °/o gospodarskih organizacij in da je 
namesto ene milijarde danes združenih le okoli 400 milijonov dinarjev, to je, 
10 »/o organizacij je združilo okoli 40 fl/o sredstev. 

Velike organizacije, ki imajo urejeno kadrovsko službo in ki imajo tudi 
same največ stroškov za izobraževanje, so uvidele potrebo in so se odzvale 
pozivu Gospodarske zbornice, medtem ko so majhne ostale ob strani. To je 
privedlo do tega, da je upravni odbor Gospodarske zbornice pred tremi, štirimi 
dnevi sprejel sklep, po katerem trenutno vidi izhod le v tem, da začne odbor 
za kadre osebno kontaktirati s prizadetimi gospodarskimi organizacijami, ki se 
niso odzvale pozivu. Pokazalo se je namreč, da vsa stališča, priporočila in 
okrožnice pogosto ostanejo le v predalu določenega odgovornega uslužbenca, 
medtem ko se z organi upravljanja, če se jim z osebnim kontaktom prikaže 
nujnost in potreba po združevanju sredstev, da govoriti in tudi na tem področju 
doseči določene uspehe. 

Seveda, pa tak način dela ni mogoč, ker je v okraju 800 organizacij; če bi 
bilo treba povsod osebno kontaktirati in se vsak dan pogovarjati s štirimi, 
je to 200 delovnih dni za dva človeka. Poleg tega pa je ta akcija, kot smo 
slišali, le začasna, ker se pogodbe sklepajo le za tekoče leto. To pomeni, da 
bomo združili sredstva le za letos, in da torej ne vemo, kaj bo prihodnje leto. 
To pa nam trenutno onemogoča vsako planiranje, vsako načrtno vlaganje 
sredstev poleg tega pa tudi demobilizira organe zbornice na tem področju. 
Zato se nam bo, verjetno, če bo šlo tako naprej, pokazala ista slika, o kateri 
smo tu letos že enkrat razpravljali, namreč, da bo velik del sredstev ob koncu 
leta ostal neizkoriščen. 
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Osebno vidim delen izhod v tem, da bi se organi družbene kontrole, poleg 
občinskih skupščin tudi organi družbenega knjigovodstva, morali v večji meri 
angažirati na tem področju in gospodarskim zbornicam ter občinskim skupšči- 
nam sporočati, kako se sredstva za strokovno izobraževanje v določenih gospo- 
darskih organizacijah trošijo, odkrivati nenamembna trošenja, podvzemati dolo- 
čene ukrepe in klicati na odgovornost odgovorne organe podjetij, ki so zakrivili 
nenamembno trošenje. Poleg tega pa naj bi pri tej kontroli šli še korak naprej 
in z ugotavljanjem trošenja sredstev ugotavljali tudi, ali se sredstva gospodarno 
trošijo in, ali so organi upravljanja seznanjeni, kako se sredstva trošijo. 

Služba družbenega knjigovodstva se — mogoče zaradi svoje kvalifikacijske 
strukture — še vse preveč nagiba samo k izvrševanju okrožnic Republiškega 
sekretariata za finance, premalo pa spremlja izpolnjevanje naše gospodarske 
politike v delovnih organizacijah. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Alojz Smerdel. 

Alojz Smerdel: Tovarišice in tovariši! Velikokrat govorimo o gospo- 
darski in negospodarski dejavnosti. Vemo, katero delo se da meriti in katero 
se ne da, pa se potem nekje drugje odraža, v nadaljnjem procesu dela. Kljub 
temu pa ima to opredeljevanje — kaj je gospodarsko* in kaj negospodarsko — 
to škodljivo stran, da se odraža pri prejemkih prosvetnih delavcev; tako ima 
prosvetni delavec kot začetnik recimo 24 500 din, tehnik — začetnik v proiz- 
vodnji pa 40, 45, 50 in mogoče še več tisoč dinarjev. Pri tem so se nekateri 
enostavno sklicevali na to, da je eno gospodarska dejavnost, drugo pa negospo- 
darska dejavnost in tako opravičevali razliko. Mene to moti in si ne morem 
predstavljati, kako je danes, na današnji stopnji socialističnega razvoja, mogoče 
tako ozko pojmovati delo tistega, ki dela v šoli in tistega, ki dela v proizvodnji. 

Velikokrat slišimo razne izgovore, da je težko meriti delo prosvetnega 
delavca. Toda, če smo znali ugotoviti, da prosvetnemu delavcu nekdanje uči- 
teljišče ne zadošča več in smo zato podaljšali učiteljišče najprej od štirih na pet 
let, ko pa smo ugotovili, da niti ta izobrazba, več ne ustreza, smo ustanovili 
pedagoško akademijo, torej če smo znali ugotoviti merila za izobrazbo prosvet- 
nega delavca, potem smo dolžni najti tudi merila za plačilo njegovega dela. 

Pri nas je žalostno to, da se prosvetni delavci največ ukvarjajo in razgo- 
varjajo, ne po svoji krivdi, ravno o osebnih prejemkih in o investicijah za 
opremo, učila itd. Pred leti, ko smo imeli drugačen sistem plačevanja, pa se 
spominjam, da smo razpravljali o učno-vzgojnih problemih, o metodah dela itd. 
Mislim, da je bilo to zelo pozitivno. Danes pa se vsa razprava odvija prav v 
drugi smeri, kot da teh problemov, o katerih smo včasih razpravljali, ni več. 
Na drugi strani pa ugotavljamo, da gre v prosvetne vrste precejšen del tistih, 
ki niso mogli priti na tehniške ali druge ustrezne šole, pa so šli na, učiteljišča, 
ker so le tako prišli do štipendij, za katere kriterij glede uspeha, ki so ga dosegli 
v gimnaziji, ni bil tako strog. 

Pri nas smo izdelali analizo, iz katere je jasno razvidno, v kakšnem položaju 
so prosvetni delavci glede osebnih dohodkov. Toda, ko smo razpravljali o teh 
podatkih, nismo imeli možnosti primerjati jih z nekimi drugimi službami. Kljub 
najboljši volji in prizadevanju, da bi se pogovorili iz oči v oči in prikazali, 
kakšni so problemi, nam to ni uspelo. Konkretno so se osebni prejemki pone- 
kod zvišali za 10 °/o, toda nekatere šole jih izplačujejo samo 5 fl/o, 5% pa je 
gibljivi del. To je po mojem mnenju ravno tako, kot da prosvetni delavec še 
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ni dovolj dozorel in da mu mora nekdo, teh 5 °/o zadrževati in mu jih dati šele 
čez tri mesece. Tak gibljivi del po mojem ni nagrajevanje po delu in uspehu. 
Pri nas prosvetni delavci precej razpravljajo malo v šali, bolj pa zares, ali 
bodo septembra, ko se prične pouk, sploh šli učit v razrede. Zdi se mi, da je 
ta pojav, ko prosvetni delavec, ki je kot, včasih smo rekli, duhovni vodja in 
iniciator razvoja, res zelo negativen. 

Drug problem je velika fluktuacija prosvetnih delavcev; iz nekaterih šol 
gredo drugam po trije, štirje ali celo pet, na razpise pa ni prijav. Ljudje se, 
namreč, prej informirajo in ko vidijo, da bodo pr ikrajšani pri osebnem dohodku, 
gredo pač na boljša mesta; njihova mesta pa zasedejo tisti, ki so zaradi štipendij 
k temu prisiljeni. Končno se sprašujem, kdo bo odgovoren, če bi do takih 
neprijetnih dogodkov prišlo. Osebno čutim do takih problemov veliko odgovor- 
nost in se povsod prizadevam za njihovo reševanje. Problem je zelo resen, 
ker vidimo, da čas teče, ljudje se čutijo prizadete in namesto, da bi se z veseljem 
pripravljali na novo šolsko leto, ga pričakujejo zagrenjeni. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš Jože 
Penca, predstavnik Gospodarske zbornice. 

Jože Penca: Tovarišice in tovariši! Ob proučevanju oziroma ob razpravi 
o tem poročilu bi omenil samo nekaj točk, ki jih vsebuje poročilo. 

Poročilo ugotavlja, da je velik del sredstev, ki bi jih lahko gospodarske 
organizacije v okviru 2,5 % bruto osebnih dohodkov odvajale za strokovno izo- 
braževanje, ostal neizkoriščen. Ta sredstva so namenjena predvsem izobraže- 
vanju odraslih in strokovnemu izobraževanju. Iz razprave pa vidimo, da je 
osnovno šolstvo glede finančnega položaja v silni krizi; zato smatram, da je 
tukaj bistvo problema in da bo tukaj treba narediti določene premike, ker se 
tu polagajo temelji nadaljnji strokovni vzgoji. 

Tovariši, ki so obravnavali ta problem, so menili, da sta nivo in kvaliteta 
znanja, ki ju dobi otrok v osemletki, silno različna v različnih predelih naše 
republike, da ne posegamo širše; pri tem pa vemo, da se razširjena reproduk- 
cija strokovnih kadrov za, naše gospodarstvo in za razvitejše kraje naše repu- 
blike alimentira ravno iz teh področij. Mislim, da ne bo drugega zdravila —: 

čeprav morda beseda ni simpatična — kot delna centralizacija razpoložljivih 
sredstev. Če je beseda centralizacija nesimpatična, bi lahko rabili besedo 
»integracija« sredstev. Na integriranje različnih malih gospodarskih organizacij 
smo šli, ker smo videli, da razdrobljenost ni na mestu. Mislim, da bi bilo 
prav, da gremo tudi na obvezno integriranje ali pa na integriranje, kot ga 
je omenil tovariš Černjavič in da je treba dokazati, da z razdrobljenostjo ne 
bomo nikamor prišli. Določeni zgledi naše preteklosti bi se lahko našli v delu 
bivše trgovinske zbornice, ki je doseglo zelo pozitivne rezultate. 

Ko so se gospodarsko močnejše ekonomsko-politične skupnosti, takratni 
okraji, hoteli nekako odtegovati dajanju sredstev za gospodarsko šibkejše in 
manj raizvite, so statistični podatki dokazali, da se kader, ki je ustvarjal nov 
in večji narodni dohodek v gospodarsko močnejših okrajih, rekrutira ravno iz 
gospodarsko šibkejših področij. Mislim, da bo treba nekoliko preširoko decen- 
tralizacijo kanalizirati v močnejše, širše struge. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima dr. Viktor Damjan, podpredsednik 
Okrajne skupščine Ljubljana. 
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Dr. Viktor Damjan: Tovarišice in tovariši poslanci! Nisem imel 
namena razpravljati, ker pa sem poslušal predgovornike, se čutim dolžnega, da 
povem nekaj o našem šolstvu in o njegovem financiranju. 

Želim poudariti, da je danes položaj v našem šolstvu kritičen, predvsem 
zato, ker šolstvo in njegovo financiranje nista usklajena z narodnim gospodar- 
stvom. Imperativ današnjega časa je znanje; to pa se v šoli, ob takem položaju, 
kakršen je, danes že deformira. 

Objektivna okoliščina je, da skladi za šolstvo nimajo zadostnih sredstev, 
da bi zadovoljivo krili potrebe šol. Osebni prejemki prosvetnih delavcev so 
zelo različni, na nekaterih šolah je šla težnja po povečanju osebnih dohodkov 
celo na škodo materialnih potreb šole. 

Čeprav so bila vložena v prejšnjih letih velika sredstva za gradnjo šolskih 
objektov, so potrebe po investicijah v osnovno šolstvo zelo velike. S tem v 
zvezi se pojavlja vprašanje, kje dobiti potrebna sredstva, ker sredstva skladov 
krijejo v glavnem le izdatke rednega financiranja osnovne dejavnosti v šolah. 
Šolski prostori so preobremenjeni, saj so vsi šolski prostori zasedeni z dvema 
ali celo tremi izmenami. Večina šol je dotrajanih in prostori niso primerni 
za sodoben pouk. Najbolj obremenjene učilnice so zaradi hitrega porasta pre- 
bivalstva v mestnih in industrijskih središčih. Na splošno, posebno pa na 
podeželju, primanjkuje v šolah sodobne opreme in učil za tehnično vzgojo. 
Nekatere občine so z gradnjo šolskih objektov začele že pred nekaj leti, vendar 
tfe gradnje le počasi napredujejo, ali pa so se zaradi pomanjkanja sredstev 
sploh ustavile. Takih primerov je v ljubljanskem okraju precej: Cerknica, 
Zagorje, Trebnje itd. 

Pomanjkanje sredstev povzroča, da se v času realizacije perspektivnih pro- 
gramov investicije v šolstvu podaljšajo za več let. S hitrejšo gradnjo bi omo- 
gočili zamisel, da šole prevzamejo svoje učence preko celega dneva, kar je 
posebno važno v primerih, ko sta oba starša zaposlena, kar pomeni veliko 
obremenitev za njuno družbeno-politično dejavnost. Na vsak način bi bilo 
potrebno omogočiti najetje posojila tistim šolskim skladom, ki so z gradnjami 
že začeli pred leti, pa so te zaradi pomanjkanja sredstev ustavili, tako da se 
dela danes že gospodarska škoda. 

Do sedaj so lahko šolski skladi najemali za kreditiranje osnovne dejavnosti 
šol kratkoročni kredit pri komunalnih bankah. Obrestna mera teh posojil pa 
je sorazmerno visoka in se zaradi tega upravni odbori skladov in šolski odbori 
teh kreditov poslužujejo le v skrajno nujnih primerih. 

Danes bi morali napeti vse sile, da čimprej pridemo iz takšnega stanja. 
Občinski proračuni bi morali zagotoviti proračunska sredstva za redno funkcio- 
niranje osnovnega šolstva. Ustava pravi, da je obvezno osemletno šolanje. Druž- 
bena skupnost zagotavlja materialne in druge pogoje za ustanovitev in delo 
šol ter drugih zavodov za izobraževanje občanov in za pospeševanje njihovih 
dejavnosti. Dopolnilni proračunski prispevki seveda ne morejo rešiti situacije 
in ne morejo biti efektni za šolstvo. 2e letos je treba ustvariti pogoje, da se 
šolstvo spravi v boljši položaj, to je, da občine sprejmejo rebalanse in da po- 
stavijo šole na primerno mesto ter izboljšajo stanje kadrov v šolstvu. Rebalansi 
naj bodo v korist stanja v šolah, pa čeprav bi morali še eno leto hoditi po 
makadamskih cestah. 

Glede na zneske, ki so bili omenjeni glede financiranja šolstva, želim po- 
vedati, da smo v ljubljanskem okraju napravili o tem analizo. Posebna komisija 
je obšla 28 občin ljubljanskega okraja, od Cerknice do Zagorja, in ugotovila 
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stanje o potrebnih novogradnjah in večjih popravilih, ki zadevajo osnovno 
šolstvo. Ugotovila je, da so v letu 1964 v ljubljanskem okraju potrebna do- 
datna sredstva v znesku 1 104 443 000 dinarjev. Da bi v prihodnjih letih do- 
gotovili pri osnovnem šolstvu najpotrebnejše, bo treba 16 340 800 000 dinarjev. 
To se pravi, da pri treh milijardah, o katerih smo danes slišali, že samo ljub- 
ljanski okraj participira z veliko večjim zneskom, kot je bilo tu povedano. 

Glede strokovnega šolstva bi rad poudaril, da smo prišli v tisto fazo stro- 
kovnega izobraževanja, ko je treba misliti na hitrejši razvoj strokovnega šol- 
stva. Sedanje zaostajanje strokovnega šolstva za razvojem gospodarstva je 
škodljivo ne le za napredek šolstva, temveč tudi za napredek našega gospo- 
darstva. Moderna proizvodnja in delitev dela zahtevata ustrezno razmerje med 
strokovnjaki z višjo in visoko strokovno izobrazbo ter tehniki oziroma njim 
ustreznimi strokovnimi kadri. To razmerje je v različnih evropskih državah 
različno, povprečno vsaj 1 :4, medtem ko je to razmerje pri nas znatno nižje, 
in sicer 1 : 1,5 do 1:2. Ta konstatacija nam jasno kaže pomembnost strokov- 
nega šolstva, ki je preozko tretirana in premalo odraža analize naših gospo- 
darskih potreb. 

Mimo navedenega pa gre še za drug pereč problem. Prihajamo namreč v 
nasprotje z nekaterimi oblikami izobraževanja strokovnih kadrov in hitro se 
razvijajočim gospodarstvom, ki doživlja danes velike kvalitetne premike. Pri 
izobraževanju, na primer, tehnikov in sorodnih kadrov se metode in način 
izobraževanja le skromno in počasi razvijajo na višjo in kvalitetnejšo stopnjo. 
Nekatere vrste industrijske proizvodnje pa rapidno napredujejo z novim pro- 
dukcijskim postopkom. Nedvomno bosta naša industrija in gospodarstvo ter- 
jala od teh kadrov mnogo več znanja, kakor sta ga zahtevala pred desetletji. 
Naš izobraževalni sistem v načinu in metodiki zaostaja in ni usklajen z izobra- 
ževanjem teh kadrov ter z današnjimi in bodočimi potrebami gospodarstva in 
družbenih služb. Končno naj podčrtam, da nekatere naše gospodarske orga- 
nizacije nimajo organiziranih izobraževalnih dejavnosti, kar kaže na slab odnos 
njihovih vodstev do kadrov. 

V ljubljanskem okraju imamo 77 strokovnih šol, ki lahko sprejmejo letos 
okrog 10 000 učencev. Pri ustanavljanju novih strokovnih šol so težave v tem, 
da nihče nima izdelanega učnega razvoja mreže strokovnega šolstva in tudi 
v tem, da ne poznamo potreb gospodarstva in naših družbenih služb po stro- 
kovnih kadrih. Spremembe in razlike v strukturi so na območju republike 
Slovenije odraz neenakomernega razvoja, ki so ga narekovale največkrat lo- 
kalne mere, interesi staršev in želje mladine, ne pa analize prizadetih gospo- 
darskih činiteljev oziroma organov družbenih služb. 

In končno, o tem je bito že govora, je zvezni zakon letos zvišal odstotek, 
ki ga lahko gospodarske organizacije izločijo v breme poslovnih stroškov do 
višine 2,5 °/o od bruto osebnih dohlodkov za potrebe izobraževanja. Tudi v ljub- 
ljanskem okraju gre združevanje teh sredstev zelo, zelo počasi. Le če bodo 
gospodarske organizacije pravilno razumele intencijo tega zakonskega ukrepa, 
bodo lahko mnogo pripomogle k razvoju strokovnega šolstva. Ta vlaganja se 
bodo v prihodnosti prav v gospodarstvu bogato obrestovala. Poleg tega smo 
zanemarili razvoj kadrov v vrsti naših gospodarskih dejavnosti, kot na primer 
v tako imenovanih terciarnih dejavnostih, kjer bodo potrebe v bodoče vse 
večje in večje. 

Naj končam. Sola vzgaja kadre, kadri so tisti, ki grade naš socializem. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Dušan Šinigoj. 

Dušan Sinigoj: Tovarišice in tovariši poslanci, v gradivu, ki smo 
ga prejeli, ugotavljamo, da smo glede financiranja oziroma materialne zagoto- 
vitve šolstva sicer napravili korak naprej, da pa še vedno krepko zaostajamo 
v primerjavi s potrebami. Ob tem želim opozoriti na tole misel: danes več ali 
manj vsi pričakujemo rešitev našega šolstva in izobraževalnega sistema v tem, 
da pride do nove razporeditve narodnega dohodka, ko se bo iz narodnega do- 
hodka dalo več sredstev za izobraževanje in vzgojo. Vendar mislim, da tu ne 
gre toliko za vprašanje razporeditve narodnega dohodka, ampak predvsem za 
vprašanje miselnosti posameznikov, pa tudi večine, ki so odgovorni za izobra- 
ževanje, in ki žele, da se končno reši razmerje med izobraževanjem in gospo- 
darstvom. 

Izobraževanje je tisto, ki daje osnovo za nadaljnji, hitrejši gospodarski 
razvoj, vendar je tu določeno nerazumevanje, ki ga želim podkrepiti z ne- 
katerimi podatki. Tukaj sem že govoril o vprašanju formiranja sklada za 
financiranje strokovnih šol v koprskem okraju. Takrat sem z določenim opti- 
mizmom govoril o tej ustanovitvi, danes pa moram reči, da smo se vsi, ki smo 
na tem delali, prav krepko zmotili. Od 390 milijonov dinarjev, ki smo jih 
predvidevali, da jih bomo zbrali v letu 1964, smo do danes dobili pozitivnih 
odgovorov samo za 130 milijonov. Do 1. junija je prišlo od gospodarstva v ta 
sklad od 390 milijonov samo 9 milijonov dinarjev. Torej, daleč pod pričakovanji. 

Mislim, da se pri tem drastično odraža, da v gospodarstvu, ki ima možnost 
dajanja sredstev za izobraževanje, ni pravega razumevanja in ni sredstev. Zato 
se bojim, da se bo> tudi ob novi razporeditvi narodnega dohodka pojavilo nekaj 
podobnega, če ne bomo resno na vseh naših forumih od zveze, republike in 
okraja do občinskih skupščin še krepkeje, kot do danes, zastavili to vprašanje. 

Želim opozoriti še na eno dejstvo, ki mi daje misliti, namreč, da so trgo- 
vinske gospodarske organizacije, ki so združevale sredstva iz svoje dejavnosti 
za izobraževanje, bile sposobne od 1956. do 1962. leta v republiki Sloveniji zgra- 
diti 7 novih šol, 2 internata, materialno' opremiti svoje šole itd. itd. in da je 
bilo prav v trgovinskih šolah, če jih tako imenujem, materialno sanje do 
ustanovitve, oziroma do združitve zbornic v gospodarsko zbornico sorazmerno 
boljše, kot je danes. Danes se morajo^ ravnatelji ne samo teh, ampak vseh šol, 
ukvarjati od 15. do 30. v mesecu, kako bodo na koncu meseca plačali svoje 
predavatelje, da ne govorim o vprašanju materialnih sredstev in o vprašanju 
investicij. Tudi z novo razporeditvijo narodnega dohodka bodo sredstva v ob- 
činskih skladih še vedno premajhna. 

Opozoriti želim še na tale podatek: v novogoriški občini, v kateri sem 
izvoljen, bi danes potrebovali za ureditev investicij okrog 2,5 milijarde dinarjev. 
To je točen podatek, ki so ga izdelali strokovnjaki. Ne verjamem, da nam bo 
vsaka razporeditev mogla zagotoviti ta sredstva. Zato se postavlja pred nas kot 
imperativ potreba, da moramo zagotoviti večje možnosti za najemanje kreditov 
za investicijsko izgradnjo našega šolstva. 

Posebno vprašanje je tudi fakultativnost sredstev za šolstvo. Danes je 
zagotovljeno samo 10'°/o od proračunskega prispevka pred delitvijo, vse ostalo 
pa je fakultativno in odvisno od razumevanja občin in gospodarskih organizacij 
za šolstvo. Zato bi bilo treba sistem financiranja šolstva postaviti bolj precizno, 
na določene normative in ne samo fakultativno; tako da ne bo odvisno od 
subjektivnih, ampak od objektivnih pogojev. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima član Izvršnega sveta Ludvik 
Gabrovšek. 

Ludvik Gabrovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz podatkov 
v elaboratu Republiškega sekretariata za šolstvo je razvidno, da je bilo v letoš- 
njem letu doseženo izboljšanje, tako glede financiranja osnovne dejavnosti, 
kot tudi glede investicij. Izvedene so bile določene akcije z rebalansom republi- 
škega proračuna in kasneje z rebalansi občinskih skupščin. Toda hkrati se 
pojavljajo vprašanja in želje, da bi dosežen premik ne ostal izoliran le za 
letošnje leto, temveč, da bi pomenil bistven korak naprej tudi za prihodnja leta. 

Ob tem pa se seveda prožijo določena vprašanja, med katerimi je na 
prvem mestu vprašanje delitve dohodka med družbeno-političnimi skupnostmi. 
Prav sedaj tečejo razprave, oziroma so že bili sprejeti določeni predpisi v zvez- 
nem merilu o sistemu delitve dohodka med družbeno-političnimi skupnostmi. 
Morda bi bilo dobro, da bi bili vsaj na kratko obveščeni o načelih te delitve, 
ker je tu predstavnik Republiškega sekretariata za finance. 

Drug problem, ki se hkrati postavlja in ki so ga tudi poslanci večkrat 
omenjali v dosedanjih razpravah, je sistem financiranja šolstva. Z vprašanjem 
sistertja financiranja šolstva se ukvarja vzporedno z drugimi organi v zveznem 
merilu tudi Zvezni sekretariat za kulturo in prosveto, ki je izdelal prav v 
zadnjem času posebno študijo o tem sistemu. Iz te bom povzel samo nekaj 
osnovnih izhodišč, ki zadevajo investicije, tako za zgradbe kot za opremo. 
V elaboratu je podčrtano, da moramo investicijsko izgradnjo šol in opreme 
obravnavati s stališča, da so kadri prav tako važna investicija kot investicija 
v osnovna sredstva in da je treba financirati investicijsko gradnjo šol in opreme 
iz istih virov kot se financirajo investicije za gospodarski in družbeni razvoj. 
Zato bi bilo potrebno naslednje: 

1. Celotni bančno-kreditni sistem je treba postaviti tako, da se omogoči 
najemanje kreditov za gradnjo šolskega prostora in za opremo. Izobraževalnim 
ustanovam bi se na ta način dala možnost, da dobivajo, tako kot druge delovne 
organizacije, za investicije in za rekonstrukcijo potrebna kreditna sredstva. 
Pogoji za najemanje in vračanje kreditov bi bili odvisni od tega, v kolikšni 
meri izobraževalna ustanova lahko sama vrača posojilo in v kolikšni meri bo 
to vlogo morala prevzeti družbeno-politična skupnost oziroma kot drug inte- 
resent za določeno izobraževalno dejavnost. V večini primerov bodo morali biti 
krediti dolgoročni, zato bo treba vzporedno razčistiti vprašanje, kako naj družba 
s pomočjo regresa omogoči izobraževalnim ustanovam, da pridejo do investi- 
cijskih posojil pod pogoji, ki bodo tudi za banke sprejemljivi. 

2. Omogočiti je treba, da se iz investicijskih skladov delovnih organizacij 
lahko izločijo sredstva za investicije za gradnjo izobraževalnih ustanov. 

3. Izobraževanje organizaciie je treba obvezati, da predvidijo v svojih pred- 
računih izdatkov sredstva za amortizacijo ne samo opreme, ampak tudi stavb. 
Čedalje bolj se namreč kaže potreba, da bi se amortizacija stavb uvedla kot 
instrument, s katerim bi zagotovili redno vzdrževanje, pa tudi razširjanje ob- 
stoječih kapacitet. V poštev prihaja rešitev, da se ta ideja postopno realizira in 
sicer tako, da bi en del amortizacije za stavbe zadržale izobraževalne ustanove 
same, drugi del pa bi vročale v bankah, kjer bi se ta sredstva združevala za 
širjenje izobraževanih ustanov. Ker tako zbrana sredstva v prihodnjem obdobju 
ne bi bila zadostna za kritje vseh potreb investicijske izgradnje šol, nakopičenih 
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zaradi dosedanjega zaostajanja, bo še nekaj časa potrebna močnejša intervencija 
družbene skupnosti. 

4. Odgovorne činitelje, ki odobravajo investicijske projekte za gradnjo go- 
spodarskih objektov in objekte za njihovo rekonstrukcijo, je treba obvezati šele 
takrat, če bodo vsebovali predlogi za investicije v osnovna sredstva tudi pred- 
videne izdatke za izobraževanje potrebnih strokovnih kadrov. 

5. Določiti je treba finančne instrumente, ki bi na, učinkovit način reali- 
zirali ideje, vsebovane v zakonu o sredstvih gospodarskih organizacij in v za- 
konu o financiranju šol o tem, da gospodarske organizacije in samostojne 
ustanove lahko izločijo finančna sredstva iz skladov osnovnih sredstev za inve- 
sticijska vlaganja v strokovne šole, delavnice, internate in druge ustanove za 
izobraževanje strokovnih kadrov. 

Ob pogledu teh osnovnih izhodišč lahko brez dvoma ugotovimo, da se v 
vrsti točk pokrivajo s predlogi in stališči, ki so prihajali ob raznih prilikah, 
pa tudi danes, do izraza v razpravah vašega zbora. Čeprav njihova realizacija 
ne bo lahka, nam pa ta stališča jasno nakazujejo smer politike financiranja 
šol, ki gre za tem, da postanejo izobraževalne ustanove resnično samostojne 
družbenoekonomske ustanove. Prepričan sem, da bodo stališča v elaboratu 
zveznega sekretariata za kulturo in prosveto gotovo tudi predmet razprave na 
tem zboru, ker je to šele začetna šudija. Tedaj bo mogoče dati tudi konkretne 
predloge za njihovo realizacijo. Brez dvoma pa drži, da bo treba sistem finan- 
ciranja šolstva postaviti bolj trdno in menim, da so bili predlogi predstavnika 
gospodarske zbornice, pa tudi diskutantov, ki so omenjali slabe dosedanje iz- 
kušnje z zbiranjem sredstev 2,5 °/o, tehtni. Brez dvoma bo treba kot je ome- 
njeno v stališčih, postaviti določene instrumente. Razume se, da bodo morale 
zlasti za področje strokovnega izobraževanja imeti zelo bistveno vlogo prav 
gospodarske zbornice. 

Ko govorimo o teh instrumentih, moramo vedeti, da taka rešitev ne pred- 
stavlja administrativnega posega, ampak, da gre za to, da bi se na osnovi do- 
govora vseh zainteresiranih gospodarskih organizacij za izobraževanje kadrov 
za določeno panogo oblikovala stabilna sredstva. Samo na osnovi stabilnih sred- 
stev se bo za daljšo dobo dalo planirati življenje in delo izobraževalnih ustanov 
in tudi ustrezno število kadrov, ki jih bodo morale te ustanove dati. 

Predsednik Ivo Tavčar: Še kdo, prosim? Ce ne, bi se h koncu še jaz 
oglasil k razpravi in bi pripomnil zlasti tole: 

Sedaj govorimo drug drugemu, prepričujemo drug drugega, da je položaj 
slab, toda vprašanje je, kaj naj bi bilo smotrno napraviti, da bi bilo bolje. Za 
prihodnje se lahko pogovarjamo o spremembah predpisov, o novem načinu ure- 
janja teh vprašanj, toda sedaj delujemo v okviru obstoječih predpisov. Zato se 
moramo vprašati, ali je mogoče v okviru tega kaj storiti in kdo naj kaj stori. 

Tako, recimo, v poročilu Republiškega sekretariata za šolstvo na 12. strani 
piše, naj bi občinske skupščine znova analizirale svoje proračune in glede na 
predvideno povečanje proračunskega dohodka iz prispevka na osebni dohodek 
izvedle rebalanse proračunov z namenom, da zagotovijo dodatna sredstva ob- 
činskim skladom za šolstvo za financiranje dejavnosti osnovnih šol. Imajo ob- 
činske skupščine to možnost ali nimajo? Če imajo, ugotovimo, da jih imajo in 
naj se to naredi! Kajti, dajati moramo taka priporočila in zavzemati taka stali- 
šča, ki so uresničljiva, ki so odvisna prav od občinskih skupščin. 
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V zvezi s tem sem slišal v našem odboru razpravo, da je to nemogoče. 
Prosim, da mi predstavnik Izvršnega sveta pojasni, kakšne so možnosti, da 
se dobe določena večja sredstva iz občinskih proračunov za potrebe šolstva. 
Tu so, tovariš Gabrovšek, ter republiški sekretar za finance in republiški se- 
kretar za proračun; prosim, da nekdo od njih konkretno pove, kakšne so te 
možnosti, da ne bomo govorili v prazno. 

Prosim, besedo ima tovariš Miran Cvenk, republiški sekratar za finance. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na polemiko in 
glede na to, da so se naše javno mnenje, vse naše občine in tudi republika 
opredelili za večji poudarek šolstvu in kulturi, so prav gotovo za to potrebna 
tudi sredstva. Izvršni svet je znotraj republike že pristopil k rebalansu republi- 
škega proračuna in porazdelil preko ene milijarde dinarjev v prid šolstvu in 
kulturnih dejavnosti. 

Mislim, da sem s tem že povedal, da so rebalansi mogoči le tako, da pre- 
porazdelimo sredstva; nikakor pa glede na zvezne predpise ne moremo na novo 
porazdeliti večjih sredstev, ki dotekajo v naše proračune, v kakršno koli panogo 
naših družbenih služb oziroma nalog, ki jih rešujejo proračuni. Obstoji even- 
tualno samo ena možnost, in to je, sprostitev 10 u/o rezerve; pa še to samo 
takrat, kadar dohodki ne dotekajo kot so bili s proračunom predvideni. V letoš- 
njem letu pa v republiki ne poznam občine, oziroma družbeno-politične skup- 
nosti, ki bi ji proračunski dohodki dotekali v manjšem obsegu, kot so bili 
predvideni. To torej pomeni, da tudi iz tega naslova ne moremo v letu 1964 
pričakovati sredstev. 

Drugo, na kar bi vas hotel opozoriti, je dejstvo, da se šolski skladi prak- 
tično napajajo s participacijo v proračunih. To se pravi, da se določen odstotek 
proračuna steka v šolske sklade in če so proračunski dohodki večji, so večji 
tudi dohodki šolskih skladov. To povečanje pomeni v okviru naše republike 
preko 600 milijonov dinarjev več v šolsflđh skladih. Menimo, da bomo s tem 
in pa z rebalansom proračunov, kakršnega je republika že izvršila, rešili v 
večji meri vse probleme, ki zadevajo plače. Na drugi strani pa lahko pustimo 
odprte določene rešitve do prihodnjih mesecev, ko bomo imeli tudi možnost 
sprostiti 10-odstotno rezervo, in se bomo tam, kjer bo kritično, poslužili tega 
instrumenta v prid občinskih proračunov in reševanja vseh perečih nalog. 

Tovariši poslanci, če mi dovolite, bom povedal še nekaj osnovnih principov 
glede delitve dohodka, oziroma proračunskih sredstev v letu 1965. Zvezna zar- 
kona, ki sta sedaj v razpravi v skupščinskih odborih Zvezne skupščine in ka- 
terih predlagatelj je Zvezni izvršni svet, zasledujeta osnovni princip, da naj 
se proračunska sredstva mobilizirajo pri družbeno-političnih skupnostih, nji- 
hova višina pa naj bo odraz gospodarske moči posamezne družbeno-politične 
skupnosti. To je načelo, za katerega smo se v skupščinskih odborih oziroma v 
naši skupščini že lansko leto zavzemali kot za načelo, ki bi bilo najkoristnejše 
in najpravilnejše ter tudi najbolj spodbudno za občine, da bi se trudile za 
porast gospodarstva na svojem teritoriju. Pri tem moram povedati še to, da 
po splošnih principih ne bi mogli od gospodarskega potenciala jemati občinam 
sredstev, ki bi jih te formirale pri svojem gospodarskem potencialu. 

Proti temu pa stoji vprašanje, kako bomo reševali probleme v manj raz- 
vitih družbeno-političnih skupnostih, kar na drugi strani pomeni, da bi za 
tako imenovane družbene službe morali zagotoviti zadovoljiva sredstva, kon- 
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kretno, da bi za šolstvo moralo biti toliko sredstev, da bi šola, ne glede na to, 
ali je v gospodarsko razviti ali nerazviti občini, svoje poslanstvo lahko tudi 
izvršila. To se pravi, da bi morala biti zagotovljena sredstva za plače učiteljstva, 
za vzdrževanje šole, na drugi strani pa tudi za investicijsko izgradnjo. 

Tovariš Gabrovšek je pred menoj v svoji razpravi govoril tudi o vzdrže- 
vanju šol. Tu se postavlja vprašanje, kako bo to vzdrževanje rešeno, ker imamo 
na eni strani perspektivne šole, na drugi strani pa šole, ki bodo verjetno od- 
pravljene, ko ne bodo več potrebne. Zato je tovariš Gabrovšek zelo prav po- 
vedal, ko je rekel, da bi se ta sredstva preko bančnega mehanizma lahko 
usmerila tja, kjer bodo najpotrebnejša in kjer jih^bo šolstvo rabilo za tako 
imenovano novo, razširjeno reprodukcijo. 

Drugo dejstvo, ki bi ga rad poudaril, in o katerem je govoril že tov. Ga- 
brovšek, je to, da se sredstva na eni strani formirajo pri komuni, oziroma pri 
šoli, na drugi strani pa se zbirajo za tako imenovane pasivne oziroma manj 
razvite občine. 

Ta proračunska sredstva za investicije pa so lahko tudi garant nasproti 
banki, da si lahko iz banke kratkoročno sposojamo sredstva. 

Prav gotovo bi morali tudi v pasivnih občinah, kar sem prej povedal, doseči 
za družbene službe, posebno za šolstvo, zadovoljive materialne pogoje. S tem 
pa nočem reči, da bo nov proračunski sistem že sam od sebe zagotovil zadostna 
sredstva; kljub temu bodo še težkoče in bo treba smotrno in vestno gospodariti, 
da bomo nujne stvari v čimkrajšem času spravili na zeleno vejo. 

Želim še povedati, da novi proračunski sistem ne predvideva tako imeno- 
vanih fondov, oziroma jih predvideva le tedaj, če jih bo posamezna družbeno- 
politična skupnost ustanovila sama, iz svoje koristi. To se pravi, da nekega 
centralnega fonda, ki bi segal od zveze, preko republike do občine, ne bo. 
Osnovni razdeljevalec proračunskih sredstev bo družbeno-politična skupnost 
sama; ona bo evidenčno mesto za vsa sredstva, ki se bodo formirali na njenem 
območju. Samostojno bo iz svojega proračuna formirala sklade in jim zagotav- 
ljala redna sredstva. Ni pa mogoče, da bi republika diktirala občinskim skup- 
ščinam, katere sklade naj ustanovi, in da bi se ti skladi dopolnjevali s strani 
republike in s strani občinskih skupščin. Možno pa je medobčinsko financiranje, 
posebno pri investicijah. V takih primerih, ki jih danes že imamo v raznih 
občinah, se fond formira v okviru nekoliko občin, denimo, za namen šolstva, 
v katerega vlaga več občin, s čimer se gradnje medsebojno utrdijo, združena 
sredstva pa omogočajo na, večjem teritoriju v enem letu le tolikšne investicije v 
šolstvu, kolikor je sredstev. 

Končno bi omenil še to, da daje zvezni zakon velike kompetence repu- 
blikam in da bo verjetno tudi republika te kompetence prenesla na občine, 
tudi kar zadeva odmerjanje davščin. Komuna bo na ta način postala po- 
polnoma svobodna in bo/ s tem dobila tudi sredstva za izvrševanje svoje po- 
litike. Prav gotovo pa bo tudi vnaprej ostal princip: boljše gospodarjenje, bolj 
razvito gospodarstvo — več sredstev. 

Želim še poudariti, da je treba tem proračunom in temu načinu delitve 
dati tudi neko stalnost, tako da bodo komune lahko za daljši čas predvidevale, 
kako se bodo formirala njihova proračunska sredstva; na ta način bodo prav 
gotovo laže usmerjale svojo politiko, kot do danes, ko so bile praktično odvisne 
od vsakoletnih instrumentov. 



11. sejn 

Predsednik Ivo Tavčar: Tovariši, predlagam, da se še mi lotimo te 
široke razprave o financiranju družbeno-političnih skupnosti in o tem, kako bomo 
na nov način financirali kulturne in prosvetne dejavnosti ter da v jeseni temu 
posvetimo sejo našega zbora. O teh rečeh se je treba do podrobnosti pomeniti, 
ker ne moremo iti v prihodnje leto z nejasnimi predstavami, zlasti pa ne s 
takimi proračuni, bodisi republiškimi ali občinskimi, ki jih bomo sredi leta spet 
rebalansirali. Menim sicer, da je rebalans sam po sebi lahko dobra stvar, je 
pa vsekakor dokaz kratkovidne, lahko pa tudi nezdrave politike. Tako mislim, 
da so rebalansi v letošnjem primeru dokaz kratkovidne in nezdrave politike 
ali republike ali občin do prosvetnih in kulturnih vprašanj. Ker pa jih že 
imamo, je treba na glas povedati, da morajo ti rebalansi privesti do takih 
sprememb, ki bodo res izkoristile skrajne možnosti in ne bodo zgolj drobtinica 
za. pomiritev duhov. Položaj v šolstvu je namreč tak, da so bili že lani zvišani 
osebni dohodki samo za 10%, drugod pa celo za 18®/o in da so bile lani 
investicije izpolnjene po planu samo s 43 %, medtem ko letos kaže sicer neko- 
liko več, vendarle še zmeraj daleč pod planom. Zato je treba do kraja izko- 
ristiti vse možnosti in odložiti ureditev nekaterih drugih vprašanj na pri- 
hodnje leto. 

V primerjavi z lanskim letom ugotavljamo, da smo povečali investicije za 
48% in da so šla sredstva največ iz bančnih sredstev. Od tod za nas ni ni- 
kakršnih sredstev, saj se je tam v primerjavi z lanskim letom indeks povečal 
na 957, pri nas pa je iz komunalnih bank na razpolago skromna vsotica 385 mi- 
lijonov. Ali lu res ni možnosti, da bi se tudi iz komunalnih bank dobilo več 
sredstev? To vprašanje ponovno zastavljam in ga smatram za resnično do- 
sledno vprašanje spremembe naše investicijske politike, prvič v strukturi, 
drugič pa v preveliki količinski rasti. Najbrž bi bilo treba tu napraviti določene 
korekture in najti nekaj dodatnih sredstev še za šolstvo, saj je nevzdržno, da, 
recimo, gradimo gradbeno tehniško šolo, ki zaradi pomanjkanja sredstev ne 
more napredovati, hkrati pa imamo tolikšno pomanjkanje gradbenih tehnikov 
ob velikem prilivu mladine v tehnične šole, ki pa nima kam iti. To so najbrž 
nevzdržni primeri, tako da je treba jasno povedati, da je naš zbor dal to 
vprašanje ponovno na dnevni red prav zaradi tega, da ponovno> poudari, čeprav 
je že v začetku leta jasno in glasrio povedal, da šolstvo premalo upoštevamo. 
Da se nam to ne bo ponovno dogajalo, je treba letos izkoristiti vse možnosti, 
ki so na razpolago: proračunske, bančne in, seveda, tudi možnosti gospodarskih 
organizacij 

Mi smo, kdor koli že, tudi gospodarska zbornica, zelo vneti za zbiranje 
sredstev za kar koli, le pri zbiranju sredstev, denimo za gradnjo ene od stro- 
kovnih šol, za naložbe v te šole in za take potrebe, pa nismo pokazali take 
vneme. Vem, da so to najbrž težko opravljive naloge, ker je tu množica drobnih 
podjetij, vendarle bi se dalo ob večji vnemi, ob večji usmerjenosti na to pod- 
ročje tudi kaj doseči. Ker gre za prostovoljni prispevek, se je treba na ustrezen 
način lotiti zbiranja sredstev. 

Razen tega pa ne smatram, da nekatere občine ne vodijo napačne politike, 
in da gre vedno samo za pomanjkanje sredstev. Za primer: v Piranu ni bilo 
sredstev niti za čiste osebne dohodke. Denar, ki so ga prejemale šole za malice, 
so dajale v banke in ga iz bank spet prejemale za osebne dohodke. Saj to je 
nemogoč položaj! Vendarle piranska občina ni tako, rekel bi, skromna pri svojih 
sredstvih; v proračunskih dohodkih pa je šolstvo udeleženo samo s 27,3 %, 
medtem ko je slovensko povprečje 38,3 %,' letos 38,7 %. V mariborski občini 
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Tabor so, na primer, sredstva za šolstvo udeležena v občinskih proračunskih 
sredstvih s 47,9 %. Skratka, že ti primeri kažejo, da tudi še niso izčrpane vse 
možnosti za spremembo udeležbe šolstva v občinskih proračunskih sredstvih, 
kot je bilo napisano. Menim, da to še ni do kraja res, zlasti še, ker je šlo letos 
iz občinskih sredstev za investicije v primerjavi z lanskim letom 30 % več 
sredstev. 

Naš zbor ne more za sedaj drugega, kot da se je prizadeval za spremembo 
republiškega proračuna. To je prvič, da republika sploh da nekaj za osnovno 
šolstvo in da se čuti na ta način tudi finančno in ne samo politično odgovorna 
za razvoj osnovnega šolstva. Pri tem je zanimivo ugotoviti, da od prosilcev 
za sredstva v republiki, ki so bili v največji stiski, 20 prosilcev sploh ni imelo 
pripravljenih gradbenih načrtov. Tudi to je najbrž problem, da ne moremo 
razviti in pospešiti gradnje na področju šolstva brez dokumentacije in brez 
pripravljenih načrtov, in če nimamo razvite neke dolgoročne politike, kaj 
bomo letos, kaj pa prihodnja leta gradili, skratka, če terjamo denar, je treba 
vedeti, ali smo sposobni v enem letu resnično toliko uporabiti, kolikor 
planiramo oziroma predvidevamo. 

Zato predlagam, da načelno razpravo o bodočem načinu financiranja kot 
sem že rekel, prenesemo na jesen, hkrati pa terjamo od republiških sekreta- 
riatov in Izvršnega sveta, da natančno ugotovijo, ali je bila akcija uspešna, 
koliko je navrgla sredstev in koliko se je položaj izboljšal, tako da ne bomo 
ponovno deležni pojava, da nekateri učitelji zaslužijo le 22 000 dinarjev. To 
je najbrž nevzdržen primer, ki ga ne bi mogli zabeležiti mirnega srca in 
čiste vesti. Skratka, v jeseni bo treba ugotoviti, kako so se naši napori resnično 
obnesli in tudi to, kje so gradnje odprte, v katerih primerih zaradi neznatnega 
dotoka sredstev ni mogoče pravočasno dokončati začeto gradnjo in da se zato 
tja usmerijo vsa naša prizadevanja, da se začeto do kraja dogradi. Ne gre 
torej za odpiranje nekih novih gradenj, za katere, kot sedaj, sploh načrtov 
nimamo. 

Hkrati pa bi že vnaprej opozoril, da bi bilo zelo nevarno misliti na re- 
šitev samo znotraj tega sistema, ampak da gre tudi za delitev med občino, 
republiko in zvezo. Zato bom ponovno povedal, ker je treba, da se to bolj na- 
glasi, da je udeležba zveze v skupnih dohodkih od leta 1960 porasla v letu 
1963 na 662, udeležba občin pa na 166. Ta udeležba republike se je povečala 
več kot udeležba občin, saj se je povečala na 174 v lanskem letu. Skratka: 
naloge navzdol, denar pa navzgor. Taka politika je seveda nevzdržna. Iščimo 
tak ali drugačen mehanizem, brez osnovnega samoupravnega vidika, denar 
tistim, ki ga ustvarijo in tudi o njem odločajo, to je, delovnim organizacijam 
in komunam, ne bomo rešili teh vprašanj in tudi ne iznašli čudodelnega kamna 
za razrešitev protislovja, ki je v tem, da gredo naloge navzdol, denar pa navzgor! 

Priporočil bi, da se gospodarska zbornica in zlasti sindikati krepko za- 
vzamejo za to akcijo, kajti če se te organizacije za kaj zavzamejo, po navadi 
tudi uspejo. 

S tem bi zaključili to točko dnevnega reda. Razen, če ima kdo še kakšno 
pripombo ali predlog. (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je, na obravnavo in 
sklepanje o predlogu sklepa o letnem odmoru Skupščine SR Slovenije. 



305 

Predlog je, da odmor traja od 10. julija do 10. septembra, kar pomeni, da 
v tem času ne bomo sklicevali sej zborov. 

Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)1 Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa o letnem odmoru Skupščine v našem 
zboru soglasno sprejet. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem današnjo sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 13.50). 

20 
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SOCIALNO - ZDRAVSTVENI ZBOR 

8. seja 

(30. junija in 1. julija 1964) 

Predsedovala: dr. Ruža Segedin, 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin : Tovariši poslanci! Pričenjam 8. seja 
Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Janez Vai-1, Milan Gradišnik, Stane 
Mugerli, Štefan Sabjan, Oto Straser in Lidunka Kranjc. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta in povabljeni gostje: prof. 

dr. Janez Milčinski, dekan medicinske fakultete, prof. dr. Marjan Borštnar, 
prodekan medicinske fakultete in docent dr. Rado Ozvald, predsednik Sloven- 
skega zdravniškega društva. Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v 
razpravi. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 7. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o politiki na področju zdravstva v obdobju 

1964—1970; 
3. obravnava poslovnega poročila Skupnosti socialnega zavarovanja delav- 

cev SR Slovenije za leto 1963; 
4. obravnava osnovnih načel novega pokojninskega sistema; 
5. poročilo mandatno-imunitetne komisije; 
6. obravnava in sklepanje o letnem odmoru Skupščine SR Slovenije; 
7. poslanska vprašanja. 
Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ima morda kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) 
Če nima nihče drugih predlogov, smatram, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 7. seje zbora ste 
prejeli z gradivom za to sejo. Ima morda kdo kakšno pripombo k zapisniku? 
(Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, menim, da je zapisnik odobren in ga bom 
podpisala. 

Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, predlagam, da 2., 3. in 
4. točko dnevnega reda obravnavamo na skupni seji z Republiškim zborom. Ali 
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se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da je predlog 
sprejet. 

Skupna seja Republiškega in Socialno-zdravstvenega zbora se bo začela 
takoj, zato vabim poslance in vabljene goste, da se napotijo v I. nadstropje v 
veliko dvorano, kjer bo skupna seja. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.05 in se je nadaljevala 1. julija 1964 ob 11.15.) 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Nadaljujemo z 8. sejo Socialno-zdrav- 
stvenega zbora. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poročilo man- 
datno-imunitetne komisije. 

Ker ste poročilo' mandatno-imunitetne komisije prejeli, predlagam, da ga 
ne čitamo. Zeli kdo razpravljati o predloženem poročilu? (Ne javi se nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, ugotavljam, da je zbor vzel na znanje izjavo 
poslanca Rajka Ješovnika o odpovedi poslanski funkciji. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o letnem odmoru Skupščine SR Slovenije. 

Po 2. členu začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije traja letni odmor 
Skupščine dva meseca v poletnih mesecih. Cas letnega odmora je za vse zbore 
istočasen. Določijo ga zbori na predlog predsednika Skupščine. Prejeli ste pred- 
log sklepa, po katerem predsednik Skupščine Socialistične republike Slovenije 
predlaga letni odmor Skupščine v času od 10. julija do 10. septembra 1964. 

Dajem predlog sklepa o letnem odmoru Skupščine SR Slovenije na glaso- 
vanje. Kdor se strinja s predlogom sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog sklepa o letnem 
odmoru Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Prejeli ste vprašanji poslancev Vinka Kastelca in Mare Lukanc. Na vpra- 
šanji bo odgovoril Stane Šelih, republiški sekretar za zdravstvo. 

Stane Selih: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanka Mara Lukanc je 
postavila dvoje vprašanj, in sicer: 

1. ali ni nobenih možnosti, da bi Poliklinika v Ljubljani zasedla potrebna 
sistemizirana delovna mesta zdravnikov-specialistov s stalnimi delavci Poli- 
klinike? 

2. ali je ekonomsko in iz strokovnega gledišča nujno, da je Poliklinika v 
Ljubljani samostojen zdravstveni zavod, kljub temu, da je večina visoko stro- 
kovnega kadra, ki dela v tej ustanovi, iz klinik? 

Na ti dve vprašanji odgovarjam takole: Poliklinika v Ljubljani predstavlja 
specialistični zdravstveni zavod ambulantno polikliničnega tipa ter nudi speciali- 
stično pomoč bolnikom, pri katerih ni potrebna hospitalizacija, temveč le speci- 
alistični pregledi. Razen tega razpolaga z nekaj posteljami za tiste bolnike, 
katere je treba za postavitev dokončne diagnoze in zaradi bolj kompliciranih 
preiskovalnih metod nekaj dni opazovati. Ustanovitelj poliklinike je Okrajna 
skupščina Ljubjana in je samostojen zavod. 

20« 
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Klinične bolnišnice v Ljubljani so zdravstveni zavod hospitalnega tipa, 
katere namen je sprejemati bolnike na zdravljenje, vršiti znanstveno razisko- 
valno delo, razen tega pa predstavlja učno bazo za razne profile zdravstvenih 
delavcev. Je prav tako samostojen zavod, katerega ustanovitelj je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Imamo torej dva zavoda, ambulantno polikliničnega in hospitalnega, z 
različnima ustanoviteljema. V bistvu predstavlja Poliklinika ambulantno poli- 
klinični zavod, ki naj bi bil strokovno inkorporiran v bolnišnično službo. S 
strokovnega stališča je namreč nujna povezava obeh zavodov, ker strokovno ni 
utemeljeno, da bi imela Poliklinika lastne specialiste, ki bi delali samo ambu- 
lantno, saj specialist, ki dela samo ambulantno in nima na razpolago postelj, 
težko sledi strokovnemu napredku. Zato smo mnenja, da ni možnosti, da bi na 
Polikliniki zasedali delovna mesta specialisti, ki ne bi delali tudi v bolnišnici. 
Samoupravni organi, kakor tudi strokovnjaki so že večkrat razglabljali, ali 
sedanja organizacija omogoča najboljše strokovno delo, ali se pri taki organi- 
zaciji dosegajo najboljši uspehi pri zdravstvenem varstvu občanov in ali je 
ekonomsko najustreznejša rešitev. Nedvomno, da je sprememba sedanje organi- 
zacije predvsem stvar samoupravnih organov teh samostojnih zavodov. Zato 
so tudi oni dolžni poiskati tako organizacijo, ki bo ustrezala zgoraj postavljenim 
ciljem, zlasti pa upoštevala doseženo stopnjo samoupravljanja, in omogočila 
nadaljnji razvoj. Organizacija ni sama sebi namen, ampak naj bo prilagojena 
potrebam stroke, omogoča naj uspešno zdravstveno varstvo občanov, nudi 
pogoje za sprostitev vseh ustvarjalnih sposobnosti zdravstvenih delavcev in 
vsebuje najracionalnejše ekonomske rešitve. Mnenja smo, da bi morali organi 
samoupravljanja ob pomoči vseh ostalih, hitreje proučiti sedanje stanje in po- 
iskati ustrezno rešitev v spredaj nakazani smeri, pri čemer je treba tudi 
poudariti, da ni nujno, da je Poliklinika samostojen zavod. 

V dokaz, da se to vprašanje obravnava in da tudi strokovne institucije sku- 
šajo pomagati tema dvema zavodoma, da najdeta najustreznejšo rešitev, bi v 
informacijo še povedal, kakšria stališča je glede tega vprašanja zavzel strokovni 
svet republiškega zdravstvenega centra. Ta je razpravljal o statusu Poliklinike 
v Ljubljani in sprejel naslednja stališča: 

1. Poliklinika naj ne bo več samostojen zavod. 
2. Specialistične ambulante in druge njene strokovne enote, naj preidejo v 

sestav ustreznih klinik in njihovih enot. 
3. Po pripojitvi kliničnim bolnišnicam naj se ne spreminja namen in obseg 

dela poliklinike, predvsem pa naj se njeni prostori ne uporabljajo za druge 
dejavnosti kliničnih bolnic. 

4. Poliklinične enote naj po pripojitvi kliničnim bolnicam razvijajo dispan- 
zersko metodo dela in naj potem ne ovirajo dela in razvoja zdravstvenih domov. 

5. Poliklinika naj še naprej opravlja zahtevnejše strokovne postopke, manj 
zahtevna — rutinska opravila — pa naj opravljajo in razvijajo zdravstveni 
domovi. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Ali se poslanka Mara Lukanc zado- 
voljuje z odgovorom? (Da.) Prosim še za odgovor na vprašanje poslanca Vinka 
Kastelca. 

Stane Selih: Poslanec Vinko Kastelic je postavil vprašanje, ki se 
glasi takole: 
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Prosim za odgovor na seji Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slo- 
venije na naslednja vprašanja v zvezi z gradnjo nove bolnišnice v Ljubljani. 

1. V javnosti se veliko razpravlja o stroških te gradnje. Govori se, da bo 
bolnišnica veljala 20 milijard dinarjev. Ali je to točno? 

2. Govori se, da je projekt neracionalen, nefunkcionalen, da bodo nekatere 
sedanje kapacitete imobilizirane med gradnjo, da se število posteljnega fonda ne 
bo bistveno povečalo, da niso gospodarna nekatera rušenja starih objektov, na 
primer kalorične centrale, gluhonemnice itd. 

3. V kakšnem stadiju je sedaj izgradnja bonišnice in kakšna je višina do 
sedaj potrošenih sredstev po posameznih fazah? 

4. Za koliko se bo po sedanjih cenah povečal strošek za oskrbni dan, oziroma 
kolikšni bodo predvideni stroški poslovanja nove bolnišnice? 

5. Kako so zagotovljena sredstva za gradnjo bolnišnice, če večina občin 
Ljubljanskega okraja verjetno ni kreditno sposobna za ta namen? 

Kolikor se vidi iz vprašanj, gre za kompleksno vprašanje, na katerega bi 
bilo treba odgovoriti v zvezi s pripravami za gradnjo nove bolnišnice v Ljub- 
ljani. Glede na čas, ki je na razpolago, bom skušal v skrajšani obliki odgovo- 
riti na ta vprašanja, s tem seveda, da sem pripravljen, če to ne bo zadostovalo, 
dati še dodatna pojasnila. 

Potem, ko je bil dne 26. 4. 1963 sklenjen dogovor, po katerem je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije prevzel obveznost, da bo financiral izgradnjo nove 
bolnišnice do višine 35 % in Okrajna skupščina Ljubljana do višine 65 u/o inve- 
sticijske vsote, je investicijska grupa pospešila delo na izdelavi načrtov za novo 
bolnišnico. Iz poročila upravnega in gradbenega odbora sklada povzemamo: 
Investicijski program, ki ga je sprejela Okrajna skupščina Ljubljana 28. 6. 1963, 
predvideva potrebna sredstva v višini 7 milijard 91 milijonov dinarjev. Ta pa 
je bil izdelan v skrajšani obliki na osnovi približno ocenjenih stroškov. Sele z 
nadaljnjo izdelavo investicijsko-tehnične dokumentacije in idejnega projekta 
hospitalnega objekta, so bile postavljene realne osnove za ugotavljanje potreb- 
nih investicij. Značaj in zahtevnost objekta kot učne baze za študente medicine 
in drugih šol; način zazidave, ki terja visoko tehnično opremljenost, kot ventili- 
ranje, delno klimatiziranje, uvoz dvigal in posebno zavarovanje glede potresne 
varnosti po novih predpisih, so predvidene nvesticijske stroške zvišali na zne- 
sek 15 milijard 5 milijonov dinarjev. 

Ze ob sprejemanju investicijskega programa junija 1963 je bilo jasno, da 
je investicijska vsota prenizka, ker so bile upoštevane- kot osnova za cene iz 
marca 1962. Investicijskemu programu je bil priložen dodaten prikaz stroškov, 
ki izkazuje vsoto 8 milijard 600 milijonov, to je za eno milijardo 500 milijonov 
dinarjev več. 

Pri ponovnem analiziranju stroškov na osnovi izdelanega idejnega projekta 
za hospitalni objekt, ob upoštevanju omenjenih večjih zahtev tehnične narave 
in opremljenosti ter upoštevanju podražitev od 1962 do 1964. leta, je predvidena 
investicija v znesku 15 milijard še vedno za okoli 21°/o pod ponudbo najugod- 
nejšega ponudnika za izvajanje gradbenih del na hospitalnem objektu. Izvajalec 
je bil pripravljen sprejeti dela za predračunski znesek 19 milijard dinarjev. 

Gradbeni in upravni odbor sklada sta bila mnenja, da je predvidena doba 
za gradnjo realna, ker izkušnje pri gradnji podobnih objektov v svetu kažejo, 
da je za izgradnjo potrebno pet let in to pri visoko razviti industriji in možnosti 
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nabave opreme na domačem tržišču. Zato bo osnovni pogoj za pravočasno dovr- 
šitev objekta tudi pravočasna preskrba deviznih sredstev v višini ene milijarde 
400 milijonov deviznih dinarjev. Ker je treba za zagotovitev brezhibnega delo- 
vanja vertikalnega transporta in prezračevanja uvoziti dvigala, agregate in 
ventilatorje ter rezervne agregate za ventilacijske in klime naprave. 

Celotna zasnova nove bolnišnice v Ljubljani je v skladu s predlogom urba- 
nističnega programa izgradnje bodočega kliničnega centra in to predstavlja 
njegovo prvo etapo. Na vzhodni strani Poliklinike ležeči nizki in obsežni 
trietažni medicinsko-funkcionalni objekt bo s Polikliniko funkcionalno povezan, 
vzhodno od tega pa bo stal 18-etažni hospitalni objekt — dve kletni etaži in 
16 nadzemnih etaž. V nizkem objektu bodo nameščene vse medicinske in teh- 
nične skupne službe — operacijski prostori, centralni laboratoriji, centralni 
rentgen, sterilizacija, posteljna postaja, kuhinja, trafo postaja, servisi itd. V 
visokem objektu pa bodo bolniški oddelki, strokovno vodstvo in medicinska 
administracija, predavalnice in drugi prostori za učno bazo. 

S podaljšanjem medicinsko-funkcionalnega objekta proti severu in z izgrad- 
njo še enega hospitalnega obje(kta pa se prične izgradnja druge etape kliničnega 
centra severno od obstoječe Zaloške ceste. Šele tretja etapa izgradnje bo 
segla čez Zaloško cesto na zemljišče sedanjih Kliničnih bolnic. 

Po investicijskem programu naj bi bilo v objektu 850 bolniških postelj. 
Projektant je moral zaradi konstruktivnih zahtev tlorisno zasnovo hospitala 
nekoliko podaljšati. S tem je prekoračil v programu določeno površino, pač pa 
je pridobil v vsaki bolniški etaži 4 postelje — 64 namesto prejšnjih 60. To znese 
pri 40 etažah 56 postelj. Zato je tudi bilo možno objekt znižati tako, da ima 
sedaj po projektu 13 bolniških etaž. Skupno število postelj v hospitalu znaša 
po tem 842 postelj. V funkcionalnem delu pa je še 34 postelj določenih za 
intenzivno nego, na nezgodnem oddelku pa 12 postelj za kratkotrajno hospita- 
lizacijo. Skupno bo torej v novi bolnišnici 888 novih bolniških postelj. 

Število etaž v hospitalu znaša po novem projektu: 2 kletni predavalnici in 
garderobe, pritličje — vhodna hala, prvo nadstropje — strokovno vodstvo in 
medicinska administracija, instalacijska etaža — stroji ventilacijskih in drugih 
instalacijskih naprav, nakar sledi 13 bolniških etaž, tako, da bo nova bolnica 
imela 18 etaž. 

Stanje investicijske dokumentacije je naslednje: Odobren je kompletni 
idejni projekt za hospitalni objekt in sicer arhitektonski, statični predračun in 
instalacije. V delu je glavni projekt za hospitalni objekt. Arhitektonski del bo 
dokončan v teku mesecS julija, glavni projekti za instalacije bodo dovršeni 3 me- 
sece za tem, se pravi, do novembra 1964. Kompletna dokumentacija za hospitalni 
in idejni projekt za medicinsko-funkcionalni objekt bo izdelan do konca tega 
leta. Prva faza glavnega projekta za hospital, ki vsebuje projekt za temeljenje, 
je že narejen, ker se je računalo na parcialno odobravanje gradnje. Gradnja bi 
se na ta način pričela že v jeseni, ker bo fundiranje trajalo 4 do 5 mesecev. 

O problematiki izgradnje nove bolnišnice je razpravljala tudi Okrajna 
skupščina v Ljubljani, ki je osnovni nosilec te investicije. Na zasedanju 16. 6. 
1964 je ob upoštevanju zvišanja investicijske vsote in večje investicijske disci- 
pline na splošno sklenila, da je gradnja nove bolnišnice v Ljubljani nujna, 
da se nadaljuje z izdelavo načrtov po sedanji zasnovi z upoštevanjem v razpravi 
nakazanih stališč in da se začetek gradnje odloži, dokler ne bo izdelana popolna 
vsebinska in tehnična dokumentacija. 
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Na koncu naj poudarim, da je Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije vseskozi podpiral izgradnjo nove bolnišnice, pri čemer je stalno poudar- 
jal, da je treba čimprej izdelati dokumentacijo, iskati sodobne in najcenejše 
rešitve ter pričeti čimprej z gradnjo. Skratka, iz tega skrajšanega, skopega 
poročila izhaja, da je ob sprejetju takih stališč mogoče pričeti z gradnjo šele 
ob koncu tega oziroma v pričetku prihodnjega leta, ker bodo do takrat šele 
izdelani načrti. Seveda pa je med tem, še preden pride do končne odločitve, 
že mogoče pričeti z zemeljskimi deli. 

Postavljeno je bilo še vprašanje, ali so določena rušenja utemeljena ali ne. 
-Glede tega bi povedal, da bo treba porušiti v glavnem le toplarno in še neka- 
tere stanovanjske, dotrajane objekte. To rušenje toplarne je nujno potrebno. 
Menim, da ste vsi seznanjeni že iz prejšnjih let, da je bila toplarna za klinične 
bolnišnice in ostale objekte v celoti dotrajana in da v Ljubljani gradimo novo 
toplarno, ki naj bi krila celotne potrebe v Ljubljani. Sicer pa glede na to, ali bi 
prišlo do gradnje na tem kompleksu ali ne, bi se klinične bolnišnice tako ali 
tako napajale iz te toplarne in bi bila dosedanja toplarna tako ali drugače 
porušena. Po prvotnih načrtih se je predvidelo, da bi se gluhonemnica poru- 
šila: po novejših konceptih, ki veljajo že več kot eno leto, pa gluhonemnica 
•ostane, ker ne moti. Gluhonemnica ima možnost, da stoji na tem kompleksu še 
10 do 20 let. 

Predsednik cfr. Ruža Šegedin: Ali se poslanec Vinko Kastelic strinja 
•2. odgovorom? Ima morda še kaka dodatna vprašanja? 

Vinko Kastelic: V bistvu se strinjam z odgovorom. Nisem pa dobil 
odgovora na 5. vprašanje, to je, kako so zagotovljena sredstva za gradnjo bol- 
nišnice, ker večina občin ljubljanskega okraja verjetno ni kreditno sposobna 
za ta namen. Mnenja sem, da je treba nuditi občinam možnost, da dobijo kredite 
pod ugodnimi pogoji. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta 
■odgovori na to dodatno vprašanje? 

Stane Šelih: Tudi o tem vprašanju je razpravljala Okrajna skupščina 
v Ljubljani in sprejela sklep: Izvršnemu svetu predlagamo, da razpravlja o 
prioriteti izgradnje objektov v Sloveniji z orientacijo na prioriteto nove bol- 
nišnice v Ljubljani. Nadalje je treba zagotoviti potrebna sredstva tudi tako, da 
predstavniki skupščine okraja Ljubljana obrazložijo problem republiškim orga- 
nom, ki naj ponovno obravnavajo razmerja participacije v smeri večje partici- 
pacije Izvršnega sveta, občinam pa zagotovijo dolgoročne kredite z ugodnejšo 
obrestno mero. 

O tem vprašanju Izvršni svet še ni razpravljal, vendar mislim, da je izven 
vsakega dvoma, da je potrebno v Ljubljani graditi novo bolnišnico. Mislim, da 
k temu ni treba komentarja in kakorkoli so še odprta vprašanja financiranja, 
smo bili vseskozi mnenja, da je nova bolnišnica nujno potrebna zaradi objek- 
tivno ugotovljenih dejstev. Menimo tudi, da ne bi bilo na mestu ponovno 
razpravljati o spremembi participacije med Izvršnim svetom in okrajno skup- 
ščino. Ta predlog ni utemeljen, bo pa potrebno v razgovorih z okrajno skupščino 
poiskati oblike, kako omogočiti občinam ljubljanskega okraja, da bodo lahko 
prevzele to breme nase. Okrajna skupščina ni dala konkretnega predloga, kako 
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si predstavlja ublažiti tako velikega bremena v tako kratkem obdobju, sem 
pa vesel, da je poslanec Kastelic dal sugestijo, o kateri bo treba razmišljati. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Ali se tovariš Kastelic zadovolji z 
dodatnim odgovorom? (Da.) 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 8. sejo Socialno-zdrav- 
stvenega zbora in želim vsem poslancem v času letnega odmora prijeten oddih. 

(Seja je bila zaključena ob 11.40.) 



ORGANIZACIJSKO - POllTIČNI ZBOR 

11. seja 

(5. junija 1964) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 11. sejo Organizacijsko-političnega; zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost sta dosedaj opravičila poslanca inž. Marko Kržišnik in 
inž. Jože Legan. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujeta predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
Beno Zupančič, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
dr. Pavle Rozman, republiški sekretar za proračun in občo upravo. 

Za današnjo sejo zbora predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 10. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvr- 

šitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1963. 
Ima kdo kakšen drug predlog za dnevni red? (Ne.) Ima morda kdo kakšen 

spreminjevalni ali dopolnilni predlog. (Ne.) Ugotavljam, da se s predlogom 
strinjate in da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 10. seje našega 
zbora ste prejeli skupaj z vabilom za to sejo. Ima morda kdo kakšne pripombe 
k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Zeli kdo predlagati kakšne spremembe ali 
dopolnitve k zapisniku? (Nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda. V smislu 159. člena ustave 
SR Slovenije in 67. člena začasnega poslovnika Organizacijsko-političnega zbora 
predlagam, da poslušamo obrazložitev k predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o proračunu SR Sovenije za leto 1964 skupaj z Republiškim 
zborom. O tem zakonskem predlogu pa bi razpravljali in sklepali na-ločeni seji. 

Ali se strinjate, da je obrazložitev zakonskega predloga skupna. (Poslanci se 
strinjajo.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor sklenil, da posluša 
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obrazložitev skupno z Republiškim zborom. Poslance prosim, da gredo takoj v 
veliko dvorano, kjer se bo pričela skupna seja. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.05 in se je nadaljevala ob 9.30.) 

Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo ločeno sejo našega zbora. 
Poslance prosim, da, se kot običajno prijavijo k razpravi z listkom. 

Začasni odbor za proračunski sistem našega zbora je obravnaval zakonski 
predlog in je predložil pismeno poročilo, ki vam je bilo že dostavljeno. Odbor 
je za svojega poročevalca določil predsednika odbora Silvo Cerjak. Prosim jo 
še za ustno obrazložitev poročila odbora. Zboru naj sporoči tudi mnenja pristoj- 
nih odborov, Gospodarskega, Prosvetno-kulturnega in Socialno-zdravstvenega 
zbora glede navedenega zakonskega predloga. 

Silva Cerjak: Tovarišice in tovariši! Začasni odbor za proračunski 
sistem je obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
proračunu za leto'1964 na sejah dne 20., 25. in 28. maja letos skupno z odbo- 
rom za proračun in odborom za družbeni plan in finance Republiškega zbora. 

Ze na prvi seji je odbor ugotovil, da pomeni nova razdelitev sredstev v 
merilu republike sicer po zneskih majhen, po intencijah pa precej večji premik 
v smeri povečanja osebne potrošnje in njene udeležbe v celotni potrošnji kot 
tudi ugodnejšo razdelitev sredstev v korist družbenih služb, katerih udeležba 
je zlasti v investicijski potrošnji zadnja leta nazadovala. S temi premiki tudi 
republika v mejah sredstev, s katerimi razpolaga, ki pa v celotnem družbenem 
proizvodu Slovenije predstavljajo komaj ll°/o, praktično že izvaja politiko, ki 
so jo nakazale smernice za predkongresno dejavnost Zveze komunistov Jugosla- 
vije, resolucija V. kongresa Zveze sindikatov in resolucija o smernicah za 
nadaljnji razvoj gospodarskega sistema, ki sta jo sprejela Zvezni in Gospodarski 
zbor skupščine. Menim, da bi temu zgledu morali slediti določeni premiki v 
delitvi družbenih sredstev tudi pri drugih družbeno-političnih skupnostih, če 
hočemo čimprej uskladiti nesorazmerja, ki so v zadnji dobi nastala med osebno 
in investicijsko potrošnjo. 

Prvotni predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1964, o katerem so odbori razpravljali, 
je določa za dodatne potrebe, ki so nastale po sprejetju proračuna, 1 269 mili- 
jonov dinarjev, prav tako pa tudi posamezne premike med sredstvi nekaterih 
republiških skladov. Med razpravljanjem so bili dani predlogi za nekatere spre- 
membe v predvidenih zneskih, ki jih je predlagatelj zakona sprejel, tako da 
sedanji zakonski predlog predvideva novo razporeditev le za 1 119 miiljonov di- 
narjev. Odbori so v zvezi s predlaganimi premiki podrobno obravnavali dodatne 
potrebe, kot tudi znižanja sredstev, ki so potrebne za realizacijo rebalansa. 

Pri obravnavanju posameznih novih potreb so poslanci brez pripomb spre- 
jeli predlog za zvišanje osebnih dohodkov pripadnikov ljudske milice, posebno 
še, ker so bile te potrebe nakazane že v obravnavi predloga proračuna za 
leto 1964. Slabo stanje osebnih dohodkov pripadnikov ljudske milice pa se je 
v letošnjem letu v primerjavi z osebnimi dohodki ostalih zaposlenih v naši 
republiki še poslabšalo. Prav tako so brez pripomb sprejeli tudi predlog, da se 
določijo dodatna sredstva za poseben dodatek za borce narodnoosvobodlne 
borbe, saj se pričakuje ureditev tega dodatka z zveznimi predpisi že daljši čas 
in je potrebna takojšnja, vsaj začasna rešitev tega vprašanja v naši republiki. 
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Ob sprejemu teh dveh postavk sprememb v proračunu pa je prav, da se 
zavedamo, da to predstavlja določene obveznosti za proračun tudi v prihodnjem 
letu. Osebni dohodki pripadnikov ljudske milice bodo letos povečani od 
1. aprila dalje. To povečanje bo v prihodnjem letu trajalo okrog 300 milijo- 
nov dinarjev dodatnih sredstev. Ureditev dodatka za borce pa bo v letošnjem 
letu veljala od 1. maja do konca leta. Celotna sredstva za ta dodatek letos 
republika najema kot kredit. Za vračilo tega kredita in za dodatek za prihodnje 
leto pa bo treba v proračunu za leto 1965 predvideti okrog 2 in pol mili- 
jardi dinarjev. 

Odbori so soglasno ugotovili upravičenost povečanja sredstev za šolstvo in 
kulturno-prcsvetno dejavnost, ki ga določa predlog zakona. Zaradi podrobnejše 
obrazložitve so odbori povabili na sejo še zastopnike Republiškega sekretari- 
ata za raziskovalno delo in visoko šolstvo, Republiškega sekretariata za šolstvo, 
Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto ter zastopnike upravnega 
odbora sklada za šolstvo in sklada za negospodarske investicije. V zvezi z 
dodelitvijo dodatnih sredstev Univerzi v Ljubljani so poslanci ugotovili, da je 
ureditev študija tretje stopnje utemeljena in nujna, vendar so menili, da zadeva 
ni nova in bi jo lahko upoštevali že v sestavi letošnjega proračuna. 

Brez pripomb so odbori sprejeli predlog za povečanje sredstev sklada za 
posojila študentom ter regresiranje njihove prehrane in stanarin. Položaj štu- 
dentov je splošno znan in pomenijo ta dodatna sredstva izboljšanje njihovih 
življenjskih pogojev. Prav tako so potrebna tudi sredstva za izgradnjo stano- 
vanj za študente. V razpravi je bilo sicer omenjeno, da bi bilo bolj prav, če 
bi ta sredstva dodeljevali stanovanjski skladi, kot pa da jih z rebalansom 
jemljemo drugim področjem. Vendar je zaradi stanja sredstev stanovanjskih 
skladov rešitev tega vprašanja mogoča le s proračunskimi sredstvi, 

V razpravi o povečanju sredstev za štipendije je bilo izraženo mnenje, naj 
se štipendiranje v čimvečji meri prenese z republiških organov na tiste organi- 
zacije, ki potem štipendiste zaposlujejo, to je na komune in na gospodarske 
organizacije. Pri dodeljevanju štipendij bo bolj kot do sedaj treba pretehtati, 
kakšno je dejansko materialno stanje štipendista. Dosedanja praksa namreč 
kaže. da prejemajo štipendije tudi otroci dobro situiranih staršev. Tudi kriteriji 
za štipendiranje verjetno niso povsod enotni, ker štipendije dodeljuje večje 
število organov. 

Odbori so ugotovili, da so utemeljeni predlogi za dodelitev dodatnih sred- 
stev šolstvu za plačilo uslug po pogodbah, za ureditev učnih načrtov ter med- 
sebojno sodelovanje na področju šolstva med Italijo in Jugoslavijo na koprskem 
področju, prav tako pa tudi predlog, da se dodele dodatna sredstva za funkci- 
onalne potrebe republiških kulturnih zavodov. 

Razprava se je zlasti razvila o predlogu, da se preko sklada za negospodarske 
investicije dodeli sredstva za adaptacijo in izgradnjo osnovnih šol glede na 
to. da šolskim skladom za ureditev teh vprašanj manjka okrog 2 600 milijo- 
nov dinarjev. Poslanci so opozorili, da je skrb za osnovno šolstvo ena od 
osnovnih nalog občinskih skupščin in da je treba ta vprašanja reševati v 
občinskem merilu. Posamezne občine pa osnovnemu šolstvu do sedaj niso posve- 
čale potrebne skrbi. Ce pa je nujno, da zaradi zelo težkega stanja v osnovnem 
šolstvu z določenimi sredstvi intervenira republika, je treba opozoriti vse, ki 
bodo pomoč dobili, da je to enkratna pomoč republike za delno sanacijo stanja. 
Pri tem pa je jasno, da je treba storiti vse, da bo novi zakon o delitvi sredstev 
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med družbeno-političnimi skupnostmi omogočil občinam reševanje vprašanja 
osnovnega šolstva z lastnimi proračunskimi sredstvi. 

Predlog rebalansa rešuje tudi nekatere druge pereče probleme kulturnih 
institucij, predvsem ureditev nekaterih objektov, ki že dolgo čakajo preureditve. 
To so nujne adaptacije zgradb Slovenskega narodnega gledališča, Slovenske 
matice, Filharmonije itd. Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje izgrad- 
nje objekta in nakupa opreme za geofizikalni inštitut na Golovcu. 

O tej, nekoliko spremenjeni strukturi investicij, so odbori sodili, da so sicer 
vse upravičene, vendar pa predlog vzbuja vtis, da je pripravljen nesistematično, 
ker se zahteve postavljajo šele ob rebalansu, poleg tega pa s<t rešuje proble- 
matika parcialno in ne odpira načrtne in načelne preusmeritve. 

V okviru predloga so določena manjša sredstva angažirana tudi za nove 
investicije na področju družbenih služb. Obstoja verjetnost, da bodo zahteve 
za dodelitev sredstev zaradi nadaljevanja del postavljene tudi ob razdelitvi 
sredstev proračuna za leto 1965, vendar so odbori mnenja, da sprejem sedanjih 
predlogov še ne pomeni, da se s tem prevzemajo tudi obveznosti za bodoče 
povečanje republiških investicijskih sredstev. Odbori so menili, da je tudi 
vprašanje investicij na negospodarskem področju treba obravnavati v smislu 
smernic in se tako tudi tu lahko prične nova investicija le, če so zanjo zagotov- 
ljena sredstva in pripravljena vsa potrebna dokumentacija, kar naj sklad za 
negospodarske investicije upošteva pri razdelitvi sredstev sklada. 

Končno predvideva predlog še dve intervenciji na področju standarda: 
regres za mleko in«regres za intervencije na tržišču. Prvotni osnutek predlo- 
ženega zakona je predvideval regres za mleko v višini 200 milijonov dinarjev. 
Ta regres bi kril proizvodnim podjetjem, povprečno razliko med dejansko pro- 
izvodno ceno mleka, ki ponekod sega že čez 100 dinarjev, in prodajno ceno 
mleka. Poslanci so menili, da se s tem regresom dejansko ščiti standard delovnih 
ljudi, saj bi bila proizvodna podjetja brez pokrivanja te razlike prisiljena 
prodajno ceno mleka zvišati. Vendar so imeli pomisleke, da bi se regres plačal 
za nazaj od 1. januarja do 1. junija letos. Menili so, da je bolj prav, če se 
razlika v ceni za to razdobje pokriva iz skladov za pokrivanje izgub, če bodo 
podjetja za ta čas izkazala izgubo. Regres pa naj stimulira podjetja za povečanje 
in izboljšanje proizvodnje mleka vnaprej. Predlagali so tudi, da se v pristojnih 
organih prouči vprašanje odkupnih cen mleka, tako od družbenega kot od 
zasebnega sektorja. 

Za kritje vseh teh potreb, ki so na novo vnesene v republiški proračun, 
je treba zagotoviti sredstva delno v okviru že sprejetega proračuna, delno z 
najetjem kredita, delno pa z nekaterimi premiki in znižanji že razporejenih 
sredstev posameznih republiških skladov. 

Kot sem že omenila, bo republika za kritje dodatka za borce najela poseben 
kredit. Sredstva za kritje ostalih potreb se bo pridobilo deloma v proračunu 
z združevanjem 10 % obvezne rezerve republiških skladov, ostanek pa bo 
zagotovljen z znižanjem že razporejenih sredstev, predvsem s 5 °/n znižanjem 
operativnih in funkcionalnih izdatkov državnih organov, vključno sredstev za 
dotacije ter z znižanjem sredstev cestnega sklada Socialitstične republike Slo- 
venije. 

Pri obravnavanju 5-odstotnega znižanja operativnih in funkcionalnih izdat- 
kov državnih organov ter sredstev za dotacije družbenim organizacijam in 
društvom, so odbori menili, da bo posamezne organizacije in državne organe 
znižanje prizadelo, vendar pa je 5% sredstev mogoče prihraniti s skrajnim 
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varčevanjem. Višji odstotek znižanja bi verjetno že oviral organe in organizacije 
pri izvajanju njihovih funkcij. 

Spremembe pri sredstvih sklada za negospodarske investicije se nanašajo 
zlasti na gradnjo objektov, ki jih sofinancira republika na Trgu revolucije; v 
celoti pa izpade v letošnjem letu nadzidava zgradbe kluba poslancev. Odbori 
so se zavedali, da pomeni znižanje sredstev za Trg revolucije počasnejši tempo 
izgradnje in obenem podražitev teh objektov. Kasnejša dograditev kot je bila 
predvidena pa bo zlasti prizadela republiške kulturne in šolske institucije, 
katerim so namenjeni sedanji prostori republiških organov. Tak ukrep narekuje 
le nujna preusmeritev sredstev, za saniranje perečih potreb v osebnih dohodkih 
in šolstvu ter za intervencije, ki so potrebne na področju standarda. 

Glede nadzidave Kluba poslancev so odbori menili, da bo treba zagotoviti 
sredstva v proračunu za leto 1965, kajti poslanci, ki morajo čez teden prebivati 
v Ljubljani, delajo v nemogočih razmerah. 

Razprava o zmanjšanju sredstev cestnega sklada je ponovno osvetlila pro- 
blematiko prometa, o kateri je Skupščina razpravljala v začetku leta in je za 
njeno reševanje usmerila določena republiška proračunska sredstva. Prvotni 
predlog, da se sredstva cestnega sklada znižajo za 700 milijonov dinarjev, je 
bil v razpravi spremenjen tako, da so ta sredstva zmanjšana za 550 milijonov, 
oziroma samo za 400 milijonov, če upoštevamo, da se v cestni sklad prenese 
150 milijonov, za katere se zmanjša znesek, namenjen ureditvi letališča Brniki. 

Pri obravnavi teh sprememb so poslanci ugotovili, da se s tem jemljejo 
sredstva na zelo občutljivem področju našega gospodarstva, kjer se stanje po 
zadnjih ukrepih še ni izboljšalo. Slabo vzdrževane ceste ter tehnično in var- 
nostno nepopolno opremljeno letališče, sta vsekakor slaba propaganda, tako za 
notranji kot za mednarodni turizem in tako zmanjševanje sredstev lahko 
povzroči gospodarsko škodo. Zato bo treba sredstva za dograditev letališča 
zagotoviti čimprej. Sedanja omejitev sredstev cestnega sklada pa v nobenem 
primeru ne bi smela prizadeti sredstev za vzdrževanje cest, temveč naj bi se 
skrčil samo obseg rekonstrukcij cestnega omrežja. 

Poslanci so menili, da bo moral cestni sklad v bodoče posvetiti več pozor- 
nosti vzdrževanju cest, ki so v letošnjem letu tik pred turistično sezono še 
neurejene. Prav tako pa je zadnji čas, da se kolektivom podjetij za vzdrževanje 
cest s predpisi omogoči, da bodo lahko opravljala ne samo s cestnim, omrežjem, 
temveč tudi s finančnimi sredstvi, ki se za to službo oblikujejo. 

Odbori so se zavedali, da je predlagani premik v proračunu, izražen v 
milijonih dinarjev, skromen, če ga primerjamo s sredstvi vse republike, se 
pravi z vsemi milijardami, ki se obračajo v našem gospodarstvu in izven 
gospodarstva. To pa je obenem v tem trenutku največ, kar je mogoče napraviti 
v okviru letošnjega republiškega proračuna. Pač pa je treba ob tej priliki 
še poudariti, da mora ta rebalans imeti mnogo širše posledice, tako glede usme- 
ritve naše bodoče politike delitve republiških sredstev, kakor tudi glede usme- 
ritve sredstev v naših okrajih in občinah, pa tudi glede delitve sredstev 
delovnih organizacij v prid večje osebne potrošnje in za čimbolj smotrna in 
premišljena nalaganja za lasten razvoj. 

Obravnava predlaganega zakona o spremembah republiškega proračuna, 
prav tako pa tudi razprava o zaključnem računu, o katerem bomo razpravljali 
v naslednji točki dnevnega reda, je pokazala potrebo temeljite razprave o 
proračunu za prihodnje leto, ki naj sedanjo usmeritev še nadalje razvije in 
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zagotovi za bodoča leta skladnejšo in vsem potrebam naše družbe prilagojeno 
delitev sredstev. 

Predlog zakona, ki je pred vami, je bil temeljito obravnavan v odborih, ki 
so o njem razpravljali na skupni seji in svoja stališča usklajevali z Izvršnim 
svetom. Svoja mnenja so nam dostavili tudi odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Gospodarskega zbora, odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora in odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora, ki so obravnavali pred- 
loženi zakonski osnutek na svojih sejah. Vsi ti odbori se v načelu strinjajo s 
predloženim zakonskim osnutkom, sporočili pa so tudi svoja stališča do posa- 
meznih vprašanj. Predlog zakona, tak kot je predložen, so odbori kljub pripom- 
bam med razpravo sprejeli na svoji zadnji seji ter zato v imenu začasnega 
odbora za proračunski sistem predlagam, da ga Organizacijsko-politični zbor 
sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Besedo ima Borut 
Bohte, poslanec iz občine Vič-Rudnik. 

Borut Bohte: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz obrazložitve predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1964 in iz danih poročil izhaja, da narekujeta spremembo proračuna pred- 
vsem dve dejstvi: prvič, zaostajanje osebne potrošnje določenih kategorij prebi- 
valstva, in drugič, pereči problemi na področju šolstva, kulture in prosvete. 
Uvodoma naj takoj povem, da v celoti podpiram ukrepe, ki sledijo iz zakonskega 
predloga za ureditev teh dveh, globalno opredeljenih skupin problemov. 

Vendar pa želim ob tej priložnosti spregovoriti nekaj besed o dodatnih 
sredstvih, ki so namenjena univerzi za osnovno dejavnost v zvezi z reformo 
študija. To je vsebovano v obrazložitvi zakonskega predloga pod točko 4. Ob- 
enem nameravam povedati nekaj misli o ukrepih za zboljšanje materialnega 
položaja študentov. 

Kar zadeva univerzo, je treba omeniti, da je študijska reforma zahtevala 
nove in številnejše kadre, nove namestitve, nove modernejše metode dela in 
pouka ter precejšnje organizacijske spremembe. Za vse to pa, žal, ni bilo 
ustreznih finančnih sredstev. Znano je, da je sklad za šolstvo v lanskem letu 
za to dejavnost dodelil Univerzi 14 % več sredstev kot prejšnje leto, kar pa 
nikakor ni bilo dovolj, da se pokrijejo vse nastale potrebe. Prav zaradi tega 
in zaradi uveljavljanja šolske reforme, je nastala potreba, da se ta sredstva 
nekje poiščejo. Postavljene so bile nove študijske stopnje, nastale so nekatere 
tretje stopnje, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev le na nekaterih fakulte- 
tah, prišlo je do nekaterih najnujnejših nastavitev pedagoških kadrov oziroma 
asistentov. Za vse to pa je bilo treba najti finančno kritje. Tako sta na primer 
za kritje teh potreb v lanskem letu odstopili svoja sredstva dve fakulteti in sicer 
medicinska fakulteta ter biotehnična fakulteta. Na ta način je bilo možno rešiti 
najnujnejše lanskoletne probleme, ki so nastali v zvezi z reformo šudija. 
Mislim, da je prav zaradi tega, ker so služila ta sredstva samo kot dopolnilna 
sredstva za reševanje problemov v lanskem letu prišlo do tega, da je na neka- 
terih fakultetah letos nastopil precejšen problem v zvezi z delitvijo dohodka, 
kajti sredstev za povečane potrebe v zvezi z reformo študija ni bilo. 

To stanje moramo imeti pred očmi, ko sprejemamo ta zakonski predlog 
in ko govorimo o 250 milijonih, ki so namenjeni za tretjo stopnjo, za reformo 
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študija, oziroma za nastavitev asistentov in novih kadrov ne samo na univerzi, 
temveč tudi na drugih šolah. Ta znesek predstavlja samo gašenje požara in 
reševanje položaja, ki je nastal v lanskem letu. To se pravi, da začeto delo 
za reformo študija na univerzi sicer lahko teče naprej, povsem odprto pa je 
ostalo vprašanje nadaljnjega razvoja študijske reforme. Kot sem omenil, je 
študijska reforma šele na začetku: samo nekaj fakultet ima tretjo stopnjo, velik 
pa je problem novih kadrov. Omenim lahko samo pravno fakulteto, na kateri 
imajo le 4 asistente, študentov pa je 800. Prav zaradi tega menim, da moramo- 
to rešitev obravnavati le kot začasno. Zato se tudi povsem strinjam z ugoto- 
vitvijo začasnega odbora za proračunski sistem našega zbora, navedeno na drugi 
strani poročila v drugem odstavku, »da se s predlagano spremembo omogoča 
šele začetek nekaterih novih investicij na področju družbenih služb.« Rešitev 
tega problema bo treba v bodoče zastaviti kompleksno. Ta stvar pa ni enostavna. 

Kot smo slišali v današnjih obrazložitvah in v poročilih, predstavljajo pred- 
lagani ukrepi začetek premikov z gospodarskih na negospodarske investicije, 
začetek zboljševanja standarda naših občanov, zlasti tistih, ki so bili posebno 
prizadeti, in pa seveda izboljšanje položaja družbenih služb, o katerih sem 
prej govoril. 

Razumljivo je, da bo treba zainteresirati vse prizadete činitelje, da se bodo- 
vključili v reševanje skupnih problemov. Na nekaterih fakultetah to ne bo 
težko. V mislih imam nekatere tehnične fakultete, kjer bodo industrija — 
posamezne tovarne, lahko pomagale, da se določi in realizira organizacija in- 
vsebina študija III. stopnje. Težje bo pa rešiti ta problem, kot je že predstavnik 
Izvršnega sveta na skupni seji obeh zborov omenil, pri tako imenovanih huma- 
nističnih fakultetah, kjer bo te interesente zelo težko dobiti. Pri teh namreč 
neposrednih interesentov pravzaprav ni in bo te probleme morala reševati še 
republika v sistemu proračunskega financiranja. 

Ko govorimo o problemu financiranja šolske reforme na univerzi, ne m<v 
remo mimo nenavadnega, prav čudnega razmerja med osebnimi izdatki in ma- 
terialnimi stroški. To razmerje je 85 : 15 v korist osebnih izdatkov. Ce hočemo 
imeti sodoben pouk, če hočemo uporabljati nove metode, nova tehnična sredstva, 
so nujne tudi investicije za izboljšanje raznih laboratorijev, drugih sredstev 
itd. Zanimivo je, da danes ni skoraj ljudske univerze, ki ne bi imela sodobnih 
tehničnih sredstev, projektorjev, magnetofonov in audiovizualnih sredstev, filo- 
loški oddelki filozofske fakultete za učenje tujih jezikov pa še danes nimajo 
teh priprav, sredstva, ki so na razpolago, pa jim ne omogočajo nabav teh 
učnih pripomočkov. Ko govorim o razmerju med osebnimi in materialnimi 
izdatki na univerzi, naj omenim za primerjavo samo razmerje, ki obstoji na 
univerzi v Minsku. Ko se je rektor univerze iz Minska mudil v Ljubljani, 
je povedal, da znaša to razmerje pri njih 1 : 2 v korist materialnih izdatkov. 
Samo' ta podatek nam kaže, kakšen poudarek je treba dati sodobnim me- 
todam pouka. 

Ob zaključku razprave o tem vprašanju toplo pozdravljam te spremembe 
o financiranju, ki so bile dobro obrazložene v vseh poročilih, predloženih 
našemu zboru, predvsem pa v poročilu predstavnika Izvršnega sveta. Poudaril 
pa bi ugotovitev, ki izhaja iz poročila našega odbora, namreč da gredo 
premiki v korist negospodarskih investicij le delno na račun gospodarskih 
investicij. Zdi se mi, da so premiki od gospodarskih na negospodarske 
investicije zelo skromni. O takem premiku lahko govorimo le pri cestnem 
skladu, pa še tam le o investicijah, ki so bile odtegnjene letališču v 
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Brniku. Tako, da je to pravzaprav res šele skromen začetek. Zato bo treba 
v bodoče pri proračunskem razporejanju sredstev Več sredstev nameniti za 
šolstvo, prosveto in kulturo, se pravi družbenim službam, na račun gospodarskih 
investicij. To je sicer zelo težko, kajti vemo, da tudi gospodarstvo potrebuje 
še vedno ogromna sredstva. Poudariti pa moram, da smo s splošnim družbenim 
razvojem že ustvarili pogoje, v katerih lahko preidemo na večja vlaganja v 
negospodarske investicije, na vlaganja za službe in ustanove, ki sicer morda 
neposredno nimajo gospodarskega pomena. Ob tem si upam trditi, da na primer 
naše univerze nimamo zaradi nekakšnih nacionalno-emocionalnih nagibov, 
temveč njen obstoj zatevajo tudi gospodarske potrebe in gospodarska prospe- 
riteta naše družbe. Pred očmi imam statistiko UNESCO, iz katere izhaja, da je 
v razvitih deželah univerza potrebna na vsakih 10 000 študentov. Danes je 
na ljubljanski univerzi 8500 študentov, v nekaj letih bo torej ta številka ravno 
dosežena. 

Drugo vprašanje, katerega sem se hotel bežno dotakniti, je vprašanje ma- 
terialnega položaja študentov. Ukrepi v zakonskem predlogu predvidevajo pred- 
vsem povečanjd sredstev sklada za posojilo študentom, regresiranje prehrane 
in stanarin v študentskih domovih in zagotovitev sredstev za hitrejšo izgradnjo 
stanovanj za študente. Pred seboj imam debele analize, ki so jih napravile 
študentske organizacije. Znane so nam tudi razprave na Izvršnem svetu, po 
katerih je nujno izboljšati materialni položaj študentov. Zato mislim, da ni 
treba tega problema konkretizirati s ševilčnimi pokazatelji. Rad bi samo omenil, 
da so sredstva, ki so namenjena skladu za posojila v višini 75 milijonov di- 
narjev v Ljubljani in Mariboru, v organizacijskem pogledu vezana na sklad 
za posojila, ki obstoji pri ljubljanski univerzi. Verjetno bo treba v bodoče ta 
sklad organizirati z lastnim upravnim odborom v republiškem merilu, to se 
pravi nekje izven ljubljanske univerze, da bo lahko delil sredstva po enotnih 
kriterijih študentom obeh univerzitetnih centrov. Tehnična opravila pri zbi- 
ranju podatkov v študijskem uspehu in drugih okoliščinah, na podlagi katerih 
se dodeljujejo sredstva, pa bi lahko ostala v univerzitetnih centrih, v Mariboru 
na združenju, v Ljubljani pa na tajništvu univerze. 

Sklad za posojila se je razvil iz sklada za posojila absolventom, ki je 
bil ustanovljen leta 1952. Letos je ta sklad, ki ne daje več posojil samo absol- 
ventom, temveč tudi drugim študentom, odobril posojila 1600 študentom. To 
je precejšnja številka — višina posojil je bila različna. Tudi pri odobravanju 
teh posojil prevladuje težnja, da bi se višina posojil povečala prav tako kot 
se bodo povečale štipendije, glede katerih je bilo sklenjeno, da naj bi dosegle 
višino 18 000 dinarjev. Na ljubljanski univerzi je bil izdelan statistični pregled, 
iz katerega izhaja, da znaša povprečna štipendija 14 500 dinarjev. Ta podatek 
kaže, da je že storjen premik navzgor. Po podatkih, ki jih je zbrala Zveza 
študentov, so se štipendije v aprilu in maju letos povečale za 18 odstotkov 
v primerjavi s prejšnjim stanjem. V pogledu štipendij torej lahko že sedaj 
ugotovimo koristen napredek. 

Dovolite mi, da ob zaključku razprave ponovno pozdravim vse te ukrepe. 
V celoti podpiram zakonski predlog, menim pa, da bomo tudi v bodoče morali 
obravnavanim vprašanjem posvetiti ustrezno skrb. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Stane Bizjak, poslanec iz 
občine Skofja Loka. 
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Stane Bizjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se v 
svoji razpravi dotaknem problematike življenjskega standarda zaposlenih borcev 
narodnoosvobodilne vojne izpred 9. 9. 1943. 

Ugotavljamo, da bo zvišanje posebnega dodatka za zaposlene borce NOV 
v letošnjem letu zahtevalo 991 milijonov dinarjev sredstev, ki jih bo treba 
najeti pri zavodu za socialno zavarovanje in da bo treba sredstva v ta namen 
prihodnje leto še povečati, ker bodo znašale potrebe 1487 milijonov dinarjev. 
Skupaj za leto 1964 in 1965 bo torej potrebnih 2478 milijonov dinarjev. Pri- 
pominjam, da je ta vsota na videz precej visoka. Če p« imamo pred očmi celotno 
problematiko in število borcev, ki jih zadeva republiški zakon o posebnem 
dodatku, teh je namreč preko 5000, lahko ugotovimo, da bo s temi sredstvi 
izboljšan standard velikemu številu borcev. Zavedati se moramo, da so tisti 
borci, ki so največ prispevali za našo osvoboditev, so pa zaradi različnih vzrokov 
zaostali v svojem razvoju in danes zasedajo zaradi svoje nizke kvalifikacije 
najslabše nagrajevana delovna mesta. 

Ze leta 1959 je bil v okviru federacije sprejet zakon o posebnem dodatku 
za borce, do katerega so bili upravičeni borci pred 9. 9. 1943 z najnižjimi 
osebnimi prejemki. Ta posebni dodatek je bil takrat urejen na osnovi pov- 
prečja osebnih dohodkov kvalificiranega delavca. Dodatek se je v nadaljnjih 
letih do leta 1962 spreminjal in je bil končno oktobra 1962 določen tako, da 
je kril razliko do zneska 26 400 dinarjev za tiste borce, ki so dobili 100 "/'o 
razliko med osebnimi prejemki in navedeno višino dodatka. Za borce iz leta' 
1942 je bilo določeno, da dobijo 90 %> razlike med osebnimi dohodki in na- 
vedeno višino dodatka, medtem ko so borci iz leta 1943 dobivali to razliko 
v višini 60 %>. Seveda pa niso vsi borci pread 9. 9. 1943 dobivali ta dodatek, 
temveč samo tisti, ki so bili v rednem delovnem razmerju in so imeli vsaj 
15 let skupne delovne dobe s posebno priznano delovno dobo. Zaradi tega se 
je število koristnikov tega dodatka stalno spreminjalo in so tako tisti, ki so 
presegli vsoto 26 400 dinarjev, odpadli, drugi, ki so pridobili potrebne pogoje, 
pa so število dopolnjevali oziroma povečali. 

Ugotovimo lahko, da je posebni dodatek za borce v različnih obdobjih 
imel pozitivno vlogo in jo v nekaterih republikah naše države ima še danes. 
Na drugi strani pa moramo ugotoviti, da ta dodatek, določen do zneska 26 400 
dinarjev, ki je zagotovljen po zveznem zakonu, danes v SR Sloveniji nima 
več takega pomena, kot ga je imel do leta 1962. Zaradi hitrega ekonomskega 
razvoja, dviga produktivnosti dela, hitrejšega naraščanja osebnih dohodkov v 
posameznih kategorijah delavcev in uslužbencev, posebno pa zaradi še hitrej- 
šega povečevanja cen življenjskih potrebščin v SR Sloveniji, so prišli borci 
v naši republiki v neenakopraven položaj tako z borci v ostalih republikah, 
kakor tudi z mlajšimi delavci in uslužbenci v naši republiki. Ugotoviti moramo, 
da so ravno borci, ki jih obravnava zakon o posebnem dodatku, nekvalificirani, 
polkvalificirani ali pa kvalificirani delavci na nižjih delovnih mestih. Njihovo 
zdravstveno stanje je slabše od drugih mlajših delavcev, poleg tega pa imajo 
nekateri tudi velike družine, katerih vzdrževanje zahteva tudi večja sredstva. 

Poudariti moram, da je nezadovoljivo in nepravočasno reševanje problema 
zaposlenih borcev povzročilo', da se je večje število borcev, ki so stopili v NOV, 
pred 9. 9. 1943, prijavilo za izredno upokojitev po II. odstavku 73. člena zakona 
o pokojninskem zavarovanju. Kljub temu, da je bil tak borec upokojen, je 
moral zaradi nizke pokojnine iskati dodatno honorarno ali priložnostno za- 
poslitev, da bi si na ta način izboljšal življenjske pogoje. 
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Uveljavitev republiškega zakona o posebnem dodatku borcem NOV je 
povzročila, da so nekateri borci, ki so že vložili prošnje za upokojitev, te 
umaknili, ker se jim bo po tem zakonu osebni položaj izboljšal. Zakon pa bo 
vplival tudi na to, da bodo zvezni organi sprejeli poseben predpis, s katerim 
se bo sedanji dodatek do višine 26 400 prilagodil povprečju osebnih dohodkov 
v zveznem merilu, povečan za 10 %. Nadalje se predvideva, da se bo posebni 
dodatek v federaciji vsako leto prilagajal povprečju osebnih dohodkov v pre- 
teklem letu, kar bo vsaj delno omililo velike razlike v osebnih dohodkih za- 
poslenih borcev, ki so obstajale v zadnjih dveh letih, ko se dodatek ni spreminjal 
in je ostal nespremenjen od oktobra 1962. Seveda pa z dodatkom, ki se bo 
dodeljeval borcem pred 9. 9. 1943 v SR Sloveniji, še ni v celoti rešen problem 
zaposlenih borcev, posebno tistih, ki se približujejo rednim upokojitvam, ker 
se jim ta dodatek pri upokojitvi ne šteje v pokojninsko osnovo. Zato bo treba 
vsekakor vztrajati pri tem, da se tudi republiški in zvezni dodatek štejeta v 
pokojninsko' osnovo. V tej smeri se dela in upamo, da uspeh ne bo izostal. 

Ze danes moramo predvideti, da bo treba v letu 1965 zagotoviti dodatna 
sredstva za te namene, ker bo treba plačati letošnji dolg socialnemu zava- 
rovanju. Pripominjam še, da se do sedaj za zvezni dodatek za borce NOV niso 
plačevali nobeni prispevki za socialno zavarovanje, kar pa se bo spremenilo 
z novim pokojninskim zakonom in bo treba v bodoče tudi za ta dodatek plače- 
vati vse potrebne prispevke za socialno zavarovanje. Ne glede na to, da bodo 
s tem angažirana dodatna denarna sredstva, menim, da to ne bi smelo pred- 
stavljati ovire pri določanju o tej problematiki. S tem bomo dokončno za- 
gotovili vsaj kolikor toliko dostojno eksistenco preko 5000 borcem in njihovim 
družinam. Te borce bomo še dalje obdržali pri aktivnem delu in povečali njihovo 
delovno vnemo. S tem pa jim bomo zagotovili zgolj tisto, kar zaslužijo zaradi 
prekomernih naporov v času narodnoosvobodilne vojne. 

Zato smatram, da so spremembe, ki se vnašajo v proračun, umestne in 
potrebne ter bom zanje tudi glasoval. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo' ima inž. Marija Zupančič-Vičar. 

Inž. Marija Zupančič-Vičar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne 
bom razpravljala o predlogu zakona o spremembah proračuna, mislim pa, da 
je prav, če v zvezi z današnjim dnevnim redom na tem mestu razpravljamo tudi 
o vprašanju smotrnejše investicijske politike kljub temu, da je bilo to vpra- 
šanje obravnavano že v različnih družbeno-političnih organizacijah. 

Zaradi naglega povečevanja investicij v letu 1963 in v začetku letošnjega 
leta, je prišlo do' neskladnosti v investicijski potrošnji. Se vedno prevladuje 
mnenje, da je potrebno kvantitativno povečanje proizvodnje, vse premalo pa 
posvečamo povečanju produktivnosti dela. M.nogo je primerov, ko se investicije 
začenjajo brez poprejšnje ekonomske in tehnične dokumentacije, graditi pa se 
prične še preden so izdelani vsi investicijski elaborati, glavni načrti in preden 
so zagotovljena vsa potrebna finančna sredstva. To je med drugim pokazala tudi 
zadnja akcija gradbene inšpekcije, ki je ugotovila, da od skupno pregledanih 
254 objektov pri 72 objektih ni urejene dokumentacije. Ta podatek je od 
16. maja letos. Posledice takega načina" investiranja so zelo boleče, predvsem 
v primerih investicij, za katera niso zagotovljena vsa finančna sredstva, temveč 
samo del sredstev na začetno fazo. Nadalje so investicijski elaborati premalo 
proučeni, raziskane niso surovinske baze, tržišče in ostali elementi elaborata, 
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predračuni so samo približni in velikokrat tudi namenoma prenizki. Zaradi 
tega forsiranega načina gradnje in prevelikega obsega del, gradbena podjetja 
ta dela zaračunavajo po višjih cenah in se ne držijo gradbenih rokov, kar pri- 
naša investitorju ponovno škodo. Iz tega izhaja, da je nujno izvajati samo tiste 
novogradnje, ki bodo pospeševale razvoj vsega gospodarstva. Nujno* je, da ve- 
žemo sredstva na dolge roke, da dokončamo objekte v realno postavljenih 
rokih in da jih tudi hitro aktiviramo. Predvsem pa je važno investiranje, ki je 
odločilnega pomena za nadaljnji razvoj gospodarstva, na primer na področju 
energetike in transporta. 

Zaradi čim boljšega izkoriščanja investicijskih sredstev je nujno, da delovne 
organizacije same vodijo takšno politiko investiranja, pri kateri bodo z manj- 
šimi investicijami, predvsem za opremo in izboljšano tehnologijo, nadomestile 
drage investicije za gradnje novih objektov. 

Delovne organizacije morajo tudi bolj smotrno združevati sredstva in pri 
tem bolj usklajevati svojo investicijsko dejavnost. 

S konkretnim primerom želim prikazati še en problem kreditiranja inve- 
sticijskih naložb. 

Gradnja razmeroma velikega objekta zdravstvenega doma na Jesenicah bi 
po prvotnem predračunu veljala 565 milijonov dinarjev. Skrbno izdelan inve- 
sticijski program je bil potrjen leta 1960, glavni projekt pa v letu 1961. Po 
dogovoru vseh zainteresiranih in odgovornih organizacij bi financiranje potekalo 
kontinuirano in bi gradnja, začeta v letu 1961, morala biti zaključena v letu 1963. 
Med gradnjo pa so nastopile nepredvidene težave, zlasti zaradi prehoda od 
sistema dotacij na kreditiranje pod zelo neugodnimi pogoji. Odobravanje kre- 
ditov vsako- leto posebej in vsako leto pod drugačnimi pogoji zavlačuje gradnjo, 
posebej še zato, ker so običajno za tekoče leto krediti odobreni šele v sredini 
ali celo ob koncu gradbene sezone. Nujno bi bilo za vsak objekt odobriti ce- 
loten kredit, ki bi ga koristili po tranšah od začetka do dokončanja gradnje." 
Odobravanje kreditov za vsako leto posebej pa ima poleg prej navedene slabe 
strani še eno pomanjkljivost, namreč to, da krediti iz prejšnjega leta že za- 
padt io v izplačevanje kljub temu, da objekt še ne obratuje. 

Tretja negativna stran takega načina kreditiranja pa je ta, da so objekti, 
zgrajeni s pomočjo neugodnih posojil, veliko dražjih in da so taki zavodi v ne- 
enakopravnem položaju z zavodi, ki so jih gradili z dotacijami. Vse te težave 
so nastopile pri gradnji zdravstvenega doma na Jesenicah ter so- povzročile 
podaljšanje gradnje najmanj za. dve leti in podražitev objekta. Ze ta majhen 
primer nam kaže, kako pravilno je stališče Republiškega in Gospodarskega 
zbora, da nobene investicije ne pričnemo- vse dotlej, dokler niso zagotovljena 
vsa potrebna sredstva za njeno dokončanje. Ob takem investicijskem varče- 
vanju bo omogočeno najhitrejše in najracionalnejše dokončanje objekta. Obe- 
nem pa bo omejilo prekoračevanje za investicije predvidenih vsot. Menim, da 
je nujno, da vse gospodarske organizacije, občinske skupščine in ostale poli- 
tične skupnosti sprejmejo- v celoti ta stališča in jih pričnejo izvajati. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Peter Mravljak, 
poslanec iz Radelj. 

Peter Mravljak: To-varišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi 
želim osvetliti nekatere aktualne probleme občinskih proračunov ob upošte- 
vanju stališč VI. plenuma in zadnjega kongresa sindikatov, katere dajejo- večji 
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poudarek ! življenjskemu standardu. Izvršni svet Socialistične republike Slo- 
venije je letos v mesecu maju razposlal vsem občinskim skupščinam Slovenije 
analizo problemov osebnega dohodka učnega osebja v osnovnih šolah s pred- 
logom, da se izboljša materialni položaj šolstva. Ta analiza je osvetlila kritičen 
materialni položaj osnovnih šol, hkrati pa opozorila vse pristojne) činitelje na 
večjo zavzetost pri reševanju obstoječega stanja. Osebni dohodki v osnovnem 
šolstvu v prvih štirih mesecih letos se gibljejo v razponu med 22 100 pri učitelju, 
do 58 800 dinarjev pri profesorju. Toi so redni dohodki učnega osebja na osnov- 
nih šolah na podlagi opravljenega dela na delovnem mestu in ne vključujejo 
dohodkov nadurnega in honorarnega dela, ki ga opravljajo učitelji zaradi 
pomanjkanja pedagoškega kadra. Podatki c osebnih dohodkih učnega osebja 
v: občinah opozarjajo, da ti močno zaostajajo za dohodki delavcev z enako 
izobrazbo v drugih službah, s čimer je resno ogrožena kvaliteta in vsebina 
vzgojno-izobraževalnega dela v šolah in uveljavljanje delitve dohodka po delu. 
Ti pojavi povzročajo nazadovanje osebnega dohodka učiteljev v osnovnih šolah, 
hkrati pa vzbuja v učiteljskih vrstah občutek brezperspektivnosti ' peda- 
goškega poklica in družbenega vrednotenja njihovega dela. Ce ob nekaterih 
primerih iz občine Radlje analiziram gibanje osebnega dohodka učiteljev 
osnovnih šol in uslužbencev delovnih organizacij z enako formalno šolsko izob- 
razbo, ugotavljam, da je povprečni osebni dohodek uslužbenca delovre orga- 
nizacije s srednjo šolsko izobrazbo 55 000 dinarjev, učitelji na osnovni šoli 
imajo 37 000 dinarjev, profesorji na popolni osemletki 56 800 dinarjev, njemu 
enaki po šolski izobrazbi v delovni organizaciji pa 78 000 dinarjev. Postavlja 
se vprašanje, ali se lahko delo človeka v naši družbeni skupnosti tako različno 
vrednoti, čeprav se v obeh primerih zahteva enaka stopnja izobrazbe. Ti po- 
javi povzročajo idejno-politične spore, ki se zlasti odražajo v dvomih glede 
pravilnosti družbenega vrednotenja dela pedagoškega delavca v o:ncvni šoli 
in njemu enakega v proizvodni organizaciji. 

Pred občinske skupščine v zadnjem času prihajajo zahtevki, da je v le- 
tošnjem letu treba spremeniti proračune, iz njih izločiti gospodarske investicije 
in izločena sredstva usmeriti v šolske sklade za izboljšanje materialnega po- 
ložaja o novnega šolstva. Izhajam iz konkretnega proračuna občine Radlje za 
leto 1934. Proračunska sredstva so bila v letošnjem letu po temeljitih razpravah 
družbeno-političnih činiteljev v občini, ki so ugotavljali, katere so zakonite 
obveznosti občine po zveznih in republiških predpisih razdeljena na podlagi 
podatkov in analiz, ki so ugotavljale upravičenost vsakega posameznega zneska. 
V proračunu ni nobene gospodarske investicije in se postavlja vprašanje, kakšne 
so možnosti za rebalans že tako minimalnih postavk občinskega proračuna. 
Spremembe se lahko izvedejo samo na račun znižanja postavk sredstev uprave 
s tem, da se. mora število uslužbencev zmanjšati. Tu pa je stanje že sedaj 
težko. Število uslužbencev občinske uprave se je v letih med 1962 do 1964 
znižalo za 27, od 92 v 1962. letu^ na 65 v 1964. letu. Kolikor bi še nadalje 
krčili upravni aparat občine, bi to delali samo na škodo kvalitete v delovanju 
občinske uprave, ki ne bi mogla uspešno reševati zadev državljanov. Mislim, 
da V tem ni rešitev občinskega proračuna, ker bi na drugi strani odpirali nove 
probleme. Po notranji razdelitvi proračuna v 1964. letu je šolski sklad udeležen 
na neto proračunskem dohodku s 35 odstotki. Občinski preračun izven šol- 
skega sklada v celoti financira pedagoško službo, ki je organizirana v skupnem 
zavodu za štiri koroške občine v Dravogradu. Občinski proračun hkrati pokriva 
anuitete iz najetih kreditov za šolstvo v preteklih letih. Občina je v zadnjih 
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letih najela iz lastnih skladov 122 milijonov dinarjev kreditov za dograditev 
in rekonstrukcijo osnovnih šol ter mora za gospodarske in negospodarske in- 
vesticije iz svojih neto proračunskih dohodkov letno odplačevati 30 milijonov 
anuitet ali 15 '°/o neto proračunskih izdatkov. Občinska uprava je udeležena v 
neto proračunu z 28 %> za socialno varstvo in zdravstvo s 16 %> itd. Glede raz- 
delitve proračunskih sredstev je značilna ugotovitev, da se pristojnosti Zveznih, 
republiških in okrajnih organov nenehno prenašajo na občine in obremenjuj 
jejo njihove proračune. Merilo za osnovno delitev med družbeno-političtiimi 
skupnostmi pa je vsako leto enako. Sofinanciranje sodišč, javnega tožilstva, ka- 
tastra in srednjih šol je vsako leto bolj problematično. V letu 1964 je občinski 
proračun moral prevzeti še breme materialnih izdatkov za, oskrbo postaj ljudske 
milice, kar ponovno povišuje izdatke proračuna. Občina Radlje je specifična, 
ker leži ob severni meji in je na njenem območju močnejša zasedba organov 
ljudske milice, kakor v drugih občinah, kjer ne opravljajo obmejne službe. Z 
ozirom na tak položaj so potrebna večja občinska materialna sredstva za vzdr- 
ževanje postaj ljudske milice, hkrati pa se postavlja vprašanje stanovanj za 
miličnike. Nekateri od teh živijo v nemogočih stanovanjskih razmerah. Ni pa 
sredstev za rešitev najbolj kritičnih primerov. Postavlja se vprašanje, če je 
občina spričo takšnega proračunskega stanja dolžna v celoti pokrivati materialne 
potrebe postaj ljudske milice, hkrati pa skrbeti še za stanovanjske razmere. S 
tem v zvezi menim, da je vprašanje materialne oskrbe postaj ljudske milice 
še posebej o obmejnem območju, skrb širše družbene skupnosti, ne samo občine. 

Opozoriti hočem še na en problem. Občina je gospodarsko slabo razvita. 
Obstoječa industrija je v rekonstrukciji, večja podjetja so združena in imajo 
sedeže izven občine. Koliko občina lahko zbere sredstev od ekonomskih enot 
spričo sedanjega sistema delitve dohodka, najbolj občutijo, tisti, ki so v takem 
položaju. Največji problem je v tem, da na območju občine živi preko, 17 000 
prebivalcev, od katerih je 46,8 %> aktivnih in 53,2 "/o neaktivnih. Neaktivno 
prebivalstvo je močno breme za občino in proračun. Okrog 15 "/o proračunskih 
izdatkov je letno namenjenih za socialne podpore in za zdravljenje socialno 
ogroženih občanov. 

Spričo takih podatkov se lahko resno vprašamo, ali se takšni proračuni 
kot je konkretno proračun občine Radlje, lahko rebalansirajo v korist skladov 
za šolstvo? Verjetno ta občina s tako proračunsko situacijo, ni edina v Slo- 
veniji. Zato bi kazalo temeljito proučiti te probleme in hkrati podvzeti ustrezne 
ukrepe. Posamezna pasivna območja v Sloveniji niso kriva, da nimajo bolj raz- 
vite ekonomski baze, zato bi morala biti skrb širše družbene skupnosti za 
taka območja večja. Ce bi tako gledali na ta problem, ne bi prišlo do nesoraz- 
merij med osebnimi dohodki učiteljev osnovnih šol v razvitih občinah in v 
nerazvitih. 

Strinjam se z ugotovitvijo1, da je treba investicijsko politiko zaostriti, hkrati 
pa izvesti novo razdelitev narodnega dohodka v korist investicij za družbeni 
standard. Nastane pa vprašanje, ob kakšnih pogojih se bo ta razdelitev izvedla 
in ob kakšnih pogojih bodo nerazvite občine mogle dobiti denarna sredstva za 
investicije v osnovno šolstvo, ki naj jim omogočijo izgradnjo ncvih šolskih 
prostorov. Letos ni nobenih izgledov, da bi občine lahko dobile kredite za 
investicije v te namene. Zato naj se vsaj drugo leto predvidijo instrumenti, ki 
bodo občinam to omogočili. 

V zveznem merilu pride na učenca 1,88 m2 šolske površine, v naši občini 
pa le 1 m2. To pa je daleč pod zveznim povprečjem. Zaradi tega predlagam, da 
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Skupščina Socialistične republike Slovenije prouči proračunsko stanje občin 
in predlaga konkretne ukrepe, sicer bo reševanje vprašanja materialnega po- 
ložaja šolstva ostalo samo pri ugotovitvah. Republika in okraji naj ustanovijo 
posebne komisije, ki bodo skupno z občinami proučile možnosti povečanja 
proračunskih sredstev za šolstvo že za letošnje leto. Končno še predlagam, da 
se tistim občinam v Sloveniji, ki nimajo možnosti rebalansirati proračunov v 
korist šolskih skladov, za izboljšanje materialnega položaja šolstva letos omo- 
gočijo ustrezni krediti ali pa dovoli sprostitev posebne obvezne proračunske 
rezerve. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Franjo Turk iz 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Franjo Turk: Tovariši in tovarišice! Iz obrazložitve k današnjemu 
predlogu zakona o spremembi republiškega proračuna jasno izhaja, da pomeni 
ta predlog vsebinsko preusmeritev v korist standarda in v korist reševanja 
tistih dejavnosti, ki so v vsem dosedanjem razvoju zaostajale. Med temi de- 
javnostmi je tudi šolstvo, o čemer priča tudi razprava poslanca tovariša 
Mravljaka. 

Ko razpravljam o teh problemih, bi rad opozoril na stališča o problemih 
šolstva, ki so bila sprejeta na zadnji seji Republiškega in Prosvetno-kulturnega 
zbora, ko je bila obravnavana politika na področju šolstva za prihodnje sedem- 
letno obdobje. V razpravah je prišlo jasno do izraza stališče, da je mišljenje, 
po katerem je financiranje osnovnega šolstva samo' stvar osnovne družbeno- 
politične skupnosti, imelo za posledico, da so se ustvarili zelo različni mate- 
rialni pogoji osnovnega šolstva in da je bil njegov razvoj odvisen od stopnje 
ekonomske moči in razvitosti posameznih občin. To nam potrjuje tudi raz- 
prava tovariša Mravjaka. 

S spremembo proračuna predvidena vsota 421 milijonov din za reševanje 
nekaterih problemov s področja šolstva, kot smo lahko slišali v uvodni ob- 
razložitvi tovariša Bena Zupančiča, bo služila predvsem za izgradnjo šestih 
osnovnih šol. To pa pomeni, da dodelitev teh sredstev še ne pomeni organi- 
ziranega reševanja tega vprašanja, temveč je to le parcialna rešitev, ki jo 
narekuje sedanje materialno stanje in sedanje materialne možnosti. Ta parci- 
alna rešitev pa nas vendarle obvezuje in opozarja, da je treba posvetiti vso 
pozornost: 

prvič, pripravam in obravnavam novega proračunskega sistema, ker je se- 
danje stanje na tem področju in na ostalih področjih družbenega standarda 
posledica nekaterih hib, ki jih ima sedanji proračunski sistem, in drugič, siste- 
matičnemu proučevanju odprtih vprašanj na področju šolstva. 

Pri tem želim opozoriti na nekatere probleme. Zdi se mi, da bi morali 
strokovni organi za šolstvo ugotoviti konkreten minimalni standard glede ma- 
terialnih in drugih pogojev, ki bi jih morala vsaka osnovna šola v Sloveniji 
le imeti. Tako bi bil brez posebnih težav zagotovljen normalen prehod učencev 
iz osemletke na vse šole srednje stopnje. V dosedanjem proračunskem sistemu 
se določeni proračunski dohodki, predvsem dopolnilni proračunski prispevek, 
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zbirajo na območju tiste občine, kjer je občan zaposlen, ne pa tam, kjer stanuje, 
tako da tista osnovna družbeno-politična skupnost, ki bi morala skrbeti za 
njegov družbeni standard, ni deležna njegovega prispevka. Pri izdelavi novega 
proračunskega sistema bo treba to vprašanje rešiti drugače. 

Če pa kljub vsem spremembam občina zaradi slabših materialnih pogojev 
ne bo mogla zagotoviti minimalnega standarda, bo po mojem mišljenju morala 
za to skrbeti širša družbeno-politična skupnost. To pa bi se moralo konkretno 
pokazati pri delitvi proračunskih sredstev med republiko in komuno, ali pa 
na kak drug primeren način. Kako rešiti to vprašanje in za katero pot naj se 
odločimo, mora pokazati strokovna in vsestranska obdelava novega proračun- 
skega sistema, ki bo olajšala delo tudi nam, članom tega zbora, ko bomo raz- 
pravljali o proračunu za leto 1965. Pri teh pripravah pa bedo morale sodelovati 
tudi komune same. Sedanja praksa nas opozarja tudi na to, da so sredstva, ki 
se avtomatično stekajo v občinske družbene sklade za šolstvo, odraz produk- 
tivnosti dela, ki je bila dosežena na določenem področju, medtem ko so bile 
dotacije iz proračunskih sredstev, ki jih je občinska skupščina dodeljevala ob- 
činskemu družbenemu skladu za šolstvo, večkrat v neskladu s porastom produk- 
tivnosti na njenem področju. 

Želim se dotakniti še enega vprašanja, ki sicer ni bistveno, vendar je 
precej pomembno za našo prakso. To je vprašanje izdelave projektov za iz- 
gradnjo osnovnih šol. Pri tem ne mislim, da moramo v vsej Sloveniji graditi 
vse osnovne šole po enakem kopitu. Toda pri tolikšnem številu novozgrajenih 
šol že lahko ugotavljamo, kateri projekt je po svoji funkcionalnosti in upo- 
rabnosti dober ali slab. Z uporabo preizkušenih in dobro uveljavljenih pro- 
jektov, ki jih lahko prilagodimo terenu in drugim pogojem, lahko dosežemo 
precejšnjo pocenitev. Čeprav taka pocenitev pomeni pri enem objektu, denimo, 
le 10 milijonov, lahko predstavljajo tako prihranjena sredstva na območju vse 
republike, že znatne vsote. Mislim, da bi bila naloga strokovnih organov za 
šolstvo, gospodarske zbornice, zlasti pa gradbene operative, da proučijo pogoje 
in možnosti za serijsko proizvodnjo ne samo šolske opreme, temveč tudi po- 
sameznih gradbenih elementov. 

Na koncu svoje razprave v zvezi s spremembami in dopolnitvami repu- 
bliškega proračuna se želim dotakniti še vprašanja povečanih sredstev, ki so 
namenjena za osebne dohodke pripadnikov ljudske milice. V celoti podpiram 
ta predlog, ker menim, da bodo proračunska sredstva tu učinkovito in racio- 
nalno uporabljena. To svojo ugotovitev opiram na dejstvo, da so zaradi nizkih 
osebnih dohodkov v ljudsko milico do sedaj vstopali v glavnem nekvalificirani 
kadri, ki se v proizvodnji niso mogli zaposliti. Potrebni so bili precejšnji 
napori in znatna sredstva za njihovo dodatno splošno izobraževanje, še mnogo 
večja sredstva pa, za njihovo strokovno izobraževanje. Vsi ti napori in vložena 
sredstva pa so bili večkrat zaman, ker je bila zaradi nizkih osebnih prejemkov 
fluktuacija zaposlenih prav v tej službi izredno močna. Urejeni osebni dohodki 
v ljudski milici po mojem mišljenju pomenijo res bolj racionalno uporabo 
republiških proračunskih sredstev. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Jožko Lojen, po- 
slanec iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Jožko Lojen: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z rebalansom 
proračuna in novo razdelitvijo sredstev se želim dotakniti vprašanja zmanj- 
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šanja sredstev cestnega sklada v zvezi s stanjem cest. Strinjam se z določenimi 
premiki v proračunski potrošnji, saj postajajo problemi vsak dan bolj očitni, 
kar je nazorno prikazano tako v materialih, ki smo jih prejeli, kot v današnjih 
obrazložitvah. Prepričan sem, da nisem edini, ki se mu zdi zmanjševanje sred- 
stev cestnega sklada zaskrbljujoče, če pri tem upoštevam stanje cest, pred- 
vsem pa potrebe njihovega vzdrževanja. Res je, da zmanjšanje tega sklada za 
približno' 550 milijonov na račun rekonstrukcij pomeni letos morda le nekaj 
kilometrov manj modernizirane ceste. Vendar pa sem mnenja, da bi bilo 
v strukturi razporeditve sredstev na vzdrževanje rekonstrukcije ter moderni- 
zacije cest nujno narediti določene premike v korist sredstev za vzdrževanje 
cest. Po podatkih, ki morda niso povsem točni, je v republiškem merilu letos v 
primerjavi z lanskim letom približno 11 odstotkov manj sredstev za vzdrže- 
vanje cest. Ce pa upoštevamo še porast cen v letošnjem letu in pa povečanje 
prometa, mislim, da je slika na tem področju povsem jasna. V nekaterih okrajih 
je zmanjšanje sredstev za vzdrževanje še bolj problematično'. Zaradi tega mislim, 
da je bilo umestno priporočilo upravnemu odboru cestnega sklada, da je zmanj- 
šanje sredstev za vzdrževanje cest nedopustno in da se naj ta problematika 
ponovno prouči. 

Zmanjševanje sredstev za vzdrževanje cest ima svoj vzrok predvsem v 
tem, ker so okraji in občine zaradi naraščajočega turizma bolj zainteresirane 
na tem, da vsako leto vsaj nekaj cest na svojem območju modernizirajo, kot 
pa da bi vzdrževale obstoječo cestno mrežo. Ker lastna sredstva v teh investi- 
cijah znaša približno polovico sredstev, se mora okraj ali občina odpovedati 
sredstvom za vzdrževanje cest, če želi neko cesto modernizirati. Prepričan sem 
sicer, da je rekonstrukcija in modernizacija cest nujna, prav tako pa sem pre- 
pričan, da zaradi majhnega števila kilometrov cest, ki jih lahko moderniziramo, 
ne smemo zanemarjati mnogo večjega števila kilometrov cest, ki so v zelo 
slabem stanju. Zato ponovno predlagam, da naš zbor predoči to problematiko 
upravnemu odboru cestnega sklada, ki naj pri razporeditvi sredstev zavzame 
drugačno stališče do vzdrževanja cest. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Branko Korber, po- 
slanec iz občine Mozirje. 

Inž. Branko Korber: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi 
se bom dotaknil regresa za mleko, kot ga obravnava predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije. Za te namene so 
predvidena dodatna sredstva v znesku 150 milijonov dinarjev. Predvidevamo, 
da bo v letošnjem letu odkupljeno v naši republiki okoli 80 do> 90 milijonov 
litrov mleka. Približno polovico te količine bodo zagotovila družbena posestva. 
Delež družbenih posestev je važen zlasti zaradi tega, ker večjim potrošnim 
središčem zagotavlja preskrbo z mlekom. 

Premije za mleko ne bi smeli presojati s stališča, kdo jo dodeljuje, temveč 
s stališča delavca-proizvajalca oziroma kmetijske organizacije, ki smo jo že 
vrsto let slabo stimulirali in ji šele v zadnjih letih skušali pomagati s pre- 
mijami. Želel bi navesti nekaj primerov, kako je nemogoče zahtevati od pro- 
izvodnih organizacij, da dajejo na trg mleko izpod lastne proizvodne cene. 
Ce primerjamo proizvodno ceno mleka s cenami nekaterih drugih proizvodov, 
lahko brez težav ugotovimo, da je v mnoge druge proizvode vloženo veliko 
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manj dela in so zanje potrebna le neznatna osnovna sredstva. V mislih imam 
proizvodnjo »cocte« in polnjenje steklenic s kislo vodo. Za proizvodnjo mleka 
so potrebna mnogo večja materialna sredstva, veliko več dela terja proizvodnja 
krme, krmljenje živine, dnevna molža in higienično ustekleničenje mleka, kot 
pa embaliranje kisle vode, ki je naravno bogastvo. Ugotavljamo pa, da kljub 
približno enaki ceni obeh proizvodov ne moremo govoriti o izraziti akumula- 
tivnosti podjetij, ki polnijo steklenice s kislo vodo. Problem proizvodnje mleka 
se zaostruje tudi v zasebni proizvodnji. Zato bi bilo prav, da bi kmalu pri- 
pravili podobne ukrepe tudi glede proizvodnje mleka pri zasebnih kmečkih 
proizvajalcih, čeprav je jasno, da tudi pri največji stimulaciji zasebni sektor 
ne bo mogel pokriti naraščajočih potreb večjih potrošnih središč. Glavno breme 
preskrbe prebivalcev z mlekom bodo nosila družbena kmetijska posestva in 
mlečne farme. 

V naši praksi ugotavljamo, da pogosto preveč zamujamo z ukrepi oziroma 
intervencijami v gospodarstvu. Zato menim, da ni na mestu varčevanje ravno 
pri mleku. Pri tem pa ne gre samo za problem preskrbe z mlekom. Predlagani 
ukrep dodatnega regresiranja proizvodnje mleka naj stimulativno deluje tudi 
na povečanje števila telet. Zelo zaskrbljujoči so namreč podatki, da število 
plemenic, s tem pa tudi število telet, občutno pada. Po podatkih Republiškega 
sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo je padlo število krav v družbenem 
sektorju za 20 °/o, v privatnem pa za 11 °/o. Analize staleža živine v nekaterih 
predelih kažejo zaskrbljujoče stanje v starostni strukturi plemenskih krav, ker 
prevladujejo predvsem živali, stare od 5 do 10 let, medtem ko je mladih živali 
zelo malo. Ce ne bodo pravočasno proučeni ti pojavi in sprejeti ustrezni ukrepi, 
da bo proizvodnja mleka ,v obeh sektorjih lastništva v bodoče bolj stimulirana, 
lahko pričakujemo, že v bližnji bodočnosti, da bodo zaradi pomanjkanja števila 
telet za rejo še manj izkoriščene že zgrajene hlevske kapacitete za pitanje mlade 
živine, v katere je družba vložila velika sredstva. To pa bo seveda vplivalo na 
to, da se bo še bolj zaostrilo vprašanje preskrbe naših potrošnikov z mesom 
zlasti v turističnih središčih, v katere smo zadnja leta vložili prav tako znatna 
družbena sredstva in razširili njihove zmogljivosti. 

Predsednik Janez Hočevar: Lista prijavljenih govornikov je izčr- 
pana. Zeli še kdo- razpravljati? (Ne javi se nihče.) 

Zaključujem razpravoi in prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije za leto 1964 v celoti. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakonski predlog soglasno sprejet. Zbor obveščam, da 
je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socia- 
listične republike Slovenije za leto 1964 v enakem besedilu sprejel tudi Re- 
publiški zbor. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna So- 
cialistične republike Slovenije za leto 1963. 

Predlagatelj predloga Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije je za svojega predstavnika določil dr. Pavla Rozmana, republiškega sekre- 
tarja za proračun in občo upravo. Prosim ga za ustno obrazložitev predloga za- 
ključnega računa. 
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Dr. Pavle Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci! V pogojih vse večje 
demokratizacije, predvsem vse večje krepitve, vse večje vloge predstavniških 
teles, pa tudi samih državljanov, pri vodenju politike razvoja posameznih pod- 
ročij, postajata tudi proračun in zaključni račun o izvršitvi proračuna vedno 
bolj pomembna dokumenta v smeri kontrole in preverjanja politike financi- 
ranja določenih področij. Zaključni račun, ki predstavlja sicer formalno-pravni 
akt o izvršitvi proračunskih izdatkov v knjigovodskem smislu, mora postati vse 
bolj in bolj dokument, ki bo ocenjeval in analiziral celotno dogajanje na 
tem področju ter nakazoval probleme, ki v preteklem obdobju niso bili naj- 
smotrneje reševani in jim je v prihodnjem obdobju posvetiti več pozornosti. 
Skratka, zaključni račun bi moral postati kažipot in usmerjevalec bodoče poli- 
tike. Prav zato, ker želimo omogočiti podrobnejši pregled problematike trošenja 
sredstev in dati kvalificirano oceno te potrošnje, je izdelana in priložena za- 
ključnemu računu obširnejša dokumentacija. V njej so prikazani najpomemb- 
nejši podatki z nekaterimi obrazložitvami in komentarji. Zato se bom v tej 
obrazložitvi omejil le na nekaj najbolj splošnih značilnosti proračunske po- 
trošnje v letu 1963. 

V letu 1963 je znašala zvezna udeležba na skupnih dohodkih 12°/». Zaradi 
zvišane zvezne udeležbe in zaradi velikih obveznosti, ki so bile hkrati prenesene 
iz zveznega proračuna na republiko, med drugim razni regresi, stroški za geo- 
loške raziskave in podobno, je republika povečala svojo udeležbo v skupnih 
dohodkih; ožje družbeno-politične skupnosti pa so naraščanje in prenos ob- 
veznosti ter zmanjšanje udeležbe v deljivih dohodkih poskušale v okviru svojih 
možnosti usklajevati s povečanjem posebnih dohodkov. Ob tem je mogoče ugo- 
toviti, da spričo take situacije ni mogla priti vedno dovolj do izraza težnja, 
da se zagotovi vsaki družbeno-politični skupnosti povečanje sredstev v takem 
obsegu, ki bi bil usklajen z gospodarsko močjo in omogočal družbeno-političnim 
skupnostim, da s temi sredstvi zadovoljivo krijejo obveznosti, ki jih morajo 
financirati po določilih ustave in zakonov. 

Zato' se vsako leto srečujemo s kočljivo problematiko konkretne delitve 
sredstev med posameznimi družbeno-političnimi skupnostmi, v zvezi s tem 
pa z vprašanjem, katere družbene potrebe naj rešuje en ali drug proračun. 
Tako se na primer preko republiškega proračuna financira republiška uprava, 
kar je vsekakor ena od osnovnih funkcij republiškega proračuna, po drugi 
strani pa vsebuje republiški proračun dotacije družbeno-političnim organiza- 
cijam in društvom, dotacije samostojnim zavodom, regres za premog za široko 
potrošnjo, regres za premiranje mleka, sredstva geoloških raziskav in 
podobno. Preko skladov daje republiški proračun tudi sredstva za znanstveno 
raziskovalno delo, za šolstvo, za negospodarske investicije itd. Iz navedenega 
prikaza sledi, da so področja, ki jih financira republiški proračun, zelo različna 
in da obstaja vrsta družbenih potreb, ki bi se lahko financirale preko enega 
ali drugega proračuna. Financiranje pa je seveda odvisno od ustrezne politike 
razdeljevanja sredstev, ki jih ustvarja skupnost in konkretne razporeditve 
obveznosti. 

Pri sedanji delitvi narodnega dohodka ne moremo pričakovati bistvenega 
povečanja sredstev, ki so namenjena za proračunsko potrošnjo v republiki. 
Računamo lahko le z rednim porastom teh sredstev, ki je rezultat večje pro- 
izvodnje oziroma večje produktivnosti. Kakor pa je znano, so v teku priprave, 
da se v celotni delitvi narodnega dohodka izvršijo nekatere spremembe. V 
pripravi so tudi novi predpisi o financiranju družbeno-političnih skupnosti, ki 



11. seja 331 

naj bi nadomestili dosednji zakon o proračunih in ki bodo vsaj v določeni 
meri prispevali k razčiščenju proračunske problematike nasploh, posebej pa 
glede razdelitve proračunskih sredstev med posameznimi družbeno-političnimi 
skupnostmi. 

V nadaljevanju se želim nekoliko zadržati pri sami izvršitvi republiškega 
proračuna za leto 1963. V tem okviru bi se samo v najbolj splošnih obrisih 
zadržal pri vprašanju dohodkov^ nekoliko več pa bi spregovoril o izdatkih,- 
vsaj o nekaterih tipičnih. 

Glede dohodkov je iz priloženega osnutka zaključnega računa republiškega 
proračuna za leto 1963 razvidno, da so znašali bruto proračunski dohodki 20 mi- 
lijard 201 milijon dinarjev. Ker pa gre pri dohodkih republiškega proračuna 
za udeležbo na skupnih proračunskih dohodkih, doseženih na območju vse 
republike, je morda prav, da spregovorim tudi o tem. Tako so celotni pro- 
računski dohodki, realizirani na območju Socialistične republike Slovenije, brez 
posebnih dohodkov zveze znašali približno 84 miijard dinarjev, kar je nasproti 
letu 1962 za 8 in pol milijarde oziroma za 11% več. Ta znaesek predstavlja 
blizu 12 % družbenega proizvoda. Pri tem znesku, namreč 84 milijard pred- 
stavljajo skupni dohodki, pri katerih participira republiški proračun, okrog 
62 milijard dinarjev. 

Posebej naj med dohodki omenim proračunski prispevek iz osebnega do- 
hodka, ki predstavlja največjo postavko obračunskih dohodkov. Ta dohodek je 
bil v letu 1963 na območju Slovenije ustvarjen v višini 45,5 milijarde din, 
kar pomeni 54 % vseh proračunskih dohodkov na območju Socialistične re- 
publike Slovenije in 72 %> vseh dohodkov republiškega proračuna. Proračunski 
prispevek se je v Sloveniji nasproti letu 1962 povečal za 7,2 milijarde dinarjev 
ali za 19 %. Sredstva s področja kmetijstva, to je dohodnina, so bila v preteklem 
letu na območju Socialistične republike Slovenije ustvarjena v višini 7 milijard 
dinarjev, kar pomeni, da so se nasproti letu 1962 povečala za 413 milijonov 
oziroma za 6 "/o. Dohodnina cd samostojnih poklicev in prometni davek sta 
bila v letu 1963 ustvarjena v višini 4 milijarde 290 milijonov dinarjev in sta 
nasproti letu 1962 manjša za 760 milijonov oziroma za 15%, kar je pripisati 
spremenjeni davčni politiki za obrtne dejavnosti in gostinstvo. Naj še ome- 
nim, da se je prometni davek od alkoholnih pijač nasproti letu 1962 povečal 
za 838 milijonov oziroma za 17 %, in prometni davek od prodaje na drobno 
za 638 milijonov oziroma za 11%. Toliko na kratko o dohodkih. 

Izdatki po zaključnem računu republike so v letu 1963 znašali, če upo- 
števamo tudi sredstva za sklade, 19 milijard 160 milijonov dinarjev. Ce pa od- 
štejemo neposredno udeležbo skladov v proračunskih dohodkih v višini 7 mi- 
lijard 573 milijonov dinarjev, je znašala poraba 11 milijard 587 milijonov di- 
narjev. Podrobna obravnava teh izdatkov oziroma obrazložitev potrošnje je po- 
dana v priloženih materialih, zato se bom v tem poročilu zadržal le pri 
nekaterih posameznih problemih. 

Dovolite, da se najprej ustavim pri potrošnji državnih organov. Zla re- 
publiško državno upravo, ki obsega skupno s predstavniškimi organi 30 orga- 
nizacijskih enot, je bilo porabljenih 8 milijardd 82 milijonov dinarjev, kar 
je za 932 milijonov din več kot leta 1962. Navedena skupna sredstva so bila 
porabljena za potrebe državne uprave same v višini 5 milijard 296 milijonov, 
ostali 2 milijardi 786 milijonov dinarjev pa se nanaša na funkcionalne izdatke 
posameznih organov. Od sredstev, potrošenih za državno upravo, je bilo porab- 
ljeno za tajništvo za notranje zadeve, ki vključujejo tudi izdatke ljudske milice, 
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2 milijardi 718 milijonov dinarjev, torej nad polovico vseh izdatkov republiške 
državne uprave. 

Od skupnih izdatkov za državno upravo- odpade na osebne izdatke 4520 mi- 
lijonov, na materialne izdatke, to je režijske stroške pa le 776 milijonov dinarjev 
ali 14,6 odstotka. 

Za funkcionalne izdatke državne uprave, ki vsebujejo tudi izdatke za tako 
imenovano pogodbeno financiranje oziroma dejavnost, je bilo porabljeno 1675 
milijonov dinarjev, kar je za 19% več kot v letu 1962. Razdelitev teh izdatkov 
je podrobno prikazana v materialih. 

Da vas ne bi dalje zadrževal s številčnimi podatki, bom skušal v nadalje- 
vanju izraziti nekaj misli o tem, ali so bila vsa sredstva, dodeljena državni 
upravi, dovolj racionalno izkoriščena. Pri tem se ne bi spuščal v razpravo, 
če opravljeno delo državne uprave, vzeto v celoti in v posameznih organih, 
opravičuje omenjeno potrošnjo. Glede izdatkov republiških organov bi v sploš- 
nem lahko- ugotovili, da so se gibali v zakonitih okvirih in da so bili premišljeni, 
oziroma v glavnem utemeljeni, če jih ocenjujemo z vidika posameznih organov. 
Kakor hitro pa začnemo ocenjevati to potrošnjo z družbenega vidika, torej ne 
z vidika posameznega organa, se pokaže, da proračunska potrošnja, namenjena 
financiranju državnih organov, odpira vrsto vprašanj in terja odgovor nanje. 

Z družbenega vidika je za vsak organ posebej in za vse državne organe 
skupaj zlasti interesanten problem, ali so dovolj izkoriščene vse notranje re- 
zerve. Po našem mnenju na to vprašanje ne bi mogli v celoti pritrdilno odgo- 
voriti. Vsa dosedanja proučevanja namreč kažejo, da je notranjih časovnih in 
materialnih rezerv še razmeroma mnogo, zlasti še, ker se številnih niti ne 
zavedamo ali pa smo nanje premalo pozorni. 

Med temi pojavi oziroma rezervami zasluži posebno pozornost dvakratno 
ali celo večkratno ponavljanje istih oziroma podobnih nalog pri dveh ali več 
različnih upravnih organih, ali med upravnimi organi in zavodi, ali pa tudi 
znotraj posameznega organa v dveh ali več notranjih organizacijskih enotah, 
oziroma na dveh ali več različnih delovnih mestih. Dalje je za upravo značilna 
velika organizacijska razčlenjenost, saj je v 30 republiških organih preko 150 
samostojnih notranjih organizacijskih enot, oddelkov, odsekov, skupnih služb 
itd. Nobenega dvoma ni, da je tolikšna organizacijska razdrobljenost bolj po- 
sledica subjektivnih vplivov, kot pa izraz stvarnih potreb; to pa je v nasprotju 
z načeli sodobne organizacije, ker po nepotrebnem povečuje število vodilnih 
uslužbencev, zmanjšuje možnosti za organiziranje teamov, povečuje potrebe 
po administrativno-tehničnih uslužbencih itd. 

Prav tako nastajajo rezerve tudi zaradi nekaterih nedoslednosti v izva- 
janju načela polne, enakomerne, homogene in smotrne zaposlitve uslužbencev. 
Pogosto se dogaja, da na primer visoko strokovni uslužbenci opravljajo delil 
manipulativne narave oziroma dela, ki niso primerna za njihovo strokovnost, 
še pogostejši pa je pojav, da so nekateri uslužbenci preobremenjeni, medtem 
ko drugi včasih niti niso polno zaposleni. Poseben problem je smotrna zaposlitev. 
Večkrat se premalo poglobimo v vprašanje, ali je določeno opravilo res nujno 
potrebno, ali bo učinek v sorazmerju s stroški, in ali se enak rezultat ne bi 
mogel doseči na enostavnejši ali cenejši način in podobno. Takih in podobnih 
časovnih oziroma materialnih rezerv je še cela vrsta. Tako bi se na primer 
morali bolj poglabljati v problem preobširnosti raznih elaboratov, poročil, analiz 
in informacij, v problem intenzivnejše in smotrnejše uporabe mehanizacije ter 
dirugih tehničnih pripomočkov za delo, v problem umestnosti in potrebnosti 
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raznih evidenc in v problematiko organiziranja sodobne dokumentacijske službe 
ter drugih skupnih služb. Prav tako' bi bilo umestno* analizirati problematiko 
discipliniranega izkoriščanja delovnega časa in koordiniranega izkoriščanja let- 
nih dopustov. 

V vseh teh vprašanjih, na videz drobnih in nepomembnih, se skrivajo velike 
notranje, časovne in materialne rezerve. Menim, da je prišel čas, da okrepimo 
razmišljanja o njih, jih odkrivamo* in aktiviramo, ker je zaradi teh rezerv 
potrebno toliko več uslužbencev in toliko več stroškov za poslovanje. 

Upravičeno lahko pričakujemo, da bo novi uslužbenski sistem prispeval 
določen delež pri ugotavljanju in izkoriščanju teh rezerv, vsekakor pa bo treba 
tudi cb sestavi proračuna za prihodnje leto posvetiti temu vprašanju kar naj- 
večjo pozornost. 

Drugo pomembno vprašanje so dotacije. Ta postavka je razmeroma visoka, 
saj znaša v letu 1963, ob upoštevanju izrednih nakazil iz republiške proračunske 
rezerve, nad eno milijardo 900 milijonov dinarjev. Za dotacije družbenim orga- 
nizacijam in društvom je bilo porabljenih £99 milijonov, za dotacije samostojnim 
zavodom pa 1 039 milijonov dinarjev. 

Dotacije družbenim organizacijam so namenjene 85 organizacijam in 
društvom. Od navedenega števila je prejelo 12 organizacij 736 milijonov dinarjev 
oziroma 82 % vseh v te namene predvidenih sredstev, vseh drugih 73 organizacij 
in društev pa je prejelo dotacije v skupni višini 163 milijonov dinarjev. Za to 
skupino organizacij je značilno, da gre skoraj izključno, za strokovne organizacije 
s področja kulture, šolstva, raziskovalnega dela, zdravstva, pravosodja. Po- 
drobnejša razčlenitev te skupine družbenih organizacij in društev nam pokaže, 
da prejema 27 organizacij manj kot 200 000 din dotacije, 17 organizacij 200 do 
530 000, 4 organizacije 500 000 do 1 milijona, ostalih 25 organizacij pa več kot 
1 milijon dinarjev. 

Večina strokovnih organizacij ima nizke operativne in funkcionalne stroške 
ter v glavnem nima zaposlenega osebja, temveč temelji delo njihovih članov 
na prostovoljni osnovi. V vseh organizacijah in društvih, ki prejemajo dotacije 
iz republiškega proračuna, je zaposlenih 360 rednih uslužbencev, od tega 52 % v 
družbeno-političnih organizacijah. Veliko število organizacij in društev je pre- 
jemalo, kot rečeno, razmeroma majhno dotacijo. Menim, pa,, da je težko postaviti 
•spodnjo mejo, da katere je dodeljevanje dotacij smiselno. Nedvomno drži, da 
tudi 100 000 din dotacije lahko za neko strokovno organizaci jo pomeni koristno 
pomoč, vendar menim, da bi bito treba v bodoče temeljiteje analizirati, pri 
katerih društvih in kakšni meri bo potrebna in smotrna neposredna dotacija 
iz republiškega proračuna. Vsekakor bi morala društva v večji meri težiti za 
tem, da bi svoje potrebe v glavnem krila z dohodki od članarine in da bodo 
bolje izkoriščala ostale možnosti za povečanje lastnih dohodkov. 

Izvršni svet SR Slovenije ima ustanoviteljske pravice nasproti 82 samostoj- 
nim zavodom, med katerimi je 14 znanstveno-raziskovalnih, 15 kulturnih, 
17 visokošolskih, 11 zdravstvenih itd. Večina navedenih zavodov se financira 
z lastnimi sredstvi od uslug, ki jih plačujejo posamezni koristniki, med njimi 
na primer zavodi za socialno zavarovanje, gospodarske organizacije itd. 20 samo- 
stojnih zavodov, predvsem s področja kulturne dejavnosti, pa prejema iz repu- 
bliškega proračuna neposredno dotacijo v višini 1 039 milijonov dinarjev. Neka- 
teri zavodi se financirajo tudi posredno iz republiškega proračuna tako, da je 
neposreden plačnik usluge ustrezajoči republiški organ. Iz tega naslova je bilo 
v letu 1963 dano nad 600 milijonov dinarjev. 
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Ob sorazmerno visokem številu zavodov, katerih ustanovitelj je Izvršni svet, 
se postavlja vprašanje, ali je pri današnjem stanju našega komunalnega in 
gospodarskega sistema še upravičeno, da obdrži Izvršni svet ustanoviteljske 
pravice za vse dosedanje republiške zavode. Sodim, da bo treba, to vprašanje 
podrobno proučiti predvsem v smeri, če bi bilo možno ustanoviteljske pravice 
nekaterih zavodov prenesti na tiste institucije, ki imajo neposreden interes 
na dejavnosti posameznega zavoda, na primer zbornice, gospodarske organiza- 
cije, univerza itd. Ne glede na to pa bi bilo vsekakor potrebno doseči, da bi 
vsi tisti zavodi, pri katerih je to mogoče, čimprej prešli na način financiranja 
na osnovi pogodb. 

Ker so materialu o zaključnem računu republiškega proračuna priloženi 
tudi zaključni računi republiških skladov, mi dovolite, da tudi v zvezi s tem 
podam nekaj najsplošnejših ugotovitev. 

V republiški pristojnosti je 15 skladov, od katerih jih je 10 ustanovljenih 
na podlagi zveznih, 5 pa na podlagi republiških predpisov. Vse sklade, razen 
enega, to je posebnih sredstev za gradnjo sodnih poslopij, ki dejansko tudi ni 
pravi sklad, upravljajo' upravni odbori kot družbeni organi. Zaključne račune 
posameznih skladov so sprejeli njihovi upravni odbori, ki so izdelali tudi 
poročila o uporabi sredstev. Ta poročila tvorijo poseben material, ki je bil 
predložen Skupščini. 

Vsi skladi so v preteklem letu razpolagali s sredstvi v višini 50 milijard 
500 milijonov dinarjev, porabljeno je bilo 47 milijard 73 milijonov, tako da je 
ostalo neizkorišečnih nekaj manj kot 3,5 milijarde dinarjev. 

Razpoložljiva sredstva so bila formirana iz naslednjih virov: iz leta 1962 
so bila prenesena sredstva v višini 7 300 milijonov, sredstva iz republiškega 
proračuna so znašala 7 milijard, lastna sredstva 25 milijard 500 milijonov, 
posojila 7 200 milijonov, ostali dohcdki pa 3 500 milijonov dinarjev. 

Iz poročil upravnih odborov skladov je mogoče zaključiti, da so skladi 
poslovali v glavnem v skladu z ustreznimi smernicami družbenega plana za 
leto 1963. Skladi so skušali, in povečini tudi uspeli, poleg svojih sredstev pri- 
tegniti k financiranju tudi sredstva neposrednih interesentov; v posameznih 
konkretnih odločitvah pa so vključevali tudi ustrezne organizacije, kakor tudi 
posameznike. 

Ce izvzamemo republiški investicijski sklad, ugotovimo, da so nekateri 
republiški skladi izkazali na koncu leta sorazmerno visoka neizkoriščena sred- 
stva. Pri nekaterih gre za, objektivne razloge, pri drugih pa to ni posledica 
objektivnih odločitev. Seveda so pri nekaterih skladih tudi primeri, ko so bila 
dela izvršena in do konca leta še niso bila obračunana. 

Financiranje nekaterih dejavnosti preko skladov se je po dosedanji praksi 
izkazalo v glavnem kot koristno,, vsekakor pa za bodoče nastopa vprašanje, 
koliko bi kazalo, še nadalje ostati pri sedanjem številu republiških skladov. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Spričo tega, da se preko republiškega pro- 
računa, republiških zavodov in skladov trosijo vse večja družbena sredstva, 
bi ob zaključku želel poudariti, da to dejstvo terja tako kot tudi na vseh ostalih 
področjih maksimalno smotrnost pri trošenju in kar največje varčevanje. 

O racionalnem gospodarjenju s temi sredstvi lahko govorimo, na eni strani 
že ob sami razdelitvi proračunskih sredstev na posamezne nosilce ob sestavi 
republiškega proračuna, na drugi strani pa ob presojanju, če so razpoložljiva 
sredstva od strani neposrednih koristnikov pravilno in varčno uporabljena,. 

I 
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Ob razdeljevanju sredstev pri sestavi proračuna je treba vsekakor težiti 
za tem, da se vsakokratna razpoložljiva sredstva porazdele med posamezne 
koristnike v taki višini in v takih razmerjih, ki omogočajo izvrševanje njihovih 
nalog, pri čemer pa je potreben poudarek na zagotovitvi skladnega razvoja vseh 
negospodarskih področij. Pri tem pa mora delitev razpoložljivih sredstev med 
posamezne nosilce sloneti na realni ugotovitvi potreb vsakega posameznega 
koristnika, kar pa gotovo ni lahka naloga. Sredstva za osebne dohodke usluben- 
cev posameznega organa bi se morala formirati kar najrealneje na podlagi 
ugotovljenega najpotrebnejšega števila uslužbencev, pri čemer bi morala imeti 
odločilno vlogo dobra organizacija poslovanja, primeren strokovni nivo uslužben- 
cev in programiranje ter planiranje dela na podlagi nalog, ki jih ima posamezni 
organ oziroma zavod. Nedvomno so glede števila uslužbencev v državni upravi 
še precejšnje rezerve in je možno na tem področju ustvariti določene prihranke. 

Čeprav gre pri operativnih izdatkih za sorazmerno majhna sredstva, bi 
bilo tudi tu s smotrno organizacijo dela prav gotovo mogoče trositi manj, kakor 
trošimo danes. V mislih imam združevanje posameznih tehničnih služb v obliki 
ustrezajočih servisov. Dosedanji poskusi v tej smeri kažejo, da se tako zdru- 
ževanje obnese. Ni tudi brez osnove, da navajam možnost varčevanja pri 
službenih potovanjih, za katera naj se uporabljajo najbolj praktična prevozna 
sredstva, združuje naj se več nalog ob enem potovanju itd. Razne konference 
in sestanki naj se sklicujejo res samo v najnujnejših primerih. 

Ce uvedemo kar največje varčevanje proračunskih sredstev, če se bo pro- 
računska potrošnja izvrševala strogo v okviru zakonitih predpisov in če bo vsak 
uslužbenec sam sebi finančni inšpektor, menim, da bomo že s tem znatno 
prispevali, da bodo proračunska sredstva smotrno in racionalno uporabljena. 

Ob zaključku, tovarišice in tovariši poslanci, v imenu Izvršnega sveta pred- 
lagam, da zbor predlagani zaključni račun sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Začasni cdbor za proračunski sistem 
našega zbora je obravnaval in sklepal o tem predlogu. Pismeno poročilo odbora 
vam je bilo že dostavljeno. Za svojega poročevalca je odbor določil članico 
odbora Jolando Kos. Prosim jo, da stališče odbora še ustno obrazloži. 

J o lan da Kos: Predlog zakona o- zaključnem računu o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1963 in pismeno poročilo k predlogu dajeta jasno 
sliko realizacije proračunskih dohodkov in izdatkov. V imenu začasnega odbora 
za proračunski sistem, ki je v načelni razpravi sprejel predlog zakona, želim 
opozoriti na nekatera vprašanja, tako glede formiranja in delitve proračunskih 
dohodkov, kakor tudi glede izvrševanja proračunskih izdatkov. 

Sedanji proračunski sistem, ki temelji na zakonu o proračunih in financi- 
ranju samostojnih zavodov iz leta 1959, je zastarel in ovira skladen razvoj ter 
uresničevanje ustavnih določil o izpolnjevanju nalog družbeno-političnih skup- 
nosti. Sistem delitve vseh proračunskih dohodkov od zveze do občine je na 
sedanji stopnji razvoja nevzdržen, saj ne daje materialne osnove zelo poudar- 
jenemu izpopolnjevanju komunalnega sistema. Zato postaja vprašanje delitve 
sredstev med družbeno-političnimi skupnostmi vse bolj pereče in terja temelji- 
tega proučevanja in korenitih sprememb v skladu z ustavnimi določili. 

Proračunski prispevek iz osebnega dohodka iz gospodarstva, ki predstavlja 
58 °/o vseh skupnih proračunskih dohodkov, je prekoračil lanska predvidevanja 
za 7,1 °/o, v primerjavi z realizacijo v letu 1962 pa se je povečal celo za 
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22,5 "/o. Proračunski prispevek iz osebnega dohodka iz negospodarskega področja 
pa je bil za 6,7fl/o pod planskimi predvidevanji in je porastel za 7,4 °/o v primer- 
javi z letom 1962. To dokazuje, da osebni dohodki na tako imenovani negospo- 
darskem področju zaostajajo za planskimi predvidevanji, čeprav ugotavljamo, 
da planske naloge na teh področjih še zdaleč ne odražajo realnih potreb. 

To nas mera resno opozoriti na nujno rešitev teh žgočih problemov in 
nesorazmerij, ki jih moramo upoštevati in odpravljati pri nadaljnjem progami- 
ranju proračunske potrošnje, pa naj bo to neposredno preko proračuna ali pa 
preko skladov. 

Pri obravnavi proračunskih izdatkov je potrebno obravnavati proračunska 
sredstva kot celoto- in sicer tako tista, ki se trosijo neposredno' iz proračuna, 
kakor tudi tista, ki se trošijo> preko skladov, upoštevajoč, da vse dosedanje 
analize in stanje terjajo premik sredstev v korist osebne in splošne potrošnje. 

Nova oblika, ki se pojavlja v lanskoletnem proračunu, je trošenje znatnih 
materialnih sredstev za plačilo uslug po pogodbah. Ta način financiranja dolo- 
čene naloge je zelo pozitiven in ga je treba razvijati ter izpopolnjevati. Na 
ta način je bilo leta 1963 porabljenih 834 milijonov dinarjev. Pogrešamo' pa 
analizo koristnosti vseh uslug. Zato je nujno, da posvetijo odgovorni organi vso 
skrb trošenju teh sredstev. Vsa plačila morajo sloneti na dejanskih pogodbah, 
ki točno določajo naloge in dolžnosti izvajalca, ker tovrstni izdatki ne morejo 
biti le vir financiranja nekaterih zavodov, ampak smotrno gospodarno- trošenje 
sredstev za točno določene naloge, ki so družbeno najpomembnejše in najko- 
ristnejše. 

Prav tako je potrebno posvetiti večjo pozornost ocenjevanju izvršenih nalog 
po pogodbah. 

Poleg navedenih vprašanj pa je še vrsta drugih problemov pri posameznih 
proračunskih izdatkih, ki zahtevajo boljših rešitev; to so dotacije družbenim 
organizacijam, štipendiranje, sistem financiranja zavodov, sistem republiških 
skladov, izpopolnitev sistema financiranja uprave. Nujno je tudi, da se uvede 
resnična racionalizacija in varčevanje na vseh področjih. Za rešitev številnih 
vprašanj, ki izvirajo predvsem iz sedanjega sistema delitve, je nujno pospešiti 
priprave novih ustreznih zveznih in republiških zakonov. 

K predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 
za leto 1963 so podali svoja mnenja tudi ustrezni odbori Gospodarskega zbora, 
Prosvetno-kulturnega zbora in Socialno-zdravstvenega zbora. Iz omenjenih 
mnenj izhaja, da se s predloženim zakonom strinjajo, pri čemer ugotavljajo 
kot pozitivna dejstva, da je k predlogu zaključnega računa priloženo poročilo 
z analizo izvrševanja proračuna v preteklem letu, kar naj bi postala v bodoče 
stalna praksa. 

V imenu začasnega odbora za proračunski sistem predlagam, da zbor 
sprejme zakon o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za 
leto 1963 v predloženem besedilu. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Besedo ima Ciril 
Kambič, poslanec iz občine Maribor-Tabor. 

Ciril Kambič: Na zadnji seji Organizacijsko-političnega zbora smo 
obravnavali formiranje in delitev dohodka v občinski upravi. Zdi se mi, da ni 
odveč, če danes spregovorimo tudi o formiranju in delitvi osebnega dohodka v 
republiških upravnih organih, ker je sistem, ki velja v republiških upravnih 
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organih, enak tistemu, ki ga uporabljajo občinski upravni organi in temelji na 
sredstvih, katera ti organi dobijo iz proračuna v obliki dotacije ali sorazmerne 
udeležbe v programskih dohodkih. Ce smo ugotavljali, da je v občini ta sistem 
v neskladju z načeli formiranja in delitve dohodka, potem velja isto tudi za 
republiške organe. Zato bi bilo prav, da pri obravnavanju novega proračuna 
uskladimo ta sistem z načeli, ki jih vsi odobravamo, to je, da vsi potrošniki repu- 
bliškega proračuna dobivajo sredstva na osnovi programov dela, ne pa na 
osnovi nekih ključev za udeležbo ali v obliki dotacije. Ti programi morajo biti 
dejansko v skladu z obsegom dela oziroma z nalogami organa. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je dotaknil problema rezerv, ki obstojajo v 
posameznih republiških upravnih organih. V zvezi s tem bi bilo prav, da se ob 
tezah za novi zakon o republiških upravnih organih prouči organizacija, funk- 
cioniranje, delovno področje in obseg dela posameznih organov ter njihove 
potrošnje. Ce bomo ta vprašanja reševali v pripravah zakona na ta način, 
bomo lahko uspešno odpravili pomanjkljivosti in izkoristili notranje rezerve, 
ki so bile v razpravi omenjene. 

Ne da bi se ukvarjal s posameznimi podrobnostmi, naj omenim samo še 
to, da je sistem dotiranja posameznih družbenih organizacij in društev že 
zastarel in da so te dotacije določene na podlagi nekih stalnih izračunov, ki se 
avtomatično vsako leto zvišujejo. Pri tem nastopa vprašanje ali te dotacije 
ustrezajo realnim potrebam in splošnemu stanju pri nas. Društva uporabljajo 
dotacije v največji meri za funkcionalne izdatke, manj za operativne, oziroma 
za pospeševanje svoje dejavnosti. Očitno je, da tak način financiranja posa- 
meznih društev nikakor ni v skladu z današnjo stopnjo družbenega razvoja in 
z načeli delitve ter ustvarjanja dohodka. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Vlado Grešnik, poslanec iz 
Slovenskih Konjic. 

Vlado Grešnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bom 
nadaljeval misli predgovornika, ki je omenil problem dotacij društvom in 
organizacijam. Po podatkih poročila predstavnika Izvršnega sveta smo lansko 
leto dali teh dotacij preko 800 milijonov dinarjev. V letošnjem proračunu so 
te dotacije predvidene v višini okoli milijarde dinarjev. Tudi število društev 
in organizacij je v letošnjem letu naraslo na okoli 115 od lanskoletnih 85. 
Upravičeno pa je s tem v zvezi vprašanje družbene koristnosti vseh teh društev 
in organizacij, saj je že razprava o proračunu za le<to 1964 pokazala, da je ta 
problem pereč in da mu je treba v bodoče posvetiti več pozornosti. 

Lahko se tudi vpraišamo, ali se vsa ta sredstva v naših društvih in organi- 
zacijah racionalno trosijo. Te dotacije se gibljejo v mejah od nekaj tisoč dinarjev 
pa tudi do milijona in več dinarjev. Ta sredstva se v mnogih primerih trošijo 
brez širše družbene kontrole in vpogleda javnosti. Razna majhna strokovna 
društva rastejo kot gobe po dežju. Ali s tem morda znova ne obnavljamo stare 
cehovske miselnosti? Ko podpiramo takšna društva z dotacijami, jih na drugi 
strani ne spodbujamo dovolj za pobiranje članarine. To problematiko je treba 
proučiti tudi zato, ker se ta društva v mnogih primerih ustanavljajo, včasih 
tudi pod pritiskom njihovih republiških vodstev, v občinah in okrajih ter 
bremenijo občinske oziroma okrajne proračune. Na žalost nimam podatkov, 
koliko znašajo celotne dotacije tem društvom in organizacijam na področju Slo- 
venije, vendar so to verjetno težki milijoni. 

22 
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Zdi se mi, da vsa ta problematika, ki je bila nazorno prikazana v samem 
poročilu, zahteva, da se nujno in v celoti prouči vprašanje dotiranja društev 
in organizacij. Morda bi bilo umestno razmisliti o možnosti, da se ta sredstva 
združijo v ustreznem skladu, preko katerega bi se izvajal enoten sistem dotacij 
na osnovi programov dela posameznih društev in organizacij. Stremeti moramo, 
da bi začeli tudi dotacije deliti po delu, se pravi na podlagi ustreznih delovnih 
programov. S tem bomo prav gotovo zagotovili večji družbeni vpliv pri razde- 
ljevanju sredstev, poleg tega pa omogočili 'javnosti večji vpogled v trošenje 
teh sredstev. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Milan Znidaršič, 
poslanec iz občine Ljubljana-Center. 

Milan Znidaršič: Na kratko se bom dotaknil problema proračunske 
potrošnje samostojnih zavodov, ker se mi zdi, da bo treba v bodočem proračunu 
temu vprašanju posvetiti malo več pozornosti. Strinjam se z mišljenjem začas- 
nega odbora za proračunski sistem, kakor tudi z izvajanji predstavnika Izvrš- 
nega sveta, ki je svoje poglede na ta problem podal v svojem poročilu. Mislim, 
da na tem področju obstojijo določena nerazčiščena vprašnja; tudi samo vpra- 
šanje financiranja samostojnih zavodov še ni zadovoljivo rešeno. 

Poročilo o zaključnem računu navaja, da je neposredno iz proračuna doti- 
ranih 20 zavodov, poleg tega pa je še 63 zavodov, pri katerih izvršuje ustano- 
viteljske pravice Izvršni svet. Sredstva, s katerimi zavodi neposredno razpola- 
gajo, so precej visoka. Samo samostojni zavodi, ki se neposredno doti raj o iz 
republiškega proračuna, so v letu 1963 razpolagali s 4079 milijoni dinarjev. V 
tem znesku so zajeti lastni dohodki in dotacije. Dotacij je bilo 1620 milijonov, 
razliko pa predstavljajo lastni dohodki. Ce izvzamemo centralni zavod za napre- 
dek gospodinjstva in RTV, ki dobita najmanj dotacij, ugotavljamo, da v njihovih 
sredstvih predstavljajo dotacije kar 77 odstotkov, le za 23 odstotkov pa ustvar- 
jajo lastnih sredstev. Ce sem pravilno razbral iz poročil, v tej vsoti niso všteta 
sredstva, s katerimi razpolaga 63 drugih zavodov, pri katerih izvršuje ustano- 
viteljske pravice Izvršni svet, ne daje pa jim dotacij iz proračuna. Menim, da 
so to precejšnja sredstva in se zato samo po sebi vsiljuje vprašanje, ali je ta 
oblika proračunske potrošnje upravičena, oziroma ali je sploh potrebno, da 
republika neposredno iz proračuna financira te zavode. 

Dosedaj obstojijo naslednji sistemi financiranja: neposredno dotiranje preko 
proračuna družbeno-politične skupnosti, neposredno dotiranje preko republiških 
skladov in pa pogodbeno financiranje preko republiških organov. Vprašljivo pa 
je, ali je tak način financiranja pravilen. Postavlja se namreč vprašanje, ali ne 
bi zavodov postavili v neposredno finančno odvisnost od tistih organizacij oziro- 
ma institucij, za katere ti zavodi opravljajo svoje storitve. Mislim, da bi bilo to 
vprašanje treba proučiti oziroma analizirati. Verjetno bi bilo treba proučiti tudi 
vprašanje ali ne bi bilo smotrno, da se preusmeri poslovanje zavodov tako, da 
bi začeli poslovati po načelih gospodarskega računa. S tem bi spodbudili na 
eni strani zavode same, da bi bolje gospodarili, na drugi strani pa bi imeli 
zavodi tudi večji interes in možnosti odločanja pri osebnih dohodkih. Osebni 
dohodki bi postali v takem sistemu neposredno odvisni od dela, katerega zavodi 
opravljajo. S tem pa bi uresničili to ustavno načelo tudi na tem področju. 
Zavodi, ki bi poslovali po načelih gospodarskega računa, bi si pridobili svojo 
ekonomsko samostojnost in bi poslovali bolj uspešno kot tedaj, ko jih financira 
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proračun. V takem sistemu bi tudi lažje rešili vprašanje združevanja nekaterih 
zavodov, še posebej pa združevanja sredstev v teh zavodih. Z združenimi sred- 
stvi bi bile naloge verjetno> dosti bolje opravljene, stroški poslovanja pa bi 
se v teh zavodih zmanjšali, zmanjšale pa bi se tudi potrebe po dotacijah. Mislim, 
da bi morali to vprašanje proučiti ob sestavi novega proračuna. 

S to problematiko je nekako^ povezano tudi vprašanje financiranja raznih 
pogodbenih nalog. Vprašljivo je, če so vse naloge res tako potrebne, da jih je 
treba financirati, nadalje, ali naročniki smotrno naročajo naloge in ali so 
naloge tudi dobro opravljene. Izoblikovati bi bilo treba sistem, ki naj bi zago- 
tavljal nadzor nad umestnostjo posameznih nalog, po drugi strani pa tudi nadzor 
nad tem, ali so pogodbene naloge dobro in pravočasno izvršene. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Maks Klanšek, 
poslanec iz občine Ljubljana-Siška. 

Maks Klanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Ob predlogu zaključ- 
nega računa republiškega proračuna želim spregovoriti nekaj besed o šti- 
pendijah. 

Iz poročila k predlogu zaključnega računa je razvidno, da so republiški 
organi v 1963. letu planirali za štipendije 45,7 milijona dinarjev, izkoriščeno 
je bilo pa 42,9 milijona dinarjev. Skupaj so< štipendirali 367 študentov in 
38 srednješolcev. Stipendije, kot navaja poročilo, dodeljuje 9 organov. V glav- 
nem podeljuje štipendije Republiški sekretariat za raziskovalno delo in visoko 
šolstvo, saj štipendira 71fl/o vseh štipendistov in je potrošil 74fl/<> vseh sredstev, 
namenjenih za štipendije. Način pridobivanja štipendistov je javni razpis. Zna- 
čilno je, da štipendisti, ki jih štipendira ta sekretariat, niso pogodbeno vezani za 
nastop službe pri določeni delovni skupnosti. Štipendisti ne vedo, kje bodo 
zaposleni, oziroma, kakor poročilo- navaja, jim posebna komisija, ki se bavi s 
štipendijami, posreduje po končanem študiju zvezo z delovnimi organizacijami, 
kjer naj se zaposle. Opozarjam, da gre tu za 71 "/o vseh študentov, ki so 
štipendirani. 

Zanimivi so podatki o tem, koga štipendirajo republiški organi. Razumljivo 
mi je, in prav se mi zdi, da štipendirajo kader za lastno upravo. Prav tako* je 
verjetno prav, da štipendirajo kader za tiste dejavnosti, kjer še ni dovolj inte- 
resa pri delovnih organizacijah. Verjetno je tudi prav, da štipendira študente 
iz zamejstva. Vendar pa se mi zdi popolnoma napačno, da republiški organi 
štipendirajo srednješolce, 38 po številu. Ne najdem razloga, ki bi to štipendi- 
ranje utemeljeval. Prav tako se mi poraja vprašanje, zakaj štipendirajo repu- 
bliški organi tolikšno število študentov na tehničnih fakultetah, medicinski 
fakulteti, na akademiji za gledališče, film, radio in televizijo ter akademiji za 
glasbo, saj imamo na teh področjih delovne organizacije, ki so po mojem mnenju 
same dolžne skrbeti za, ta kader. Menim, da bi bilo prav čimprej vreči z ramen 
republike skrb za te kadre, ki naj jih štipendirajo predvsem delovne organiza- 
cije. Mislim pa, da bi bila dolžnost republike in tudi drugih družbeno-političnih 
skupnosti, da čimprej dosežejo pri delovnih organizacijah, da te prevzamejo 
skrb za te kadre. Seveda pa bi jim morali verjetno dodeliti tudi določena 
sredstva. Taka politika štipendiranja kot je nakazana v poročilu, ko pravzaprav 
ne vemo, za koga štipendiramo, nam onemogoča, da bi ugotovli stvarne potrebe 
po kadrih, ki so družbi potrebni. Te potrebe bi morali izhajati iz podatkov delov- 
nih organizacij, iz njenih programov dela itd. Za primer navajam, da Repu- 
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bliski sekretariat za, socialno varstvo štipendii*a 7 štipendistov na osnovi indivi- 
dualnih razgovorov. Stipendira pa ne zase, temveč za bolnišnico »Petra Držaja-«, 
časopisno podjetje »Delo«, Občinsko skupščino Jesenice, Zavod za socialno delo 
Kranj itd. Vprašljivo je, če je to prav. Vprašujem se, če je prav, da s temi 
sredstvi za štipendije razpolaga ta sekretariat. Po mojem mišljenju to ni 
prav. Verjetno bi bilo najbolj prav, da se vsa razpoložljiva sredstva, ki jih 
ima republika za štipendije, v okviru republike centralizirajo na enem mestu. 
Tako bi se lahko vodila pravilna politika štipendiranja. Prav bi bilo, da se 
kadrovanju posveti več pozornosti in da se določijo enotni kriteriji, po katerih 
naj se štipendirajo predvsem najboljši, najbolj nadarjeni, marljivi in resni 
študentje. Verjetno tudi samo javni razpisi niso najbolj posrečena in zadostna 
oblika za pridobivanje štipendistov. Te bi bilo treba poiskati s pomočjo mla- 
dinske organizacije in šolskih kolektivov, ki spremljajo njihov razvoj že v 
srednjih šolah. Na ta način bi dobili štipendije študentje, od katerih lahko 
družba nekaj pričakuje. Dodeljevanje štipendij samo preko javnih razpisov 
pa ima lahko za posledico napačno štipendiranje, ko res ne ve, koga se sprejme 
ih zakaj se ga sprejme. Tak način bi po mojem mnenju pomagal tistim, ki so 
nadarjeni, marljivi, od katerih je moč pričakovati uspehe in resnične strokov- 
njake, nimajo pa sami sredstev za nadaljnje šolanje. 

Iz poročila izhaja, da tudi republiški organi niso uporabili vseh sredstev, 
ki so jih imeli na razpolago za štipendiranje. Ob tem se mi ponovno poraja 
vprašanje, kako je to mogoče spričo velikih potreb po kadrih vseh poklicev, 
kakršne izkazujejo številne analize. Običajno je, da imamo potrebe, sredstev 
pa ne. Tu pa imamo sredstva, potrebe in študente. Podatki z ljubljanske 
univerze kažejo, da polovica študentov nima štipendije, pa vendarle nam ostane 
del sredstev neizkoriščenih. Sicer gre za razmeroma majhno vsoto treh milijonov, 
če sem prav izračunal. Vendar je ta pojav značilen zato, ker ga opažamo ne 
le v republiki, temveč tudi pri okrajnih in občinskih skupščinah ter delovnih 
organizacijah. Na eni strani so torej velike potrebe, mnogo je študentov, ki 
nimajo štipendij in se mučijo zaradi dragega študija, sredstva pa vendarle 
ostanejo neizkoriščena. Verjetno drži, da je prav razdrobljenost teh sredstev 
na razne organe — to velja za republiko — in pa nenačrtnost v politiki štipen- 
diranja vzrok za omenjeno stanje. 

To je nekaj ugotovitev in stališč, katere naj, če jih zbor sprejme, Izvršni 
svet in upravni organi upoštevajo pri politiki štipendiranja v bodoče. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Vlado Cerne, po- 
slanec iz občine Ljubljana-Moste. 

Vlado Čeme: Poročilo začasnega odbora navaja tudi nerešene in 
nerazčiščene probleme v poslovanju skladov. Jaz se mislim prav pri tem zadržati 
in nakazati nekatere probleme, ki jih je treba hitro rešiti. 

Skladi razpolagajo z znatnimi sredstvi. V republiškem proračuni so skladi 
udeleženi s 37,49 °/o ali približno 7 573 milijoni dinarjev. Ce k temu prištejemo 
še druge dohodke skladov, lahko ugotovimo, da upravni odbori skladov razpo- 
lagajo z več kot 50 milijardami dinarjev. Sredstva skladov se trošijo delno 
pO vnaprej sprejetem programu, delno pa glede na potrebe, ki se pojavljajo na 
določenih področjih med letom. Iz skladov se ta sredstva dajejo lahko v obliki 
udeležbe pri kreditiranju posameznih investicij, lahko pa se v obliki dotacij 
pomaga reševati posamezne probleme na področju investicij ter krije nastale 
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izgube na določenih področjih, ne glede na to ali so te izgube nastale iz objektiv- 
nih ali subjektivnih vzrokov. Menim, da je naša prizadevanja v zvezi s poslom 
vanjem skladov treba usmeriti v to, da pri upravljanju, zbiranju in trošenju 
sredstev skladov zagotovimo predvsem načrtno uporabo sredstev po vnaprej 
čvrsto postavljenem programu. Programska uporaba sredstev skladov bo omo- 
gočila javnosti večji vpogled in mnogo večji vpliv na trošenje sredstev, kot je 
to danes, ko je uporaba sredstev prepuščena samo ozkemu krogu ljudi, ki 
so v upravnih odborih skladov. Sredstva skladov bo treba v večji meri angaži- 
rati kot kreditna sredstva in opuščati sistem dotacij, predvsem v tistih prime- 
rih, ko se iz skladov krijejo izgube, ki so nastale iz subjektivnih vzrokov. Take 
primere kot so »Tomos-«, »Mesna industrija Emona« in podobni, navaja že poro- 
čilo samo. Taka stališča bodo onemogočila tudi začetek nekaterih investicij, za 
katere niso v celoti zagotovljena sredstva; mnogi investitorji se ne bodo mogli 
več zanašati na pomoč iz nerazporejenih sredstev skladov republike, potem ko 
so za investicije angažirali svoja obratna sredstva. 

To so na kratko orisani problemi, ki jih moramo v prihodnjem letu odločno 
rešiti. Pravilno bi bilo, da Izvršni svet prouči funkcijo skladov, način njihovega 
upravljanja in najde tudi najbolj ekonomičen sistem trošenja sredstev skladov. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Marjan Tepina. 

Inž. Marjan Tepina: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bom raz- 
pravljal o predloženih zakonih, ker vem, da so tovariši, ki so jih pripravili-, 
storili najboljše in največ, kar so v obiektivnih okolnostih mogli. Spregovoriti 
želim le o nekaterih slabostih, ki sta jih že nakazala tovariša predgovornika. 

Gre za nekatere probleme našega proračunskega sistema in proračunske 
prakse, morda bolj za probleme proračunske prakse kot samega proračunskega 
sistema. 

Proračunska tehnika^ s kakršno se srečujemo, vpliva na to, da se o konkretni 
namembnosti izdatkov dostikrat odloča precej periferno. Z velikimi sredstvi 
namreč v končni fazi razpolagajo pravzaprav sami upravni organi, upravni 
odbori skladov in podobni periferni organizmi. Spominjali se boste, da smo o 
tem razpravljali že ob sprejemanju proračuna za leto 1964 nismo pa imeli časa. 
tem razpravljali že ob sprejemanju proračuna za leto 1964, nismo pa imeli časa, 
da bi o tem spregovorili nekaj več. 

Mislim, da je koristno govoriti o teh vprašanjih danes predvsem z namenom, 
da ne bomo ob sprejemanju proračuna za leto 1965 spet ugotavljali znanih 
slabosti in glasovali za proračun, kakršen nam bo predložen z vsemi 
slabostmi vred. 

O problemih skladov je pred menoj govoril tovariš poslanec Cerne. Vsi 
vemo, kakšne so prednosti skladov, saj omogočajo, da se sredstva namensko 
planirajo in da se s tem zagotovi stabilnost sredstev za določen namen. 
Prav skladi pa so ena izmed tistih oblik, kjer se v končni namembnosti pro- 
računskih izdatkov odloča periferno. Skladi morajo> postati, o tem srno po 
mojem mnenju vsi prepričani, transmisija naše splošne družbene in gospodarske 
politike in se ne morejo iz nje izločati; če pa se izločajo, izgubljajo svoj 
končni namen. Nasprotno pa nam praksa kaže, da sredstva skladov niso vedno 
vključena v naša predvidevanja in prizadevanja. Govorim iz izkušenj, ki jih 
imam iz dela v upravnem odboru sklada Borisa Kidriča; vem namreč, da se; 
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tam sredstva dele in razporejajo premalo skladno z glavnimi smotri družbeno- 
gospodarskega razvoja. 

Nekaj podobnega velja za proračune republiških sekretariatov. Ce bi pogle- 
dali proračune posameznih republiških sekretariatov, bi videli, da imajo zelo 
stereotipno strukturo izdatkov; plače, honorarji, stroški konferenc, usluge po 
pogodbah, dotacije družbenim organizacijam, štipendije. Kaj nam to kaže? Kaže 
nam dvoje: prvo, da je v tej praksi še zmerom močno zakoreninjeno resorsko 
gledanje, in drugo, da so dani objektivni pogoji za to, da se gospodarjenje s 
sredstvi mnogo bolje organizira. 

Moj predgovornik je govoril o štipendijah. Iste ugotovitve veljajo tudi za 
usluge po pogodbah. Poročila komisij govore o tem, kako je dvomljivo, ali se 
sredstva, ki so predvidena za usluge po pogodbah, dobro koristijo, ali so 
dobljeni elaborati kvalitetni; vendar ni skoraj nobenega primera, da pogodbena 
vsota ne bi bila izplačana. 

Mislim, da bi bilo mnogo bolje in mnogo bolj učinkovito, če bi imeli 
specializirano telo za dajanje štipendij, če bi imeli specializirano telo za dajanje 
dotacij družbenim organizacijam in prav tako za sklepanje pogodb za usluge. 

Rekel sem, da tudi sama poročila komisij kritično govore o tem. Tudi tu 
imam izkušnje iz svoje prakse. Taka pogodba se sklene, predložen elaborat pa 
se plača, kakršenkoli je že. Pri plačilu se ne gleda na to, kakšna je kvaliteta 
elaborata, ali smo s tem elaboratom, s to uslugo dobili tisto, kar smo želeli, 
ali nam je ta elaborat, te usluge, služijo za izvajanje naših družbeno gospodar- 
skih perspektiv. Če bi mi danes soočili usmerjenost štipendij, vsebino uslug po 
pogodbah ter vsebino dela skladov z našim družbenim planom, bi verjetno 
ugotovili, da v teh primerih ni potrebne skladnosti. 

Periferni organi, ki določajo končno namembnost sredstev na navedenih 
treh področjih, delajo v glavnem tako, da rešujejo vloge in prošnje od primera 
do primera. Ni moj namen kritizirati tovariše, ki tam delajo, saj jim želimo 
pomagati v tem smislu, da bomo proučili, osvojili in branili uporabo sredstev, 
da bi bili vzvod za dosego smotrov našega družbeno-gospodarskega razvoja. 

Posledica sedanjega načina dela je konec koncev še ta, da se angažirajo 
zmogljivosti v inštitutih in zavodih za take naloge, za katere pride iniciativa iz 
samih zavodov in inštitutov, medtem ko za osrednje naloge našega razvoja 
zmanjka zmogljivosti in sredstev. Pred naročnika se mnogokrat postavlja 
problem, kako priti do elaborata, ekspertize ali investicijskega programa, ki mu 
je nujno potreben, da bo opravil predvidene naloge. Pogosto se ugotavlja, 
da prav za take naloge ni sredstev, ali da inštituti in zavodi nimajo časa 
prevzeti najbolj aktualnih nalog. 

Zelo podobne ugotovitve veljajo tudi za dotacije društvom in družbenim 
organizacijam, predvsem tistim, ki imajo strokovni značaj. Ali moramo ta 
društva Ln organizacije vselej le dotirati? Ali ni prav, da tudi strokovna društva 
postanejo transmisije in sodelavci za boljše izpolnjevanje osrednjih nalog naših 
družbenih planov? Mnoge strokovne organizacije in strokovna društva bi lahko 
ustvarjala lastna sredstva z uslugami, ki bi jih opravljale za skupnost. 

Da vas ne zadržujem preveč, naj ponovim svojo glavno misel. Menim, da 
morajo postati proračun in skladi sredstva za izvrševanje glavnih nalog naših 
programov družbeno-gospodarskega razvoja. Vendar, čimbolj periferno — 
periferno mislim v odnosu do predstavniških organov in njihovih teles — 
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se odloča o končni uporabi predvidenih sredstev, čim bolj so te odločitve v rokah 
resorsko organiziranih upravnih teles, tem večja je nevarnost, da proračun in 
skladi ne bodo vzvod za reševanje osrednjih nalog našega razvoja ter da se bodo 
podrejali zahtevam potencialnih potrošnikov proračunskih sredstev in izgubljala 
vlogo aktivnega faktorja za usmerjanje našega razvoja. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da se moramo za prihodnje leto v 
tem pogledu bolj temeljito pripraviti. Menim, da nam je še vsem v spominu, 
kako smo sprejemali proračun za leto 1964. Na razpolago je bilo le eno uro časa. 
Ker je bilo to bore malo, je polovica diskutantov odstopila od razprave. Ko 
danes razpravljamo o teh problemih, imamo mnogo več časa na razpolago. Prav 
je, da obširno razpravljamo o skladih in o> vseh drugih oblikah proračunske 
potrošnje. To, kar se je zgodilo pri sprejemanju proračuna za leto 1964, se v 
tej hiši ne bi smelo več ponoviti. Zato mislim, da je treba storiti vse, da se dovolj 
zgodaj začnejo pripravljati, če ne sam proračun, pa vsi tisti dokumenti, ki 
pomenijo dobro pripravo proračunskega predloga. 

Končno prosim, da pride moja misel do izraza v zaključnih dokumentih 
današnje seje, seveda kolikor se tudi vsi drugi poslanci z menoj strinjajo. 

Predsednik Janez Hočevar: Lista prijavljenih govornikov je izčr- 
pana. Kdo želi še razpravljati? (Ne javi se nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o 
računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1963. 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 Organizacijsko-politični zbor predlog zakona o zaključ- 
nem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike za leto 1963 soglasno 
sprejel. 

Obveščeni smo, da je zakonski predlog v enakem besedilu izglasoval Re- 
publiški zbor Skupščine SR Slovenije. 

Iz današnje razprave in poročil o predlogu zaključnega računa bi, če mi 
dovolite, na kratko povzel mnenja poslancev, ki so razpravljali in ki so poudar- 
jali, da je treba predvsem: 

— uskladiti sedanji proračunski sistem z načelom delitve po delu; 
— uveljaviti programiranje pri vseh koristnikih republiškega proračuna in 

tako smotrneje dodeljevati sredstva posameznim koristnikom v skladu z njiho- 
vim opravljenim delom. 2e ob razpravi o tezah za zakon o republiških upravnih 
organih je potrebno proučiti organizacijo, funkcioniranje, delovna področja, 
obseg uprave in gospodarjenje s sredstvi; 

— proučiti celoten kompleks dotacij društvom in organizacijam. Da bi se 
dosegel enoten sistem dotiran ja v skladu s programi dela društev in organizacij, 
naj se prouči možnost ustreznega financiranja iz združenih sredstev, s čimer 
naj bi bil zagotovljen širši družbeni vpliv na razdeljevanje sredstev in omogor- 
čena večja javnost vpogleda v trošenje teh sredstev; 

— proučiti sistem financiranja zavodov ob upoštevanju zahtev, da se 
financirajo le posamezne naloge, pomembne za republiko in ki izhajajo iz potreb 
družbenega plana, zavodom pa naj se omogoči poslovanje po ekonomskem 
računu. Postavlja se vprašanje proučitve prenosa ustanoviteljskih pravic na 
zainteresirane organizacije ter združevanja zavodov s podobno dejavnostjo, 
gibanje osebnega dohodka v zavodih pa mora biti odvisno od uspešnosti poslo- 
vanja zavodov. Glede financiranja raznih pogodbenih nalog, ki jih nekateri 
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organi naročajo pri zavodih in drugih organizacijah, je treba izoblikovati sistem, 
ki bo usklajen z aktualnimi potrebami družbenoekonomskega razvoja in ki bo 
zagotavljal nadzor nad umestnostjo posameznih nalog, kot tudi nadzor v pogledu 
kvalitete, obsega in pravičnosti izvršitve; 

— proučiti sedanji sistem republiških skladov, zlasti njihovo funkcijo in 
način upravljanja, ker je bilo zagotovljeno, da se preko skladov trošijo znatna 
proračunska sredstva in da sedanji sistem ne zagotavlja v celoti načela javnosti 
in tako širše presoje o smotrnosti posameznih naložb; 

— določiti načela za dodeljevanje štipendij in drugih oblik pomoči študen- 
tom in učencem ob spoštovanju stališč Republiškega in Prosvetno-kulturnega 
zbora Skupščine SR Slovenije o politiki na področju šolstva za obdobje 1964— 
1970. Sedanje štipendiranje preko posameznih organov je neurejeno, brez sistema 
in kriterijev, na kar kaže tudi dejstvo, da je ostal del sredstev, namenjenih 
v lanskoletnem proračunu za štipendije, neuporabljen. 

Ta mnenja in še druga, ki jih nismo uspeli zajeti, naj Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije upošteva pri pripravi oziroma izdelavi novega proračunskega 
sistema, zlasti pa pri predlogu republiškega proračuna za leto 1965. Hkrati 
predlagam, da se naš odbor za proračunski sistem aktivira in se pravočasno 
pripravi za debato o proračunu za leto 1965. Ali se strinjate s tem kratkim 
povzetkom? (Poslanci se strinjajo.) 

S tem tovariši, smo izčrpali dnevni red današnje seje, ki jo zaključujem. 
Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 12.25.) 
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12. seja 

(29. junija 1964) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacij sko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 12. sejo Organizacij sko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Jolanda Kos, Janez Lanščak, inž. Mar- 
jan Tepina in Tone Florjančič. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svoje predstavnike določil: Mi- 
rana Cvenka, republiškega sekretarja za finance, dr. Branka Premroua, repu- 
bliškega sekretarja za zakonodajo in organizacijo ter inž. Marjana Prezlja, 
pomočnika republiškega sekretarja za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in 
komunalne zadeve. Seji prisostvujeta tudi dr. Marjan Brecelj, podpredsednik 
Skupščine SR Slovenije in Riko Jerman, član Izvršnega sveta. 

Za današnjo sejo zbora predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 11. seje Organizacij sko-političnega zbora; 
2. informacija o pripravah zakonskih predlogov o prispevkih in davkih 

ter o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o urbanistični inšpekciji; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uporabi osebnih avtomobilov 

v družbeni lastnini in o načinu razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo 
osebnih avtomobilov; 

5. obravnava in sklepanje o letnem odmoru Skupščine SR Slovenije; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi, izvolitvi in nalo- 

gah začasnega odbora Organizacijsko-političnega zbora za vprašanja samouprav- 
ljanja v delovnih organizacijah. 

S tem predlogom razširjam predlog dnevnega reda, ki vam je bil dostav- 
ljen s sklicem. Odpadla pa je 2. točka, to je vprašanje poslancev, ker je poslanec 
inž. Marjan Tepina svoje vprašanje umaknil. Pojasnilo v zvezi z njegovim vpra- 
šanjem bo dano v obrazložitev zakonskega predloga o urbanistični inšpekciji. 

Na današnji seji bi tako obravnavali in sklepali tudi o predlogu sklepa o 
ustanovitvi in nalogah začasnega odbora za vprašanja samoupravljanja v delov- 
nih organizacijah. Odbor naj bi sodeloval v pripravah za eno od prihodnjih sej, 
na kateri bi razpravljali o nekaterih problemih samoupravljanja s posebnim 
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poudarkom na notranje odnose in uveljavljanje določb statutov v delovnih 
organizacijah. 

Ima kdo kakšen drug predlog? (Ne.) Ima morda kdo kakšen spreminjevalni 
predlog? (Ne.) Ugotavljam, da se s predlaganim dnevnim redom strinjate in da 
je sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 11. seje našega 
zbora ste prejeli skupaj z gradivom za to sejo. Ima morda kdo kakšne pripombe 
k zapisniku? (Ne.) Zeli kdo predlagati kakšne spremembe ali dopolnitve k 
zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na informacijo o pri- 
pravah zakonskih predlogov o prispevkih in davkih ter o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v SR Sloveniji. 

Organizacijsko-politični zbor je že v decembru lanskega leta ob priliki 
obravnave in sklepanja o predlogu zakona o določitvi udeležbe okrajev v skup- 
nih virih dohodkov družbeno-političnih skupnosti poudaril potrebo, da se že 
v letošnjem letu izdela tak sistem delitve sredstev med družbeno-političnimi 
skupnostmi, ki bo usklajen z ustavo. Zbor naj bi bil tudi obveščen o poteku 
priprav za novi sistem. Taka zahteva je bila ponovno poudarjena v razpravah 
o občinskih statutih in pri obravnavi zaključnega računa republiškega prora- 
čuna za leto 1963. Zato smo na predlog nekaterih poslancev vnesli v program 
dela zbora informacijo o poteku priprav na novi sistem že v aprilu. Vendar je 
to temo mogoče delno obravnavati šele danes, ker je Zvezni Izvršni svet sprejel 
osnutek temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti in osnu- 
tek temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov šele pred nekaj dnevi, 
namreč 26. junija in bo oba šele predložil Zvezni Skupščini. Zato je razumljivo, 
da so priprave republiških zakonov šele na začetku in da bo potrebno v pri- 
hodnjih mesecih pojasniti vrsto načelnih vprašanj in poiskati zanje najbolj 
ustrezne praktične rešitve. 

Gradivo, ki ste ga k tej točki prejeli kot informacijo, je nepopolno, ker je 
bilo pripravljeno, še preden so bila razčiščena nekatera vprašanja o osnutkih 
zveznih zakonov. Zato tudi danes nimamo namena razpravljati o teh aktih 
samih. 

Odbor za proračunski sistem našega zbora meni, da je potrebno informirati 
zbor o problemih v zvezi s pripravami novega sistema delitve sredstev zato, 
da bi se poslanci lažje vključili v razprave o teh vprašanjih v občinah in okrajih, 
ter se na ta način pripravili za kvalificirano razpravo v drugi polovici leta, 
ko bosta predloga ustreznih republiških zakonov prišla pred republiško skup- 
ščino. 

Prosim tovariša Mirana Cvenka, republiškega sekretarja za finance, da 
poda informacijo. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Republiški sekretariat 
za finance vam je predložil svoj prvi osnutek novega proračunskega sistema 
oziroma prva osnutka zakona o dohodkih in zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti. Osnutka sta dejansko le informacija o tem, do kod je 
sekretariat doslej sploh lahko prišel s svojimi pripravami za nov sistem. Lahko 
rečemo, da so se z zveznima in predloženima republiškima osnutkoma izluščila 
načela za nov sistem in se je lahko celo napravil poskus, ki pokaže, kako bi 
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deloval ta sistem v letih 1963 in 1964. Pri tem poskusu seveda, kar smo v 
obrazložitvi povedali, še ni^mo uspeli prikazati način zagotavljanja sredstev 
občinam, ki z lastnimi sredstvi ne morejo zadovoljiti svojih osnovnih potreb. 

Ze zvezni prednačrt in tudi osnutek, ki smo ga dobili šele pred nekaj dnevi 
in predvideva nekatere spremembe prednačrta, segata le do tam, do koder dopu- 
šča vloga teh zakonov, torej ne določata instrumentov. Načela za financiranje 
družbeno-političnih skupnosti so postavljena tako, da jim ni kaj oporekati. 

Dovolite mi, da navedem ta glavna načela. 
Prvo načelo, ki ga postavlja že ustava, določa, da mora biti v višini lastnih 

proračunskih dohodkov vsake družbeno-politične skupnosti izraženo vloženo 
delo in trud pri gospodarjenju na njenem območju, hkrati pa se ne dopušča 
odvzemanje teh dohodkov družbeno-politični skupnosti. To torej pomeni izra- 
zito stimulacijo za tekoče in bodoče napore pri gospodarjenju v družbeno-poli- 
tični skupnosti. 

Drugo načelo pravi, da vsaka družbeno-politična skupnost določa svoje 
dohodke, kar velja za zvezo, republike in občine, medtem ko se proračunske 
potrebe okraja krijejo iz republiških sredstev. Seveda ni tega razumeti tako, da 
se ta sredstva dajejo v obliki dotacije, temveč se lahko določijo z udeležbo v 
republiških dohodkih na območju okraja. 

Tretje izredno važno načelo postavlja obveznost, da se morajo zadovoljevati 
osnovne potrebe tistih družbeno-političnih skupnosti, katerim potrebna sred- 
stva sistem ne zagotavlja avtomatično. S tem je postavljeno načelo, ki zago- 
tavlja občanu z zakonom priznane pravice tako, kakor določa ustava. Kriterije 
za zadovoljevanje teh osnovnih potreb določata zvezna osnutka le za manj 
razvite republike, medtem ko prepušča določitev kriterijev za zadovoljevanje 
takih potreb pri občinah republikam samim. Prvi kriterij za zadovoljevanje 
takih potreb v republikah se je v zveznem načrtu spremenil in določa manj 
razviti republiki proračunska sredstva v višini povprečja na prebivalca v SFRJ, 
medtem ko je prvi predlog določal, da tako zagotovljena sredstva ne smejo 
biti večja od sredstev najmanj razvite republike, ki ne prejema dotacije. Ta 
kriterij bi zavezoval občane pasivne republike, da njihovo prisoevanje ne bi 
bilo manjše od prispevanja občanov v najmanj razviti republiki, ki ne prejema 
dotacije. 

Razumljivo je, da so ta načela tako zaradi pooblastil republikam, kakor 
tudi glede omenjenih dveh kriterijev premalo, da bi se v naši republiki in za 
naše pogoje postavljala enotna merila za vse občine. 

Pred nas se je torej postavila naloga: 
1. Določiti pristojnosti okraja. Stališča o tem je naš sekretariat zavzel v 

skladu z vlogo, ki jo okraju priznava ustava, ne da bi pri tem uresničevali to 
vlogo v več fazah. 

2. Določiti pristojnosti glede financiranja republike in občin; 
3. Določiti višino izdatkov za zadovoljitev osnovnih potreb glavnih družbe- 

nih dejavnosti pri občinah, ki za to same nimajo dovolj sredstev; 
4. Določiti — kakor smo v informaciji predvideli — stopnjo dohodkov za 

republiko, vključujoč v to sredstva za okraje in dopolnilna sredstva za tiste 
komune, ki ne morejo same zadovoljiti svojih nujnih potreb. Tako smo pred- 
videvali v informaciji. Po kasnejšem zveznem načrtu pa se bodo te stopnje 
določale s posebnim predpisom. 

Dovolite mi, da v tej zvezi povem nekaj osnovnih stvari o dohodkih. Rekli 
smo, da ima vsaka družbeno-politična skupnost svoje lastne dohodke, kar 
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pomeni, da vsaka družbenopolitična skupnost prosto oziroma neomejeno določa 
svojo stopnjo pri vseh vrstah prispevkov iz osebjgih dohodkov občanov in še 
pri nekaterih drugih virih dohodkov, za katere bodo izšli predpisi kasneje. To 
velja tudi za vse vrste prometnih davkov in taks. Pri tem naj bi predstavljala 
zvezni dohodek v glavnem splošni prometni davek in carina. 

Za razliko od dosedanje ureditve, ko je zveza predpisovala za večino dohod- 
kov taksativno' celo stopnje, lestvice, oprostitve in še druge podrobnosti, si 
zveza pridržuje z novim osnutkom le določitev virov oziroma vrst dohodkov, 
njihove osnovne in pa postopek, kar naj bi bilo enotno v vsej državi. Vse 
druge pristojnosti prenaša zveza na republike, oziroma naša republika po pred- 
loženi informaciji v glavnem na občine. Tako se z našimi tezami predvideva 
prenos pravic odločanja na občine v 16. primerih, v štirih primerih pa se dose- 
danje pravice poglabljajo. S tem je občini dejansko omogočeno, da na svojem 
območju vodi politiko dohodkov. 

Menim, da je potrebno omeniti vsaj nekaj teh dohodkov. Tako imamo 
predvsem prispevek iz dohodka iz delovnega razmerja, v katerega se združujejo 
sedanji proračunski prispevek od plač, dopolnilni proračunski prispevek in 
izredni proračunski prispevek. Pri tem dohodku je po mojem mnenju važno 
to, da se bo ves zajemal po občinah glede na prebivališče, tako kakor dosedanji 
dopolnilni proračunski prispevek. 

Pri prispevku iz osebnih dohodkov v kmetijstvu lahko ugotovim, da nam 
prav omenjeni prenos pravic omogoča uzakonitev okolišev, ki smo jih letos 
dejansko že uvedli s priporočili. Pri tem pa je važno to, da se je drugi zvezni 
osnutek opredelil za enotne stopnje pri vsakem dohodku za vse družbeno-poli- 
tične skupnosti, torej tudi za občine, s čimer odpade v naši informaciji navedena 
alternativa. Zato se bomo morali poslužiti olajšav za višinske okoliše. S tem 
pa bo upoštevano težje delo in več dela, ki je potrebno v višinskih predelih. 
Prav tako, kakor pri kmetijstvu, nam določila zveznih osnutkov omogočajo tudi 
pri obrtništvu in gostinstvu nadaljevati tako politiko, kakršno je že lani pripo- 
ročila Skupščina in katera je že dala prve dobre rezultate. 

Razvoj teh dejavnosti, mislim na obrt in gostinstvo, je omogočen s tem. 
da se davčnim zavezancem lahko priznava ekonomska amortizacija, dopušča pa 
se tudi širša možnost pavšaliranja, o čemer odloča občina sama. 

Ob predpostavki, ki je navedena v informaciji, bi sistem deloval v letih 1963 
in 1964 tako, da bi v nekaterih občinah nastal primanjkljaj, v drugih pa prese- 
žek v višini dveh milijard dinarjev. Iz te ugotovitve zaključujemo, da bi za 
oblikovanje proračunov v novem sistemu v navedenih dveh letih primanjkovalo 
vsako leto po> dve milijardi dinarjev sredstev. To pa ne pomeni, da so tudi po 
taki dopolnitvi v vseh občinah pokrite osnovne potrebe. Prav tako ne moremo 
trditi, da bi občinam, ki se jim po tem preizkusnem računu sredstva zmanjšajo, 
preostala sredstva zadostovala, nasprotno, pri mnogih bi bilo potrebno prora- 
čunska sredstva celo povečati. 

Menim, da moram povedati nekaj misli o merilih, ki naj zagotovijo izpol- 
njevanje nalog občin in pravic državljanov v primerih, ko je potrebno dopol- 
njevanje sredstev. V svojih tezah smo navedli nekaj osnovnih dejavnosti in 
tudi nekaj kriterijev. Prav gotovo bo treba te kriterije še poglobiti po dejav- 
nostih in jih tudi razčlenjevati znotraj posameznih dejavnosti. Ce vzamemo 
za primer šolstvo, lahko ugotovimo, da podatki o stroških na enega učenca ne 
morejo povsod služiti kot objektivno merilo. Poleg tega je namreč treba pred- 
videvati tudi normalni osebni dohodek učiteljev in upoštevati razmerja med 
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osebnimi in materialnimi izdatki v neki šoli. Končno tudi to še ni dovolj. Kajti 
v dveh občinah z enakimi gospodarskimi pogoji, z enakim številom šol, učencev 
in učiteljev, obstojajo razmere, ki zahtevajo v eni občini več sredstev kot v 
drugi. Več sredstev terja na primer organiziranje prevoza učencev. 

V tem smislu bodo po potrebah in možnostih proučene vse dejavnosti, ker 
bomo morali dobiti jasno sliko o potrebni višini dopolnilnih sredstev. Teh 
podatkov in izračunov vam v tej informaciji nismo mogli prikazati. Zadnji 
občinski plani so bili namreč sprejeti šele v začetku maja in so nekatere občine 
uspele poslati svoje podatke v tako razširjeni obdelavi šele pred nekaj dnevi. 
Nadalje je razumljivo, da kalkulacij za leto 1964 še ni mogoče dati niti pri- 
bližno, ker smo še v prvi polovici leta 1964 in ketr so še mnogi instrumenti 
nejasni. 

Menim, da je iz zveznih osnutkov iz naše informacije in iz te obrazložitve 
razvidno, da se z novim sistemom zagotavlja stimulacija za boljše gospodar- 
jenje, kakor tudi, da se zagotavlja kritje osnovnih obveznosti. Ce k temu 
dodamo še prenos pristojnosti, ki omogočajo zlasti oblikovanje politike dohodkov, 
na občine, lahko, rečemo, da bomo s tem sistemom napravili zopet enega od 
odločilnih ukrepov za samostojnost komune in njen razvoj v smislu osnovne 
družbeno-politične skupnosti. 

Pri tem obstoji namen, katerega je treba tokrat realizirati, namreč da se 
uvede stalnost financiranja vsaj za določeno dobo. Taka stalnost je potrebna 
pri proračunskem sistemu samem, kot tudi pri instrumentih. Le tako se lahko 
komunam zagotovi jasnost v perspektivi njihovega proračunskega razvoja ozi- 
roma se jim omogoči, da v tem smislu načrtno gospodarijo. Pri tem ponovno 
naglašam, da morajo biti proračunska sredstva komune v skladu z njenimi 
gospodarskimi napori in tako tudi z njeno gospodarsko zmogljivostjo. S tem 
so torej komuni zagotovljena tudi materialna sredstva za realizacijo funkcij 
našega komunalnega sistema. Vse temelji na načelu: več gospodarske ustvar- 
jalnosti — več sredstev. 

Kakor vidite, smo z vsemi pripravami pohiteli in napravili izračune še pred 
sprejetjem zveznih predpisov, kar je seveda povzročilo kasnejše popravke naših 
predvidevanj. Želeli smo namreč, da so o tem občine pravočasno informirane 
in da se konstruktivno vključijo v obsežno delo za oblikovanje novega prora- 
čunskega sistema v naši republiki. 

Pripominjam, da so ugotovitve in stališča, do katerih smo doslej prišli, 
plod razgovorov s predstavniki občin. Informacijo, ki smo jo predložili vam, 
smo poslali tudi vsem okrajnim in občinskim skupščinam, da dajo k temu 
skupno oblikovanemu izdelku ponovne pripombe in predloge. Razen tega bo v 
prihodnjih dneh pri Izvršnem svetu poseben posvet z vsemi predstavniki okra- 
jev in občin v Sloveniji. Vsa mnenja in dopolnitve želimo upoštevati v čimvečji 
meri, seveda v okviru določil temeljnih predpisov. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Zeli kdo postaviti 
kakšno vprašanje? Zeli kdo razpravljati? Besedo ima poslanec Martin Košir. 

Martin Košir: Mislim, da je današnja obrazložitev nekoliko bolj osve- 
tlila nekatere probleme financiranja družbeno-političnih skupnosti kot pa smo 
to lahko razbrali iz predhodne informacije oziroma obrazložitve k zakonskima 
predlogoma. 
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Prav gotovo lahko današnja informacija in razprava precej pripomoreta, k 
nadaljnjemu urejanju nekaterih problemov s področja financiranja družbeno- 
političnih skupnosti. Zlasti naj bi prišlo do odprave nekaterih neskladnosti, ki 
so še ostale v starem proračunskem sistemu. Pri tem sem prepričan, da tudi ta 
dva zakona, ki se pripravljata in o katerih v bistvu razpravljamo, ne bosta 
mogla rešiti prav vseh problemov in naenkrat odpraviti vse pomanjkljivosti 
in težave. S sprejetjem teh zakonov še ne bomo docela rešili vse materialne 
probleme v občini, kakor tudi ne problema financiranja družbenih služb v 
občini. 

Menim, da je zelo pomembno načelo, da se pri določanju dohodka komune 
upošteva njena gospodarska zmogljivost in stopnja produktivnosti dela. Taka 
merila so spodbudna za vse občine, razvite in nerazvite. Ce bi v tej smeri 
pristali na kompromise, bi to negativno in destimulativno vplivalo na posa- 
mezne družbeno-politične skupnosti. 

Zelo pravilno je, da se s to informacijo naš zbor že vključuje v razpravo o 
teh pomembnih vprašanjih in da se v tej smeri že angažirajo tudi same občine. 
To je koristno tudi zategadelj, da se pusti občinam dovolj časa za seznanjanje 
z novimi načeli, za izvedbo lastnih priprav in pravočasno sprejetje ustreznih 
lastnih predpisov. Doslej je bila velika slabost prav v tem, da so občine vedno 
sprejemale proračunske predpise z zakasnitvijo in z veljavnostjo za nazaj. 

V nadaljnjih razpravah se bomo morali verjetno spopasti s problemom 
razvitih in nerazvitih občin. Tovariš republiški sekretar je omenil, da bo treba 
to vprašanje reševati po enotnih načelih. Prepričan sem, da se bomo o teh 
osnovnih načelih kaj hitro sporazumeli tudi tu v skupščini. Težave pa bodo 
nastale kakor hitro bomo načela konkretizirali in preračunavali stopnjo ude- 
ležbe v dohodku. Pri tem se bomo verjetno posluževali vseh mogočih in različnih 
podatkov za dokazovanje, da sredstva posameznim družbeno-političnim skupno- 
stim ne bodo zadostovala. Da bi bilo tega čimmanj, bi bilo treba stopnje ude- 
ležbe pri dohodkih čimbolj objektivizirati ter osnovna načela v celoti konkreti- 
zirati. Ce bodo uresničena vsa predlagana načela, bo po mojem prepričanju novi 
sistem lahko za vse spodbuden in ugoden. Seveda pa je treba realno upoštevati' 
da skupni dohodki, tako občin kot tudi republike, verjetno še kljub temu ne 
bodo mogli zadovoljiti vseh potreb in želja. Naša materialna osnova še ni toliko 
močna, da bi lahko vse občine brez težav reševale materialne probleme šolstva, 
zdravstva, kulture in prosvete oziroma vseh tistih področij, glede katerih se 
zlasti v zadnjem času pogosto poudarja, da so zapostavljena in da zaostajajo za 
splošnim razvojem. Se vedno potrebno številne probleme reševati postopoma. 

V zvezi z zakonskimi osnutki in obrazložitvami pa se mi poraja nekaj vpra- 
šanj. Eno od teh zadeva financiranje skladov. V občinah je število skladov pre- 
cejšnje, dosedanji osnutki novega sistema financiranja družbeno-političnih 
skupnosti pa vprašanja skladov ne obravnavajo. Predvsem me pri tem zanima 
financiranje šolskega sklada. Sredstva zanj so se doslej zbirala iz različnih virov. 
Prvi je bil občinski proračun, v katerem je bil določen delež za ta sklad. Drugi 
vir je predstavljal dopolnilni proračunski prispevek iz osebnega dohodka, kate- 
rega je predpisovala občina in se je v glavnem uporabljal za investicije v šolstvu. 
Vprašanje je, kako bo teklo financiranje tega sklada v novem sistemu, ko se 
predvideva samo en vir in sicer prispevek iz osebnih dohodkov. Prav tako me 
zanima, če se bo prispevna stopnja določala koordinirano in enotno, ali pa bo 
lahko v občinah različna. Menim, da bi lahko nastale nekatere težave in nevar- 
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nosti, če bi se v občinah uveljavile različne stopnje prispevkov iz osebnih 
dohodkov. 

Iz informacije lahko razberem, da po sedanjih predvidevanjih ne moremo 
pričakovati kaj več sredstev niti v občinah niti v republiki. Kaže, da si bo 
najprej zveza odrezala svoj kos za svoje potrebe, nato republika za svoje — 
občine pa naj bi si z zakonsko določenimi instrumenti nato zagotovile svoja 
sredstva. Čeprav ne poznam osnutka zveznega zakona, lahko iz obrazložitve 
sklepam, da zveza svoja sredstva za naslednje leto povečuje. Na nekaterih pod- 
ročjih namerava povečati svoja sredstva tudi republika, pa se ob tem postavlja 
vprašanje, kako bo v takem položaju občina prišla do večjih dohodkov? Ta 
usmeritev je tembolj problematična, ker se naloge in pristojnosti občin nepre- 
stano povečujejo — da niti ne govorimo o sredstvih, ki jih občina potrebuje 
za razne investicije v komunalno gospodarstvo in negospodarske dejavnosti. 
Resno se postavlja vprašanje, kako zagotoviti, da bodo občine materialno 
sposobne opravljati svoje naloge, ki jih imajo po ustavi. 

Naslednje vprašanje se nanaša na stališče, da bo prispevek iz osebnega 
dohodka pripadal občini, v kateri ima delavec prebivališče. Pri nas menimo, 
da bi bilo bolje in objektivneje upoštevati kraj zaposlitve, kjer se tudi sicer 
oblikuje nova vrednost. Problem manj razvitih občin, ki ne bodo mogle živeti 
z lastnimi dohodki in bodo dobivale dodatna sredstva od republike, pa bo po 
mojem mnenju moral sprožiti tudi vprašanje teritorialnih sprememb in združe- 
vanja nekaterih majhnih občin. 

Končno menim, da je v okviru novega sistema treba dati svetom občinskih 
skupščin tudi pooblastila, da odločajo o davčnih olajšavah, oziroma, da o tem 
dajejo svoje predloge občinski skupščini, če bi ta odločala, Gre namreč za 
pogoste in važne probleme pri nekaterih kmetih in obrtnikih, ki so se znašli 
v težkem položaju, pa občina ni imela potrebnih pooblastil za ustrezne olajšave. 
Sicer je občina imela nekaj pooblastil, vendar samo v posameznih, nebistvenih 
primerih. 

To so vprašanja, na katera sem v svoji razpravi želel posebej opozoriti. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Jožko Saksida, poslanec iz 
Nove Gorice. 

Jožko Saksida: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da izražam 
naše skupno zadovoljstvo', da je na današnjem dnevnem redu obravnava novega 
sistema financiranja družbenopolitičnih skupnosti, kakor tudi sistem zbiranja 
sredstev za financiranje teh skupnosti. To zaradi tega, ker smo na našem zboru 
pred pol leta zelo resno razpravljali o tem, da je treba čimprej uskladiti sistem 
financiranja družbeno-političnih skupnosti z načeli, ki jih prinaša nova ustava. 
Takrat smo v obravnavi terjali od pristojnih organov, da čimprej proučijo 
možnosti, da bi se predvsem komune kot naše osnovne družbeno-politične skup- 
nosti financirale v skladu z novim ustavnim sistemom in da bi se delitev 
sredstev izvajala na relaciji občina — republika, pri čemer naj bi okraj kot 
eden od faktorjev, ki so doslej opravljali funkcijo razdelitve sredstev za 
financiranje komun, odpadel. Mi smo v informaciji in v obrazložitvi, ki jo je 
d."l tovariš fekretar, opazili, da je v tem pogledu precej narejenega, saj so naši 
republiški organi skupno z občinami in okraji poskušali izdelati nov sistem, 
ki naj bi bil bolj usklajen z novo ustavo in ki bi zagotovil nekaj načel, s katerimi 
bi se ustavni status družbeno-političnih skupnosti v prihodnje tudi uresničil. 
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Toda tako v tezah, kot v današnji informaciji, še vedno opažam pomanjkljivost, 
ki je izredno važna. Predvidena je namreč premajhna decentralizacija sredstev 
v korist komune kot osnovne družbeno-politične skupnosti. 

Ko smo razpravljali o tem vprašanju, smo ugotovili, da morajo sredstva 
posamezne družbeno-politične skupnosti ustrezati vlogi, ki jo določena družbeno- 
politična skupnost v določenem obdobju opravlja v organizmu naše skupnosti. 
Vendar tako izračun, ki je dan v informaciji, kakor tudi obrazložitev tovariša 
sekretarja kaže, da se še vedno v zadostnem obsegu ne realizirajo' načela, po 
katerih bi komuna, ki opravlja izravnavanje družbenih in individualnih intere- 
sov ter planira in uresničuje določen gospodarski napredek ter razvoj družbenih 
odnosov na svojern območju, imela dovolj sredstev. 

V svojem imenu in v imenu poslancev, ki so na prfejšnjih zasedanjih zbora 
resno razpravljali o tem vprašanju, predlagam ustvarjalcem predloga novega 
sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti, da zagotovijo komunam tak 
obseg sredstev, da bodo v resnici lahko uspešno opravljale svoje naloge. Prav bi 
bilo, da bi komune zbirale vse proračunske dohodke, nakar bi se z ustrezno 
tehniko zagotovilo odvajanje ustreznega deleža dohodkov za zvezo in republiko. 
S tem bi tudi preprečili, da bi se zveza, republika, občina in organi socialnega 
zavarovanja vsak po svoji liniji in s svojimi instrumenti pojavljali v obračunih 
dohodka posamezne delovne organizacije. 

Menim, da ni to le tehnično vprašanje zbiranja sredstev, temveč je obenem 
vprašanje sistema. Če bi bila vsaj ena od možnih variant izdelana v tem smislu, 
bi lahko delali primerjave in preizkuse ter ugotavljali, kakšen način je racional- 
nejši in najbolj učinkovit ter kateri bolj ustreza vlogi komune v novem prora- 
čunskem sistemu. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Franc Tomažič. 

Franc Tomažič: Tovariši in tovarišice poslanci! V naši komuni smo, 
sicer v ožjem krogu, obravnavali to informacijo, pa se je poleg vprašanj, ki so 
jih navedli že govorniki pred menoj, pojavilo še vprašanje davčnih olajšav po 
25. členu osnutka zakona o prispevkih in davkih. Gre namreč za položaj borcev 
NOV. Predvidene so olajšave za primer bolezni in podobno, o borcih pa ni v 
tem smislu nobene določbe. To vprašanje smo obravnavali tembolj pazljivo 
zato, ker smo pred kratkim razpravljali o problemih borcev tudi v Skupščini, 
v zvezi s posebnim dodatkom udeležencev NOV. Tu gre predvsem za borce, ki 
delajo na kmetijah, pa so bolni ali drugače prizadeti zaradi posledic vojne. 
Tako nekaterim po eni strani dajemo priznavalnino, na drugi strani pa jim 
ne priznavamo možnosti za davčne olajšave. Ali ne bi mogli ustrezne določbe 
vnesti tudi v ta zakon? 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Riko Jerman, član 
Izvršnega sveta. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Skušal bom odgovoriti 
na nekatera vprašanja, ki so bila navržena v tej kratki razpravi. 

Predvsem želim odgovoriti na vprašanje tovariša Koširja, glede financiranja 
skladov. Mislim da je ena od pomanjkljivosti informacije v tem, da mogoče 
niste vsi proučili ali pa niti niste dobili osnutkov zveznih predpisov. V 
osnutku zveznih predpisov se namreč jasno opredeljuje pojem proračuna. 
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Novi zakon odpravlja hibo dosedanjega financiranja preko skladov in prora- 
čunov, ko pravzaprav nikoli nismo imeli pred seboj enotnega programa financi- 
ranja družbenih služb in drugih proračunskih izdatkov. Potrebna sredstva 
so se pojavljala enkrat v proračunu, drugič pa kot izvirni dohodki skladov. 
V bodoče naj bi proračun bil pravzaprav planska usmerjevalna institucija, 
v kateri bi se zbrala vsa sredstva, ki jih v nameri financiranja družbenega stan- 
darda odvzemamo oziroma zbiramo. Tako bi odpadli vsi dosedanji izvirni dohodki 
skladov, tudi šolskega sklada, ki je bil za primer naveden. Vsi ti izvirni dohodki 
so bili dohodki proračuna, ki bi jih potem v svoji tehniki razdelili v posamezne 
sklade, v obliki udeležbe ali pa v obliki absolutnih zneskov. Ustanavljanje 
skladov ne bi bilo več obvezno, temveč bi — tako kot je že zdaj urejeno za 
nekatere sklade — občina povsem sama odločala, ali sklad ustanovi ali ne. S 
tem bi seveda proračun predstavljal okvir vseh sredstev, ki na področju neke 
občine ali republike obstojajo in tako nakazoval tudi vso politiko potrošnje 
in usmerjanja takšnih sredstev. Odpadli bi dosedanji številni, različni prispevki; 
mislim na različno zajemanje prispevka, recimo prispevka od osebnega dohodka, 
ki nastopa enkrat kot redni proračunski prispevek, drugič kot izredni proračunski 
prispevek, potem kot prispevek za šolske sklade in podobno. Vse to bi bil en 
prispevek, ki bi ga predpisala vsaka družbeno-politična skupnost sama, tako 
zveza kot republika ali občina. Sredstva bi se seveda potem razdelila v enotnem 
proračunu. Mislim, da je to eno od zelo pomembnih načel, ker s tem dobiva 
proračun povsem novo in bolj efikasno vlogo. Organi skupščin, tako občin kot 
republike se bodo lažje orientirali pri oblikovanju dohodkov in njihove 
razdelitve. 

V zvezi z vprašanjem, ki ga je sprožil že tovariš Košir, menim, da bo še 
vedno obstojal problem absolutne količine proračunskih sredstev. Mislim, da 
ta informacija deloma zavaja zaradi tega, ker je napravljena na osnovi lan- 
skoletnih in letošnjih virov sredstev, pri tem pa ne upošteva splošnih premikov 
v razdelitvi nacionalnega dohodka, ki bodo opravljeni v korist družbenega 
standarda. Ta informacija ima namen prikazati, kakšna bi bila razdelitev sred- 
stev, če bi takšen sistem veljal že v lanskem in v letošnjem letu. Informacija 
tako upošteva tisto količino sredstev, ki je lani že obstojala, pri tem pa pokaže, 
kakšna razmerja bi nastala med posameznimi občinami in kakšna sredstva bi 
bila potrebna, da bi se novi sistem lahko uvedel. To pa seveda ne pomeni, da 
se namerava s tem gradivom postavljati kakršnekoli količinske prognoze za 
naslednje leto, kajti nekatera merila še niso bila znana in bi bile napovedi 
zato zelo nerealne. 

Tudi ta analiza kaže, da so še vedno nekateri problemi, ki se bodo tudi 
v bodoče postavljali; to je na primer problem količine sredstev in s tem v 
zvezi deleža, s katerim bo lahko federacija, republika, zlasti pa občina posegala 
v dohodke, predpisovala razne prispevke in davke. Tako je na primer za 
nekatere občine zelo pomemben vir dohodkov prometni davek iz maloprodaje. 
Ce bo prišlo do sprememb v režimu prometnega davka, bo seveda ta prora- 
čunski dohodek, ne da bi to vplivalo na povišanje cen, lahko večji. Take 
odločitve pa ne sodijo v ta sistem, temveč v področje razdelitve celotnega 
narodnega dohodka. O novi razdelitvi narodnega dohodka v korist splošne 
potrošnje, katere del je tudi proračun, smo v preteklem obdobju zelo veliko 
govorili in dokazovali njeno nujnost. 

Problem količine sredstev bo, kot je tovariš Košir povsem jasno ugotovil, 
še vedno aktualen, kajti naši materialni pogoji verjetno še ne omogočajo ideal- 
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nega stanja niti v federaciji niti v republiki niti v občini. Treba se bo torej^ 
gibati v okviru zelo ozkih sredstev in bo tako varčnost ter preudarnost na vsa- 
kem. mestu tudi v bodoče zelo potrebna, že danes pa je povsem jasno, da bo 
moralo priti do večjih možnosti zajemanja dohodkov prav v občinah, če želimo 
rešiti nekatere pereče probleme, ki so se nakopičili v preteklih letih. Seveda 
tudi s tem ne bo mogoče naenkrat odpraviti vseh težav, ki danes težijo občine, 
temveč bo potrebno večletno postopno reševanje. 

Za občine bo zelo važno, v kakšnem obsegu se bosta federacija in republika 
poslužili pravic, da sami določita svoje dohodke. Ce si bosta zagotovili velik 
obseg sredstev, bo le malo ostalo občinam. Upoštevati je namreč treba, da ima 
predpisovanje prispevkov in obdavčevanje tudi svoje meje. 

Informirani smo, da namerava zveza predpisati svoje prispevke v višini 2 "/o. 
kar bi predstavljalo malenkostno povečanje sredstev v primerjavi z lanskim 
in tekočim letom, če bi v njem novi sistem že veljal. Problem določanja 
dohodkov federacije in republike bo najbolj očiten ob sprejemanju zveznega 
oziroma republiškega proračuna. Takrat se bo ob analizi posameznih predvidenih 
izdatkov ugotavljala tudi realnost in upravičenost predlaganih stopenj prispev- 
kov in davkov. 

Predlog tovariša Sakside, da bi proučili varianto, po kateri bi občina 
zajemala vse dohodke z lastnega območja in bi se iz osnove nato odvajala 
sredstva za republiko in zvezo, bi bilo .treba temeljito proučiti. Menim, da 
bodo tovariši iz sekretariata za finance s pomočjo ustreznih uslužbencev občin 
in okrajev to varianto v resnici tudi proučili. Sicer je že doslej v določenem 
smislu tak način zbiranja dohodkov obstojal, saj se dohodki v glavnem zajemajo 
v občini in nato z obvezno participacijo odvajajo širšim družbeno-političnim 
skupnostim. 

Predlog navedenega poslanca pa razumem tudi v tem smislu, da bi občine 
poleg zbiranja dohodkov tudi same najprej izločale lastna sredstva za izvrše- 
vanje nalog, ki so jim z raznimi predpisi naložene, nakar bi se šele preostala 
sredstva delila in odvajala navzgor. Ta problem je bil v podobnih razpravah že 
večkrat omenjen, pa ga je zato vredno temeljito in dokončno proučiti, da se 
zanesljivo ugotovi ali je taka možnost uresničljiva ali pa je ni mogoče sprejeti, 
sicer se bomo v bodočih razpravah ponovno vračali k temu vprašanju. 

Glede prispevkov iz osebnega dohodka po načelu bivanja ali pa po načelu 
zaposlitve mislim, da so že v lanskem letu oziroma v prejšnjem obdobju prevla- 
dali tisti argumenti, ki utemeljujejo zbiranje tega prispevka po načelu bivanja. 
So razlogi, ki govorijo tudi za zbiranje po kraju zaposlitve, zlasti zato, ker 
so kraji zaposlitve običajno večja industrijska in mestna središča. Vendar 
moramo vedeti, da so prispevki iz osebnega dohodka predvsem namenjeni za 
kritje splošnih družbenih potreb, ki pretežno vendarle nastajajo v kraju bivanja 
in .manj v kraju zaposlitve. Vi sami veste, da prispevki iz osebnega dohodka 
služijo proračunom predvsem za zadovoljevanje šolskih, socialno-zdravstvenih 
in podobnih potreb. Take potrebe povzročajo predvsem družine zaposlenih in 
ker pri proračunu, kot že tovariš Košir ugotavlja, praktično ne prihaja v poštev,. 
da bi se z njim razširjala gospodarska baza komune, menimo, da je prav iz tega 
razloga primerneje uveljavljati načelo bivanja. Tako načelo je bilo, kot sem 
že omenil, doslej uveljavljeno za vse prispevke, razen za izredne prispevke, za 
katere bi v bodoče v okviru enotnega prispevka iz osebnega dohodka veljalo 
načelo bivanja. Seveda se strinjam s tem, da bi se dobre in slabe strani obeh 
teh načel glede na razmere, kakršne so v Sloveniji, analizirale in tudi praktično 
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podprle, zato da bi izločili vsak dvom o tem, ali smo se pravilno ali nepravilno 
odločili. 

Tovariša Tomažiča bi v zvezi z njegovim vprašanjem rad informiral, da 
so davčne olajšave mišljene kot zvezne olajšave, ki so predvidene v zveznem 
predpisu. Ce bi bile take olajšave za borce NOV uveljavljene v zveznem pred- 
pisu in bi jih občina uporabila, bi imele te olajšave posledice tudi za zvezno 
in republiško udeležbo v proračunskih dohodkih. Ce pa take olajšave, o katerih 
se je govorilo, uporabi sama občina mimo zveznega predpisa, jih pač uveljavi 
za svoj račun, torej zmanjša dohodke, katere je sama predvidela kot prispevek 
ali davščino. 

Mogoče je informacija v tem oziru pomanjkljiva, ker te okoliščine ne 
omenja. Ker pa je bil zakon pravzaprav prečiščen pozneje, ko je bila informa- 
cija že sestavljena, je tudi ta pomanjkljivost razumljiva. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Besedo ima Kristina Plut iz Novega mesta. 

Kristina Plut: Izhajajoč iz določil zvezne in republiške ustave, po 
katerih je republika dolžna zagotoviti dopolnilna sredstva tistim občinam, ki 
s svojimi dohodki ne morejo zagotoviti izvrševanja nalog predvsem na področju 
družbenih služb, predvideva predlog zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji med temi nalogami tudi socialno varstvo in zdravstvo. 

S tem v zvezi želim prikazati problem dolenjskih občin: Črnomlja, Metlike, 
Novega mesta in Trebnjega. S tem, da se omejujem zgolj na ti dve dejavnosti, 
ne mislim, da ostala področja družbenih služb niso prav tako pomembna. Ver- 
jetno' bi bilo koristno, da bi tudi ta osnutek oziroma pozneje zakon upošteval 
področje kulture enakopravno z ostalimi področji družbenega standarda, kar 
naj bi veljalo tudi za telesno kulturo, ki je zakonski osnutek sploh ne omenja. 
Menim pa, da sta ti dve področji družbenih služb tako pomembni, da jima 
je nujno zagotoviti dopolnilna sredstva v primeru, ko občine ne morejo teh 
dveh dejavnosti financirati iz lastnih sredstev. 

10. člen predloga zakona določa, da v primeru, če občina ne more z lastnimi 
dohodki kriti izdatkov na področju socialnega varstva, dobi dopolnilna sredstva 
od republike za določene izdatke, ki so navedeni v odstavku b), iz česar je 
sicer mogoče sklepati, da so tu mišljene vse oblike socialne pomoči, ki se danes 
dajejo iz občinskih proračunov in skladov, vendar pa bi bilo zaželeno, da bi 
bile še podrobneje prikazane vrste socialnih dajatev, med njimi tudi financiranje 
centrov za socialno delo. 

Občina Novo mesto je na primer v letu dala okoli 21 milijonov dinarjev za 
socialno varstvo, v letu 1963 pa že okoli 37 milijonov dinarjev. V odnosu do 
celotnih proračunskih sredstev je občina Novo mesto namenila za socialno 
varstvo v 1962. letu 2,8 ®/o, v letu 1963 pa okoli 3%. Plan za leto 1964 pa predvi- 
deva 3,5 V« proračunskih sredstev za socialno varstvo. Podobno je tudi v drugih 
občinah Dolenjske. Tako v Črnomlju v letu 1963 odmerili 2,9 "/o, v letu 1964 
pa imajo predvidenih 3,5 %> v ta namen. V Metliki so v letu 1963 porabili 2,8 */o, 
v letu 1964 pa imajo predvidenih 3,5 */o. V Trebnjem so v letu 1963 dali v ta 
namen 3.1 °/o, v letu 1964 pa le 2,5fl/o. Ker je Dolenjska eno izmed najmanj 
gospodarsko razvitih območij v naši republiki in ima veliko število kmečkega 
prebivalstva, ki je staro in onemoglo ter se zaradi tega ne more vključiti v 
proizvodnjo in si ustvariti dovolj sredstev za lastno preživljanje ter preživlja- 
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nje družin, ugotavljamo1, da dajejo dolenjske občine mnogo premalo sredstev 
za socialno varstvo. Ob tem je upoštevati še dejstvo, da je med temi kmeti 
izredno veliko število borcev NOV. V novomeški občini na primer dobiva 54 bor- 
cev povprečno po 5 500 dinarjev priznavalnine. Po anketi, ki so jo izvedli med 
borci na podeželju, ima kar 461 borcev in njihovih družin zelo neprimerna 
stanovanja, za najnujnejša popravila teh stanovanj pa bi potrebovali najmanj 
255 milijonov dinarjev kredita. Vzporedno s tem se poraja tudi misel o kmečkem 
zavarovanju, ki terja tudi večja sredstva občin. Morda je Dolenjska med tistimi 
našimi pokrajinami, ki ima največ neciviliziranih ciganov. Ti sami zelo malo 
zaslužijo in so v breme proračuna socialnega varstva, vsaj takrat, ko so bolni 
in potrebni bolniške nege. Številne so tudi socialne podpore po prestanih kaznih 
odpuščenim ciganom, katerih še vedno ni malo. V razmerju do celotnih sredstev 
je bilo v letu 1963 v občini Ljubljana-Šiška potrošenih za socialno varstvo 
6,3 °/o, v Trbovljah 5,7 °/o, v Mariboru-Teznem 10,1 °/o in v Celju 8,4 %. Povprečje 
vseh občin okraja Ljubljana pa znaša v 1963. letu 4,5 "/o, kar je znatno nad 
povprečjem dolenjskih občin. 

Te podatke navajam predvsem iz razloga, da bi kriterije za dodeljevanje 
dopolnilnih sredstev republike postavili čimbolj določno že v samem zakonu, 
da ne bi kasneje v izvajanju zakonskih določil prihajalo do sporov med občinami 
in republiko oziroma do subjektivnih tolmačenj zakona v škodo socialnih varo- 
vancev, glede katerih ima družba po ustavi svoje dolžnosti. Te pa niso najbolje 
opravljene, če nekdo dobiva le 1000 din socialne podpore in če znaša danes 
povprečje socialnih podpor v občini Novo< mesto 3500 dinarjev in ni nič bolje 
ali pa je še slabše v drugih dolenjskih občinah. 

Za, napredek zdravstvene in socialne službe bi bilo potrebno v republiških 
dopolnilnih sredstev poleg že navedenega predvideti tudi gradnjo objektov za 
dejavnost zdravstvene in socialne službe ter za vzgojo ustreznih kadrov, ki jih 
tudi na dolenjskem območju primanjkuje. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Ivan Holc. 

Ivan Holc: Tovarišice in tovariši poslanci! V osnutku republiškega 
zakona o prispevkih in davkih, ki je predmet današnje razprave, so v precejšnji 
meri urejena osnovna načela ter predvidene možnosti, da vsaka družbeno-poli- 
tična skupnost samostojno odloča o vrsti in višini prispevkov ter davkov. Vendar 
imam k temu osnutku nekaj pripomb in predlogov. 

Osnutek zakona v 16. členu predvideva, da so stopnje prispevkov lahko 
progresivne ali proporcionalne. Zdi se mi, da se bo lahko pri plačnikih prispev- 
kov pojavila bojazen, da se to vprašanje ne bi reševalo enotno^ za vse območje 
republike in da bodo prispevki preveč odvisni od gospodarske moči posameznih 
družbeno-političnih skupnosti in posameznih območij. Prav tako obstoja mož- 
nost določanja zelo različnih kriterijev pri predpisovanju posameznih prispevkov 
in olajšav. Zato menim, da bi bilo prav, če bi nekatere zadeve s tega področja 
še ostale v pristojnosti republike, da bi se enotno reševale. 

25. člen osnutka zakona o prispevkih in davkih predvideva določene olaj- 
šave pri odmeri prispevka od kmetijstva. Menim, da' bi bilo prav s tem v 
zvezi priznati davčno olajšavo že za tretjega in ne šele za četrtega otroka. To 
bi bilo utemeljeno tudi z gibanjem natalitete v naši republiki, ki se iz leta v 
leto manjša. 
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Glede na določbe v zadnjem odstavku 25. člena bi bilo prav, da bi tudi 
za učence v gospodarstvu priznali olajšave in jih izenačili z drugimi učenci, 
namreč s šoloobveznimi otroki in dijaki ter študenti na rednem šolanju. Če bi 
bila v teh določbah sprejeta alternativa, je nujno, da se znesek 25 000 poveča na 
50 000, znesek 40 000 pa na 80 000 glede na povečanje katastrskega dohodka. 

Višino prispevkov za posamezne dejavnosti bi po osnutku določale občinske 
skupščine. Ce bo za dejavnosti, naštete v 37. členu, republika določila progre- 
sivne stopnje, menim, da je prav, če tako ravnajo tudi občine. Ce jih pa repu- 
blika ne bo predpisala in bo to v celoti prepuščeno občinam, bodo ti prispevki 
urejeni zelo različno. V 31. členu, ki določa, kateri stroški se odštejejo od skup- 
nega dohodka, bi bilo treba med stroške šteti tudi nagrade vajencev, kar bi 
po svoji strani pripomoglo k izboljšanju položaja vajencev. 

V 39. členu je predvideno, da občinske skupščine določajo, kateri zavezanci 
prispevku od obrtne dejavnosti morajo voditi poslovne knjige. Mislim, da bi 
bilo treba ta člen dopolniti z okvirnimi določbami o tem, kateri zavezanci 
morajo voditi poslovne knjige. Ce bo ta pristojnost v celoti prepuščena obči- 
nam, kjer je pri posameznih odločitvah na žalost še vedno veliko subjektivnih 
vplivov, bo- v posameznih občinah v zvezi s tem prišlo do določenih skrajnosti. 

Davki na proizvajalna sredstva v zasebni lastnini naj bi bila nekoliko bolje 
urejeni kot v dosedanjem zakonu. Individualni proizvajalec naj bi v novih pogo- 
jih imel bistveno drugačen položaj kot ga ima danes. Danes so vsaj po mojem 
mnenju nekoliko neurejene takse na nekatera proizvajalna sredstva. Menim, 
da obravnavani osnutek zakona o prispevkih in davkih izključuje možnost kapi- 
talizacije individualnih kmetijskih proizvajalcev, saj je izkoriščanje tujega dela 
obdavčeno. Ce naj bo dohodek individualnih proizvajalcev izključno odvisen 
od lastnega dela, to je od dela kmeta in članov njegove družine, naj bi bile 
obdavčitve in takse na proizvajalna sredstva progresivne, ker se bo le tako 
zasebni proizvajalec lahko izenačeval s socialističnim in bo njegova proizvodnja 
lahko uspešneje dopolnjevala proizvodnjo družbenega sektorja. 

O postopku in pristojnosti glede določanja davka na proizvajalna orodja 
v kmetijstvu govori 79. člen in bodo verjetno določila tega člena v posameznih 
občinah zelo različno uporabljali. Sedanji zakon o taksah na proizvajalne pri- 
prave in predmete v zasebni lastnini v praksi ne ustreza in je deloma tudi 
nejasen. Navajam samo en primer: Za mlatilnico na strojni pogon z zmoglji- 
vostjo 400 in do 500 kg na uro se plača taksa v prvem in drugem proizvodnem 
okolišu 36 000 din. Ob tem nastane vprašanje, ali se plača taksa tudi za 
traktor, če ta služi kot pogonska sila. Za traktor znaša taksa 3 000 din od vsake 
konjske sile, plača pa se še dodatna taksa v višini 4-kratne takse v primeru 
uporabe za druge. V tem primeru bi individualni lastnik traktorja plačal taks 
za okoli 280 000. V neugodnem položaju so zlasti manjši podeželski kmetje, ki 
mlatijo samo sebi ali pa mogoče še desetim ali petnajstim kmetom. Tako mora 
plačati vse takse kljub temu, da znaša opravljeni promet komaj toliko kot 
predpisane takse. V ugodnejšem položaju so lastniki manjših mlatilnic, ki se 
pretežno ukvarjajo s to dejavnostjo, vendar so po kategorizaciji, kakršno uve- 
ljavlja ta zakon, oproščeni vsake takse. Ob tem ni jasno, kako ravnati z 
lastniki v prvem primeru, če bi dali mlatilnico v najem socialističnemu sektorju, 
ali pa če bi delali v kooperaciji. V predelih, kjer je socialistični sektor šibak 
in ne more kmetom izvrševati vseh tovrstnih uslug, bo vsekakor nastala pre- 
cejšnja gospodarska škoda, ker bodo lastniki omenjena proizvajalna sredstva 
in obrt od javljali. Zato menim, da bi bilo prav tudi takse na orodja v lasti 



358 Organizacijsko-politični zbor 

individualnih proizvajalcev odšteti od skupnega dohodka, s čimer bi se njihov 
položaj nekoliko z boljšal. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo. 

V današnji razpravi smo se dotaknili samo nekaterih vprašanj, vrsta vpra- 
šanj pa je še odprtih. Sicer pa ni bil naš namen, da bi danes o tem problemu 
vsestransko in dokončno razpravljali. Menim, da je dolžnost našega zbora ozi- 
roma nas, poslancev, da se v svojih občinah aktivno vključimo v proučevanje 
teh vprašanj in da sodelujemo pri oblikovanju rešitev, ki bodo najbolj ustrezale 
sedanji stopnji razvoja. Zlasti je potrebno, da se v te priprave aktivno vključi 
naš odbor za proučevanje proračunskega sistema, ki naj si naredi svoj pro- 
gram dela. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in predlagam 15 minut 
odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.20 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o< urbanistični inšpekciji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je predlagatelj zakonskega predloga, 
je za svojega predstavnika določil inž. Marjana Prezlja, pomočnika republiškega 
sekretarja za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve. Prosim 
ga, da v svoji obrazložitvi obravnava tudi vprašanje poslanca inž. Marjana 
Tepine, ki je svoje vprašanje sicer umaknil glede na dejstvo, da so okoliščine, 
na katere se nanaša vprašanje, obravnavane že v obrazložitvi. Prav tako' ga 
prosim, da zboru sporoči mnenje predlagatelja zakona glede amandmaja k 
3. členu zakonskega predloga, ki ga je sprejel odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov našega zbora; izjaviti pa se mora tudi o amandmajih k 
3. in 11. členu zakonskega predloga, ki ju je pismeno predlagal inž. Marjan 
Tepina. 

Besedo ima predstavnik Izvršnega sveta inž. Marjan Prezelj. 

Inž. Marjan Prezelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Bivša Ljudska 
skupščina Ljudske republike Slovenije je v letu 1961 sprejela zakon o urbani- 
stični inšpekciji kot logično posledico že sprejetega zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene in zakona o urbanističnih projektih. Pokazala se je potreba, 
da se prek posebnega organa zagotovi izvajanje obeh zakonov in prepotrebna 
strokovna pomoč pri izdelavi urbanistične dokumentacije. Omenjena dejstva 
so dobila svoj odraz v samih določilih zakona o urbanistični inšpekciji, ki nala- 
gajo organom urbanistične inšpekcije poleg izrazitih inšpekcijskih nalog tudi 
dajanje strokovne pomoči občinam, skupščinam občin in drugim organom pri 
reševanju urbanističnih vprašanj. 

Priporočilo o nalogah in ukrepih na področju urbanizma, stanovanjske 
graditve in komunalnega gospodarstva, ki ga je sprejela jeseni leta 1962 
takratna Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije, je postavilo vprašanje 
urbanizma na vidno mesto v našem družbenem življenju in dalo močno oporo 
vsem družbenim in upravnim organom pri njihovem delovanju na področju 
urbanizma. Na ta način so bila tudi bolj proučena dolgoročna investicijska vla- 
ganja, ne samo v družbene objekte in stanovanja v naselju, ampak tudi v 
druge gospodarske objekte, objekte prometa, velika kmetijska posestva in 
podobno. 



12. seja 359 

Vrsta zavodov za urbanizem, ki so bili ustanovljeni v tem času in pozneje, 
je omogočila, da so skupščine občin lahko naročile potrebno urbanistično doku- 
mentacijo pri strokovno usposobljenih organizacijah in so že sprejele prve 
pravne akte za to dokumentacijo, to je sklepe o določitvi vplivnih območij. 
Tako je do začetka junija tega leta sprejelo sklepe o vplivnih območjih že 
31 občinskih skupščin, medtem ko je 31 predlogov v pripravi in bodo sprejeti 
še v tem letu. Občinske skupščine so doslej sprejele 12 urbanističnih progra- 
mov; 54 urbanističnih programov je dokončanih in v fazi obravnave na zborih 
volivcev in v organih družbeno-političnih skupnosti. V delu je 77 urbanističnih 
programov za posamezne večje kraje v Sloveniji. Sprejeti so bili urbanistični 
programi za naslednje kraje: Laško, Rimske toplice, Slovenske Konjice, Velenje, 
Cerkno, Idrija, Tolmin, Litija, Šentvid, Metlika in Slatina Radenci. Za celotno 
območje ali za del območja, ki ga obravnavajo urbanistični programi, je spre- 
jetih 32 ureditvenih načrtov. Dokončanih in v javni obravnavi je 55 ureditvenih 
načrtov, medtem ko jih je 64 še v delu. Za konkretne zazidave je sprejetih v 
občinskih skupščinah okrog 205 zazidalnih načrtov, po katerih se že izvaja 
zazidava po terenu, medtem ko je v delu 125 zazidalnih načrtov, ki naj zago- 
tove potrebne površine za gradnjo stanovanj in drugih objektov v prihodnjih 
letih. 

Kljub velikemu delu, ki je bilo doslej storjeno za pripravo urbanistične 
dokumentaciji, kar nam dokazujejo pravkar navedene številke, pa je zaskrblju- 
joče dejstvo, da je le sorazmerno majhno število urbanističnih programov spre- 
jetih in potrjenih v smislu določil zakona o urbanističnih projektih. 

Delno je temu vzrok dolgotrajen postopek pri samem sprejemanju in 
potrjevanju, deloma pa nezadostno prizadevanje občinskih organov, da bi se 
izdelava dokumentacij zaključila z odlokom skupščine. S tem bi dobile občine 
svoje lastne urbanistične predpise, ki bi omogočili načrtno ter racionalno 
izgradnjo mest in naselij. - 

Po dopolnitvah zakona o urbanistični inšpekciji je ena od novih nalog 
okrajne urbanistične inšpekcije tudi v tem, da spremlja izvajanje sklepov o 
vplivnem območju glede izpolnjevanja rokov za izdelavo urbanistične dokumen- 
tacije. Prepričani smo, da bodo s poostrenim nadzorstvom pospešeni izdelani 
in potrjeni urbanistični dokumenti, ki so že dokončani in razgrnjeni na 
javni ogled. 

Po informacijah, s katerimi razpolagamo, bodo tudi v naših treh največjih 
mestih, Ljubljani, Mariboru in Celju sprejeti urbanistični programi že v 
tem letu. 

Kljub znatnim sredstvom, ki jih dajejo občinske skupščine in mestni sveti 
za izdelavo urbanistične dokumentacije, je pogost primer, da zmanjkajo za 
končno izdelavo potrebna sredstva. Menimo, da bi morale družbeno-politične 
skupnosti temeljito razmisliti, preden se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
odločijo prekiniti financiranje urbanistične dokumentacije, ker si s tem zaprejo 
pot do nadaljnjega načrtnega razvoja svojih mest in naselij. 

V letu 1964 je sklad za zidanje stanovanjskih hiš Socialistične republike 
Slovenije prvič z večjo vsoto podprl izdelavo urbanistične dokumentacije v neka- 
terih mestih, kjer je urbanistična dokumentacija pereč problem in so občinske 
skupščine v zadregi zaradi finančnih sredstev. 

Poleg urbanistične dokumentacije je v SR Sloveniji v izdelavi že več 
regionalnih prostornih načrtov. V delu je regionalni načrt za mariborsko regijo, 
ljubljanski okraj, za obalno področje, za Goriško in Soško dolino. Tudi celjski 
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okraj se pripravlja na izdelavo svojega regionalnega načrta. Republiški sekre- 
tariat za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve si je naložil 
nalogo, da vsa prizadevanja v zvezi s pripravo in izdelavo regionalnih prostornih 
načrtov med seboj uskladi in usmeri tako, da bo njihov končni rezultat 
regionalni plan Slovenije. S tem bomo dobili solidno osnovo za urbanizacijo 
naše republike in njen gospodarski razvoj v prostoru. Ob takem stanju izdelave 
urbanistične dokumentacije lahko predvidevamo, da bomo imeli do konca 
leta 1965 sprejete in potrjene potrebne temeljne urbanistične dokumente za 
vsa naša pomembnejša mesta in industrijska središča, zdravilišča in turistične 
kraje. S tem se bo dosedanja vloga urbanistične inšpekcije znatno spremenila, 
ker bo njena osnovna naloga nadzorstva nad izvajanjem sprejete in potr jene 
urbanistične dokumentacije in ne bo več v taki meri obremenjena z upravnim 
delovanjem kot doslej. 

Nova ustava je dala naši osnovni družbeno-politični skupnosti, občini, naj- 
širša pooblastila tudi na področju urbanistične dejavnosti. Doslej občina ni 
imela svoje urbanistične inšpekcije, kar je hromilo njeno delovanje na tem 
področju. Vsa omenjena dejstva in razvoj urbanizma v naši republiki so nare- 
kovala spremembe in dopolnitve zakona o urbanistični inšpekciji. Uskladitev z 
našo ustavo se pojavlja v dveh oblikah. Skupščine občin dobe svojo inšpekcijo, 
da. bodo lahko uspešneje izvajale naloge, ki jim jih nalaga ustava na področju 
urbanizma. Dosedanji zakon o urbanistični inšpekciji pa se hkrati tudi v termi- 
nološkem smislu usklaja z ustavo. Po določilih predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o urbanistični inšpekciji ima lahko vsaka občina svojo 
urbanistično inšpekcijo, lahko pa tudi več občin ustanovi skupno urbanistično 
inšpekcijo. 

Mesta, razdeljena na občine, imajo za območje mesta mestno urbanistično 
inšpekcijo. Po predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urba- 
nistični inšpekciji ima mestna urbanistična inšpekcija statut občinske urbani- 
stične inšpekcije za območje mesta. Zaradi tega gredo, v skladu s 4. členom 
zakona o mestih, ki so razdeljena na občine, mestni urbanistični inšpekciji kot 
organu mestnega sveta, pravice in dolžnosti, ki jih imajo sicer v teh zadevah 
občinske urbanistične inšpekcije kot organi občin. 

Služba urbanistične inšpekcije se bo sedaj lahko izvajala bolj uspešno, saj 
bo delovala poleg dosedanjih petih inšpektorjev v republiki še najmanj 20 urba- 
nističnih inšpektorjev, če v prvi dobi računamo še za obsežnejšo mrežo med- 
občinskih urbanističnih inšpekcij zaradi pomanjkanja uslužbencev, ki so sposobni 
opravljati to službo. Po predlogu zakona se prenaša od republiškega urbani- 
stičnega inšpektorata pristojnost dajanja soglasij za izgradnjo izven gradbenih 
okolišev, ki niso' regionalnega pomena, na okrajno urbanistično inšpekcijo, s 
čimer se bo razbremenil republiški urbanistični inšpektorat. To mu bo omogočilo, 
da bo' posvetil večjo pozornost reševanju regionalnih problemov urejanja 
prostora in organizaciji službe urbanistične inšpekcije. Tudi postopek za izdajo 
izjemnih dovoljen za gradnjo izven gradbenih okolišev se bo znatno skrajšal, 
ker se bo razdelila množica zadevnih vlog, ki jih je moral reševati en republiški 
urbanistični inšpektor, na 4 okrajne urbanistične inšpektorje. Prav tako priča- 
kujemo znatno skrajšanje postopka pri izdajanju lokacij v gradbenih okoliših, 
kjer se bo ves postopek izvedel v okviru upravnih organov občine, medtem ko 
je doslej obravnaval take vloge tudi okrajni urbanistični inšpektor, ki jih zaradi 
razsežnosti teritorija mnogokrat ni uspel hitro reševati. 
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Kakor sem uvodoma navedel, pričakujemo v bližnji bodočnosti sprejem in 
potrditev vrste urbanističnih dokumentov v občinskih skupščinah, kar bo dalo 
dobro osnovo za izgradnjo naših mest in drugih krajev. Pri izvajanju teh načr- 
tov na terenu morajo imeti ustrezno vlogo občinske urbanistične inšpekcije. 
Zato je nujno, da skupščine občin čimprej ustanovijo svoje urbanistične inšpek- 
cije, ki bodo že ob sprejemu urbanistične dokumentacije sposobne nadzorovati 
njeno pravilno izvajanje in pravočasno ukrepati proti vsem, ki je ne bodo 
spoštovali. 

V pripravi predloga zakona so sodelovale občinske in okrajne skupščine, 
strokovne organizacije in društva. Njihove pripombe in sugestije smo pri sestavi 
predloga zakona upoštevali, če so bile utemeljene in v skladu s cilji, ki jih 
hočemo doseči z zakonom. Amandmaje in redakcijske pripombe, ki so jih dale 
posamezne komisije in odbori Skupščine Socialistične republike Slovenije med 
razpravo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanistični 
inšpekciji, je predlagatelj sprejel, ker so bile utemeljene in jasneje postavljajo 
posamezna določila. 

Z amandmajema, ki ju je naknadno predložil poslanec inž. Marjan Tepina 
Organizacijsko-političnemu zboru, pa se ne strinjamo iz razlogov, ki jih bom 
navedel v nadaljnjih izvajanjih. 

K amandmaju, da naj se v 3. členu zakona besede »odločba o lokaciji« 
zamenjajo z besedami »dovoljenje za uporabo zemljišča za gradbene namene«, 
v ostalem besedilu zakona pa z besedami »dovoljenje za uporabo zemljišča«, 
dajemo tole pojasnilo in stališče: 

Po temeljni uredbi o generalnem urbanističnem planu iz leta 1949 dajejo 
Izvršni odbori soglasje o lokaciji investitorjem, dokler se ne izdajo generalni 
urbanistični plani. Zakon o urbanističnih projektih uporablja izraz »lokacija«, 
zaradi česar se tudi v tem zakonskem predlogu uporablja termin lokacija. Vsa 
dosedanja upravna praksa, ne samo v naši republiki, temveč tudi v drugih 
republikah, pa tudi praksa vrhovnih sodišč, uporablja termin »lokacija« in 
»odločba o lokaciji«. Zakonska osnova za uporabo izraza »lokacija« je torej 
podana. 

S tovarišem poslancem pa se strinjamo, da zakonsko še ni zadovoljivo urejen 
postopek za določanje lokacij, kar pa po našem mnenju ne more biti predmet 
predloženega zakona, marveč je treba to vprašanje urediti v novem zakonu o 
regionalnem in urbanističnem planiranju, ki je že sprejet v program dela 
Izvršnega sveta in Skupščine v letu 1964. 

Predlog za nadomestitev izraza »odločba o lokaciji« z besedami »dovoljenje 
za uporabo zemljišča za gradbene namene« oziroma »dovoljenje za uporabo 
zemljišča«, ni sprejet tudi zaradi drugih razlogov. Občina daje družbeno zem- 
ljišče v uporabo investitorjem za gradnjo stanovanj in drugih objektov, torej 
daje zemljišče v uporabo za gradbene namene in sicer na podlagi zakona o 
prometu z zemljišči in stavbami in zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb, 
stavb in zemljišč. Po zakonu o uporabi zemljišč za gradbene namene se daje 
»dovoljenje za uporabo zemljišč za gradbene ndmene«. Vsi ti terminološki 
pojmi, ki si po materialu in vsebini niso enaki, bi povzročili, če se amandma 
sprejme, veliko nevšečnosti v različnih upravnih postopkih in nejasnosti pri 
občinah. V materialnem smislu dovoljenje za uporabo zemljišča za gradbene 
namene, ki se izda po zakonu o uporabi zemljišč za gradbene namene, ugotovi, 
da s stališča družbenih koristi ni zadržka, da se določeno zemljišče, ki se nahaja 
zunaj gradbenega okoliša, in ki zaradi tega ni gradbeno zemljišče, uporabi za 
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gradbene namene. Po samem zakonu se namreč razglašajo zemljišča v gradbe- 
nem okolišu za zazidljiva, zemljišča zunaj gradbenega okoliša pa se smejo le 
izjemoma, v posebno upravičenih primerih, uporabiti za gradbeni namen po 
postopku, ki ga določa zakon o uporabi zemljišč za gradbene namene, uredba 
o izdajanju izjemnih dovoljenj za uporabo zemljišč za gradbene namene, in 
predloženi zakonski osnutek. Nasprotno pa se z odločbo o lokaciji ne obravnava 
vprašanje ali se sme zemljišče uporabiti za gradbene namene ali ne, ker se 
zemljišče nahaja v gradbenem okolišu in je po samem zakonu že določeno 
za gradnjo, marveč se v postopku za lokacijo^ le še ugotavljajo elementi zazidave 
kot so: odmik od komunikacij in obstoječih objektov, gabarit objekta, način 
zunanje obdelave in zunanje ureditve, priključki na komunalne instalacije in 
podobno. Ker se pojma vsebinsko ločita, ju ni mogoče izraziti z enim terminom, 
ne da bi pri tem tvegali nejasnosti in pomote v postopkih in zavajali občane 
glede njihovih pravic in obveznosti, ki jih nalaga ali daje ta ali drugi upravni 
akt. Tudi pri dodeljevanju zemljišč v uporabo za gradbene namene bi lahko 
nastopile težave pri nadomestitvi izraza »lokacija« z »dovoljenjem za uporabo 
zemljišča za gradbene namene«. Dodeljevanje družbenega zemljišča za gradnjo 
niti ne sodi v pristojnost urbanističnih organov, temveč neposredno v pristoj- 
nost občinskih skupščin in njenih finančih organov po zakonu o prometu z 
zemljišči in stavbami, oziroma v pristojnost občinskih skupščin, organizacij za 
urejanje zemljišč ali za komunalne zadeve pristojnih organov po zakonu o 
nacionalizaciji zemljišč, oziroma po zakonu o urejanju mestnega zemljišča. 
Navedena dejstva nakazujejo, da je potrebno pazljivo obravnavati morebitne 
spremembe, zlasti še zato, ker omenjeni zvezni zakoni še niso usklajeni z ustavo. 
Zato predlagamo, da bi se to vprašanje upoštevalo pri tezah za kodifikacijo 
regionalnega in urbanističnega planiranja, kjer bo treba upoštevati ne le ter- 
minološke spremembe, marveč tudi vsebino inštituta, ki ga obravnavamo, dolo- 
čiti pristojnosti in nadrobneje urediti upravni postopek. 

Amandma, ki se nanaša na spremembe statusa mestne urbanistične inšpek- 
cije, da naj ima značaj okrajne urbanistične inšpekcije, ni sprejemljiv zaradi 
naslednjih razlogov: 

Po zakonu o mestih, ki so razdeljena na občine, se zadeve urbanistične 
inšpekcije v mestu štejejo za zadeve skupnega pomena za mesto. Po predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanistični inšpekciji spadajo 
zadeve urbanistične inšpekcije v pristojnost skupščin občin in so zato občinske 
urbanistične inšpekcije poglavitni organi urbanistične inšpekcije. Okrajnim 
urbanističnim inšpekcijam in republiškemu urbanističnemu inšpektoratu se 
dajejo določene, ne pa vse naloge urbanistične inšpekcije. Iz tega izhaja, da 
imajo zadeve urbanistične inšpekcije v mestu občinski značaj, organi mestne 
urbanistične inšpekcije pa le pravice in dolžnosti, ki so določene po zakonu 
za občinske urbanistične inšpekcije. V primeru, da bi se mestni urbanistični 
inšpekciji dale pravice in dolžnosti okrajne urbanistične inšpekcije, bi nastopilo 
vprašanje, kateri organ naj opravlja inšpekcijske posle, ki jih sicer po zakonu 
opravljajo občinske urbanistične inšpekcije, to je katera urbanistična inšpek- 
cija bi opravljala posle prve stopnje. Združitev pristojnosti okrajne in občinske 
urbanistične inšpekcije v mestni urbanistični inšpekciji pa ni v skladu z ustavo 
in z veljavnimi zakonskimi predpisi. Iz tega izhajal, da bi bilo treba poleg 
mestne inšpekcije z okrajnim značajem ustanoviti še posebno mestno urbani- 
stično inšpekcijo s pristojnostjo občinske urbanistične inšpekcije ali pa dopustiti, 
da izvenmestne občinske urbanistične inšpekcje opravljajo posle tudi v mestnem 

I 
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območju. Prvi predlog bi bil glede kadrov neracionalen in bi povzročil težave 
glede imenovanja mestne inšpekcije prve stopnje. Drugi predlog pa po našem 
mnenju ni v skladu s pravnim sistemom. 

Ce bi se amandma upošteval, bi se prenesla tudi pristojnost za reševanje 
zadev na drugi stopnji na republiški urbanistični inšpektorat, kar pa ne bi bilo 
umestno, ker naloge tega inšpektorata predstavljajo reševanje širše regionalne 
problematike. 

Po našem mneju je predlog zakona, po katerem ima mestna urbanistična 
inšpekcija pravice in dolžnosti, občinske urbanistične inšpekcije, v skladu s 
pravnim sistemom in z namenom zakona ter omogoča racionalno razporeditev 
kadrov. 

Z našimi pojasnili in stališči sta se strinjali tudi komisija za usklajevanje 
republiških predpisov z ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije, ki sta obravnavali te amandmaje. V imenu 
predlagatelja predlagam: 

1. da se predložena amandmaja poslanca tovariša inž. Marjana Tepine ne 
sprejmeta; 

2. da Organizacijsko-politični zbor Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije sprejme predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urba- 
nistični inšpekciji z amandmaji, ki so jih dali komisija za usklajevanje repu- 
bliških predpisov z ustavo, zakonodajno-pravna komisija Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega 
zbora, Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Re- 
publiškega zbora ter odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Orga- 
nizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim Vlada Cerneta za ustno poročilo 
v imenu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. • 

Vlado Cerne: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora obravnaval in sklepal o pred- 
logu zakona, o urbanistični inšpekciji, je že v načelni obravnavi ugotovil, da 
predstavlja predlagani'zakon na področju urbanizma pomemben nadaljnji korak 
k povečanju vloge občine kot temeljno družbeno-politične skupnosti. Po pred- 
laganem zakonu preidejo dosedanje pristojnosti republiške urbanistične inšpek- 
cije na ustrezno službo na občini. Seveda se s tem v. zvezi pojavljajo tudi 
nekateri problemi, od katerih nedvomno stopa v ospredje kadrovsko vprašanje. 

Ze v raazpravi je prišlo do pomislekov ali bo praktično mogoče formirati 
občinske urbanistične inšpekcije, kajti problem kvalificiranih moči je obstajal 
že doslej. Po mnenju odbora pa to vprašanje ne more biti ovira za sicer 
smotrnejšo in v duhu ustave organizirano službo urbanistične inšpekcije. Ka- 
drovski problem bo mogoče uspešno prebroditi tudi z ustanavljanjem medob- 
činskih urbanističnih inšpekcij, kar predlagani zakon predvideva in dopušča. 

V obravnavi o podrobnostih predlaganega zakona je odbor sprejel vrsto 
amandmajev, ki sta jih predlagali Komisija Skupščine SR Slovenije za uskla- 
jevanje republiških predpisov z ustavo in Zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije ter odbor sam. V podrobnosti posameznih amandmajev se 
ne bom spuščal, ker ste o tem že dobili pismeno poročilo našega odbora. 

Poleg tega pa je poslanec inž. Marjan Tepina predlagal k zakonskemu pred- 
logu dva amandmaja, o katerih je naš odbor prav tako razpravljal, in sicer, naj 
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se v 3. členu zakona, besede »odločba o lokaciji« zamenjajo z besedami »dovolje- 
nje za uporabo zemljišča za grabene namene«, v ostalem besedilu zakona pa z 
besedami »dovoljenje za uporabo zemljišča«. Poleg tega je predlagal tovariš 
inž. Tepina tudi amandma k 11. členu zakonskega predloga, kjer naj bi se p'red- 
videne občinske pristojnosti spremenile v okrajne, s čimer naj bi mestna urba- 
nistična inšpekcija dobila pravice in dolžnosti okrajne inšpekcije. 

Pri obravnavanju teh dveh amandmajev je odbor prišel do zaključka, da 
nista utemeljena in ju zaradi tega ni sprejel. Soglasje k lokaciji je upravni akt, 
izdan kot odločba po zakonu o splošnem upravnem postopku. Ze po temeljni 
uredbi O' generalnem urbanističnem planu iz leta 1949 dajejo investitorjem iz- 
vršilni odbori soglasje k lokaciji. Tudi zakon o urbanističnih projektih uporablja 
izraz ožja lokacija, pa tudi vsa tako upravna kot tudi sodna praksa je termin 
»•lokacija« in »odločba o lokaciji« osvojila. Poleg tega razlogi, ki naj bi govorili 
v prid amandmajev, niso v skladu z določili zakona o uporabi zemljišč za 
gradbene namene. Ta zakon je prvi zakoniti predpis, ki načelno ureja vprašanje 
urbanizma, vendar le v okviru splošnih smernic in potreb, s tem da se zlasti 
zavarujejo površine, določene za posebne namene in to s posebnimi odloki o 
gradbenih okoliših. Vsi ti predpisi so zelo splošni, zaradi česar je pozneje izšel 
zakon o urbanističnih projektih, ki vsebuje konkretnejše in podrobnejše nor- 
mative za uporabo zemljišč, v katerih se zopet pojavlja pojem lokacija. Mimo 
tega pa pojem lokacija v praksi tudi ni povzročil večjih težav. 

Prav tako je po mnenju odbora v nasprotju s pozitivnimi predpisi tudi 
amandma, po katerem naj bi imela mestna urbanistična inšpekcija status 
okrajne urbanistične inšpekcije. Zakon o mestih, ki so razdeljena na 
občine, jasno in nedvoumno določa, da pride področje urbanistične inšpekcije 
v pristojnost mestnega sveta. Poleg tega pa bi bil predlagani prenos pristoj- 
nosti tudi v nasprotju s temeljnimi načeli o organizaciji občin kot prvostopnih 
upravnih organov nasploh in bi s tem v zvezi na področju urbanistične in- 
špekcije po predlaganem amandmaju imeli za mesto dve okrajni inštanci. Ob- 
staja pa problem samo v tem, ker bodo morale občine, ki imajo mestno^ in ne- 
mestno območje za nemestno območje imeti svojo urbanistično inšpekcijo, med- 
tem ko bo za rpestno območje ta funkcija v skladu z zakonom o mestih 
prenesena na mestni svet. Ker upam, da bo tudi ta problem v sodelovanju 
občin z mestnim svetom premostljiv, predlagam zboru, da oba amandmaja, ki 
ju je k predlogu zakona o urbanistični inšpekciji predlagal poslanec inž. Marjan 
Tepina, zavrne ter da zakonski predlog sprejme tako kot je bil predložen, 
skupno z amandmaji, ki jih je sprejel naš odbor. 

Predsednik Janez Hočevar: Zakonodajno-pravna komisija je po- 
novno razpravljala o amandmajih k predlogu zakona o urbanistični inšpekciji. 
Iz poročila, ki vam je bilo danes predloženo, je razvidno, da se je komisija 
strinjala z amandmaji, ki sta jih sprejela odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov našega zbora in odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
Republiškega zbora. 

Komisija je obravnavala tudi amandmaja poslanca inž. Marjana Tepine 
in se z njima ni strinjala iz razlogov, ki so navedeni v pismenem poročilu 
komisije. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ker se ni nihče javil k razpravi, prehajamo na glasovanje. V smislu do- 

ločil 72. člena začasnega poslovnika zbora glasujemo najprej o amandmajih, ki 
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ju je predlagal našemu zboru inž. Marjan Tepina. Kdor je za amandma k 
3. členu zakonskega predloga, naj prosim dvigne roko. (Nihče ne dvigne roke.) 
Kdor je proti amandmaju, naj dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala! Se je kdo. vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da amandma k 3. členu zakonskega predloga ni sprejet. 
Kdor je za amandma k 11. členu zakonskega predloga, in sicer, da se be- 

seda »občinske« zamenja z besedo »okrajne«, naj dvigne roko. (Nihče rte dvigne 
roke.) Je kdo proti? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da amandma k 11. členu zakonskega predloga ni sprejet. 
Prehajamo na glasovanje zakonskega predloga zakona o urbanistični in- 

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

Ugotavljam, da je zbor zakonski predlog soglasno sprejel. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in o 
načinu razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov. 

Predlagatelj zakonskega predloga, odbor za organizacij sko-politična vpra- 
šanja Republiškega zbora, je prvotni predlog, ki vam je bil poslan dne 17. ju- 
nija 1964, nadomestil z dopolnjenim predlogom z dne 25. junija 1964. Dopol- 
nitve v zadnjem predlogu na napravljene po razpravah v pristojnih odborih. 
Odbor je določil za svojega predstavnika odbora Nika Belopavloviča. Ali želi 
tovariš Belopavlovič dati še ustno obrazložitev zakonskega predloga. (Ne želi.) 
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega 
zbora je predložil pismeno poročilo. Za poročevalca pa je določil člana odbora 
Vlada Crešnika. Prosim ga za ustno obrazložitev. 

Vlado Grešnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov našega zbora je pri obravnavanju in sklepanju 
o predlogu zakona o uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in o 
načinu razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov 
ugotovil, da je sprejem predlaganega zakona potreben zaradi tega, ker je v 
zveznem merilu to problematiko uredil že zvezni zakon. Zvezni temeljni zakon 
namreč posebej pooblašča posamezne republike, da urede ta vprašanja same 
z republiškimi zakoni. V Sloveniji predstavlja sprejem predlaganega zakona 
dejansko le uzakonitev prakse, ki se je doslej že izvajala. Po mnenju odbora 
je zakon povsem pravilno določil posamezne funkcionarje, ki lahko uporab- 
ljajo osebne avtomobile v družbeni lastnini, ker je dejansko zožil krog teh 
upravičencev na najmanjši obseg. Tako imajo pravico do stalne uporabe osebnih 
avtomobilov družbene lastnine le najvišji republiški funkcionarji, ki jih določa 
predlagani zakon. 

Prav tako pa je tudi omejen krog oseb, ki jim je priznana pravica meseč- 
nega pavšalnega povračila za osebni avtomobil, ki ga uporabljajo za upravljanje 
službenih dolžnosti. Pri tem odbor posebej opozarja na drugi odstavek tretjega 
člena zakonskega predloga, katerega določila predvidevajo postopno zmanjše- 
vanje pavšalnega nadomestila ob povečanih osebnih dohodkih oseb, ki imajo 
pravico do pavšalnega nadomestila. 

Po mnenju odbora predstavlja osebni avtomobil že danes sestavni del živ- 
ljenjskega standarda delovnega človeka in je zaradi tega treba stremeti za tem, 
da pavšalna povračila sčasoma sploh odmro, kajti upravičencu, katerega služ- 
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beni položaj in delo zahteva uporabo osebnega avtomobila, je treba z rednimi 
dohodki zagotoviti možnosti nabave, vzdrževanja in uporabe osebnega avto- 
mobila. 

Ze v fazi priprave zakonskega predloga so prišla do izraza nekatera mnenja, 
ki jih je predlagatelj upošteval, in vnesel v zakonski predlog, ki ga imate 
pred seboj. Tako je bil odbor mnenja, da v naši republiki ni več potrebno 
uzakonjati določil, po katerih bi se lahko do konca leta prodajali funkcionarjem, 
ki jim je priznano pavšalno povračilo, osebni avtomobil v družbeni lastnini. 
Zvezni zakon sicer tako določilo še vsebuje, vendar smo v Sloveniji to razvojno 
fazo že prešli in za tako uzakonitev dejansko ni več nobene osnove. Poleg tega 
pa prinaša predlagani zakon še nekatere vsebinske spremembe, na katere pa 
opozarja že sama obrazložitev z dne 25. 6. 1964. Zaradi tega v imenu odbora 
predlagam Organizacijsko-političnemu zboru, da predlog zakona o uporabi 
osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in načinu razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov sprejme v predloženem besedilu. 

Predsednik Janez Hočevar: Poročilo zakonodajno-pravne komisije 
vam je bilo predloženo pismeno. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne 
javi se nihče). 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o uporabi osebnih avtomobilov v 
družbeni lastnini in o načinu razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo 
osebnih avtomobilov v celoti. 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 Organizacijsko-politični zbor predlog zakona soglasno 
sprejel. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda. Skupaj z drugim gradivom 
ste prejeli tudi predlog sklepa o letnem odmoru Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije. 

V smislu 2. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije predsednik 
Skupščine predlaga, da traja letni odmor od 10. julija do 10. septembra. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa o letnem odmoru Skupščine Socialistične 
republike Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda. Predvidevamo, da bo zbor 
razpravljal o nekaterih problemih samoupravljanja s posebnim poudarkom na 
notranje odnose in uveljavljanje določb statutov delovnih organizacij. Po pred- 
logu orientacijskega programa dela našega zbora naj bi se ta problematika 
obravnavala v drugi polovici oktobra letos skupaj z Gospodarskim zborom, s 
katerim bi proučili obširno gradivo. Predlagam, da v ta namen ustanovimo za- 
časni odbor našega zbora za proučevanje samoupravljanja v delovnih organi- 
zacijah, ki bo poleg navedenega tudi sicer spremljal vse probleme samouprav- 
ljanja v delovnih organizacijah. Predlog sklepa, ki ste ga prejeli danes, vsebuje 
določbe o imenovanju, izvolitvi in nalogah začasnega odbora. Z istim sklepom 
bi tudi ukinili začasni odbor za proučitev organizacije in metod dela občinskih 
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skupščin, ker ta problematika, vsaj glede na orientacijski program, ne bo prišla 
v razpravo na seji zbora. 

2eli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Kdor je za predlog sklepa, naj 
prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet. 
S tem je oficialni del seje zaključen. V posebnem pismu sem vam predlagal, 

da bi na neformalni seji po 15-minutnem odmoru razpravljali o orientacijskem 
programu dela Organizacijsko-političnega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 11.25.) 



PiUlOOE 

VPRAŠANJA POSLANCEV 

Leopold Rebernilc, 
poslanec Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Predaleč bi zašel z vprašanjem, ki ga želim zastaviti, če bi se v podrobnosti 
spuščal v zapleten in še vedno povsod sila aktualen stanovanjski problem. Na 
nesrečo »knapov« in v prid konjunkturi gradbenih podjetij potencirajo ta pro- 
blem v zasavskem premogovnem bazenu še drugi faktorji. Zaradi odkopavanja 
premogovnih slojišč se namreč rušna- cona širi, pod njenim vplivom pa se 
rušijo stare rudarske kolonije kot so Limberg, Posetje. Zavrašek itd. Samo 
v preteklem letu je bilo nujno potrebno preseliti 20 družin, v celoti pa bo v 
bližnji prihodnosti prišlo pod vpliv rušne cone še okoli 150 stanovanj. 

Po veljavnih predpisih: Ur. list 19/61, zakon o rudarstvu in tolmačenju 
zveznega sekretariata za finance je škodo po rudarjenju v tem primeru mogoče 
nadoknaditi le iz sklada skupne porabe, ki pa rudniku Trbovlje-Hrastnik ne 
zadošča niti za tekoče potrebe stanovanjske zgradbe. 

1. Postavljam vprašanje, kako naj zasavski premogovniki rešujejo pred- 
očeni problem; 

2. ali se v zveznem merilu že pripravlja zakon, ki bo pravilneje urejal 
škode po rudarjenju in kakšno je stališče republiškega Izvršnega sveta do tega 
vprašanja? 

Vinko Kastelic, 
poslanec Socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Prosim za odgovor na seji Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slo- 
venije na naslednje vprašanje v zvezi z gradnjo nove bolnišnice v Ljubljani: 

1. V javnosti se mnogo razpravlja o stroških izgradnje. Govori se, da bo 
bolnica stala 20 milijard dinarjev. Ali je to točno? 

2. Govori se, da je projekt neracionalen, nefunkcionalen, da bodo nekatere 
sedanje kapacitete imobilizirane med gradnjo, da se število posteljnega fonda 
ne bo bistveno povečalo. Da niso gospodarna nekatera rušenja sedanjih ob- 
jektov (npr. kalorične centrale, gluhonemnice itd.). 

3. V kakšnem stadiju je sedaj izgradnja bolnice in kakšna je višina do 
sedaj potrošenih sredstev po posameznih fazah? 
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4. Za koliko se bo po sedanjih cenah povečal strošek za oskrbni dan — 
•oziroma kolikšni bodo predvideni stroški poslovanja nove bolnice? 

5. Kako so zagotovljena sredstva za gradnjo bolnice, če večina občin ljub- 
ljanskega okraja verjetno ni kreditno sposobna za ta namen? 

• 
Mara Lukanc, 
poslanka Socialno~zdravstvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Zdravstveni zavod »-Poliklinika« Ljubljana je lahko smatrati za osrednji 
poliklinični zavod v SRS. Stanje, v katerem se ta zavod nahaja že nekaj let 
nazaj, pa ne ustreza položaju osrednjega polikliničnega zavoda. 

Tako ima omenajeni zavod za tako obsežno delovanje le 20 zdravnikov 
specialistov zaposlenih s polnim delovnim časom, pa še od teh je 8 na specia- 
lizaciji. 

Pri tem zavodu pa dela v dopolnilnem ali honorarnem delovnem razmerju 
v dopoldanskem 111, v popoldanskem času pa celo 173 zdravnikov specialistov, 
katera redna zaposlitev je ali pri ljubljanskih klinikah oziroma drugih zdrav- 
stvenih zavodih iz območja Ljubljane. 

Taka kadrovska zasedba v zdravstvenem zavodu »Poliklinika« Ljubljana 
pa ne povzroča le samo višje stroške zdravstvenih storitev, marveč trpi tudi 
kvaliteta dela, ažurnost poslovanja (izvidi prihajajo po dveh ali celo treh ted- 
nih), trpi pa tudi odnos do bolnikov, katerih čestokrat zaradi ne prihoda zu- 
nanjega sodelavca poliklinike sploh ne pridejo do ordinacije, prišli pa so iz 
oddaljenih krajev. 

Na podlagi analize, ki jo je napravil Komunalni zavod za socialno zavaro- 
vanje Ljubljana, pa bi Polikliniki zadostovalo že 59 zdravnikov specialistov za 
delo v dveh izmenah, če bi bili le-ti v delovnem razmerju s Polikliniko s polnim 
delovnim časom. 

Na podlagi takega statusa Poliklinike prosim za odgovor na naslednja 
vprašanja: 

1. Ali ni nikakršnih možnosti, da bi Poliklinika v Ljubljani zasedla po- 
trebna sistemizirana delovna mesta zdravnikov specialistov s stalnimi delavci 
Poliklinike. 

2. Ali je ekonomsko in iz strokovnega gledišča nujno, da je Poliklinika 
Ljubljana samostojni zdravstveni zavod kljub temu, da je večina visoko stro- 
kovnega kadra, ki dela v tej ustanovi, iz klinik. 

Inž. Marjan Tepina, 
poslanec Organizacijsko-političnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Glede na to, da se bo v kratkem pojavil na dnevnem redu seje Organiza- 
cijsko-političnega zbora Skupščine SRS predlog zakona o urbanistični inšpek- 
ciji, sklicujoč se na 103. člen začasnega poslovnika Skupščine SRS, Te prosim, 
da nasloviš Sekretariatu IS za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne 
•zadeve naslednje vprašanje: 

Prvenstvena naloga vsake inšpekcije je, da nadzoruje izpolnjevanje norm, 
ki so jih organi oblasti in družbenega samoupravljanja predpisali za področja 
posameznih dejavnosti. Za področje urbanizma so to predvsem urbanistični in 

24 i 
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regionalni plani, o katerih govori 36. člen ustave SRS. Ce se inšpekcije pri 
svojem delu ne opirajo na družbene norme, so skoraj primorane, da ukrepajo 
po lastnem preudarku. 

Zato bi želel vedeti, kakšno je v SR Sloveniji stanje dokumentacije na 
področju urbanističnega in regionalnega planiranja, seveda tiste dokumentacije, 
ki so sprejele občinske skupščine ali drugi organi oblasti in samoupravljanja 
kot normativne akte, in, če stanje ni zadovoljivo, kje so vzroki za to. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964 

1. člen 

V zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem pro- 
računu) za leto 1964 se spremenita 1. in 2. člen tako, da se glasita: 

»1. člen 

Republiški proračun za leto 1964 obsega: 

dohodke v znesku din 25 800 000 000 
izdatke v znesku din 23 998 000 000 
posebno proračunsko rezervo . . din 1 802 000 000.« 

»2. člen 

Od skupnih dohodkov, ki pripadajo Socialistični republiki Sloveniji, se izloči 
v korist: 

Cestnega sklada SRS 6,56 °/o 
Sklada SRS za šolstvo 16,88 °/o 
Sklada SRS za pospeševanje proizvodnje in 
predvajanja filmov 0,17 % 
Sklada SRS za pospeševanje kmetijstva . . . 0,58 °/o 
Sklada Borisa Kidriča 4,62 fl/o 
Prešernovega sklada 0,05 °/o 
Sklada SRS za negospodarske investicije . . . 6,60 fl/o 

2. člen 

Z republiškim proračunom za leto 1964 predvidena uporaba sredstev za 
operativne izdatke, ki so zajeti v partijah »upravni stroški«, sredstev za funk- 
cionalne izdatke, sredstev za investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme repu- 
bliških organov, sredstev za dotacije družbenim organizacijam ter sredstva za 
splošne republiške potrebe se omeji za 5%. 

3. člen 

Sredstva, katerih uporaba je po 1. in 2. členu tega zakona omejena, se 
smejo uporabiti za kritje izdatkov v naslednjih razdelkih, ki se lahko pre- 
koračijo za: 
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— v 12. razdelku — Republiški sekretariat za šolstvo, na partiji 
1-28 — Funkcionalni izdatki za din  28 000 000 
— v 13. razdelku — Republiški sekretariat za kulturo in prosveto, 
na partiji 1-31 — Funkcionalni izdatki za din  32 000 000 
— v 14. razdelku — Republiški sekretariat za raziskovalno delo in 
visoko šolstvo, na partiji 1-34 — Funkcionalni izdatki za din ... 40 000 000 
— v 17. razdelku — Republiški sekretariat za notranje zadeve, po- 
glavje 2 — Tajništva, na partiji 5-56 — Upravni stroški za din 223 000 000 
— v 39. razdelku — Sredstva za splošne republiške potrebe 
na partiji 12-124 
na poziciji 2 — Regres za mleko za, din  150 000 000 
na novi poziciji 7 — Sredstva za intervencije na tržišču za din 15 000 000 

4. člen 

Ta zakon prične veljati z dnevom objave v »Uradnem listu SRS«. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za proračun 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1964 

Odbor za proračun Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji 
seji dne 25. in 28. maja 1964 razpravljal o predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 1964. 

Odbor ugotavlja, da spremembo proračuna narekujejo nekatere nujne 
potrebe, ki so nastale na področju osebne potrošnje (nizki osebni dohodki pri- 
padnikov Ljudske milice, nizek dodatek za borce narodnoosvobodilne vojne, 
težak materialni položaj študentov) in pereči problemi na področju šolstva, 
kulture in presvete. Zato je potrebno v prihodnjem razdobju izvršiti odločnejši 
premik sredstev v povečanje osebne potrošnje in njene udeležbe v celotni 
potrošnji, kakor tudi ugodnejšo delitev v prid razvijanja družbenih služb, kate- 
rih udeležba v investicijski potrošnji se je zadnja leta poslabšala. Taka politika 
naj bi pripomogla k boljši usklajenosti osebne in investicijske potrošnje, kar 
pomeni, da je potrebno zviševati osebne dohodke, zmanjšati obseg investicij 
in spremeniti njihovo strukturo. Predlagana sprememba proračuna predstavlja 
enega izmed praktičnih ukrepov take politike. Omogoča se povečanje osebnih 
dohodkov pripadnikom Ljudske milice, udeležencem narodnoosvobodilne vojne, 
izboljšuje se materialni položaj študentov, zaradi česar se na nekaterih področjih 
zmanjšuje obseg investicij, hkrati pa se nekoliko spreminja struktura investicij 
v korist negospodarskih, predvsem na področju šolstva, kulture in prosvete. 
Tako politiko bodo morale ustvariti s svojimi ukrepi tudi druge družbeno-poli- 
tične skupnosti v SR Sloveniji. 

24* 
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Za povečanje osebnih dohodkov po tem zakonskem predlogu in za pove- 
čanje sredstev na področju šolstva, prosvete in kulture ter za intervencije v 
korist osebne potrošnje je iz obstoječih proračunskih sredstev treba zagotoviti 
1 119 milij. din. To je mogoče na ta način, da se zmanjšajo sredstva na nekate- 
rih drugih področjih, ki se financirajo iz proračuna. Odbor se strinja s spre- 
membami v proračunu, kakor jih vsebuje predlog zakona. 

Odbor končno opozarja še na to, da se s predlagano spremembo proračuna 
omogoča začetek nekaterih novih investicij na področju družbenih služb, vendar 
to ne pomeni, da se s tem prevzemajo obveze za bodoče povečanje republiških 
investicijskih sredstev. 

Odbor za proračun predlaga Republiškemu zboru, da predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 
(republiškemu proračunu) za leto 1964 sprejme po predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil tovariša Toneta Fajfarja. 

Št.: 40-2/64 
Ljubljana, 30. 5. 1964 Predsednik: 

Tone Fajfar 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Začasni odbor za proračunski sistem 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1964 (republiški proračun) 

Začasni odbor za proračunski sistem Organizacijsko-političnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije je na seji dne 25. in 28. maja 1964 obravnaval in sklepal 
o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Sociali- 
stične republike Slovenije za leto 1964 (republiškem proračunu). 

Odbor ugotavlja, da spremembo proračuna narekujejo nekatere nujne 
potrebe, ki so nastale na področju osebne potrošnje (nizki osebni dohodki pri- 
padnikov Ljudske milice, nizek dodatek za borce narodnoosvobodilne vojne, 
težak materialni položaj študentov) in pereči problemi na področju šolstva, kul- 
ture in prosvete. Zato je potrebno v prihodnjem razdobju izvršiti odločnejši 
premik sredstev v povečanju osebne potrošnje in njene udeležbe v celotni 
potrošnji, kakor tudi ugodnejšo delitev v prid razvijanja družbenih služb, kate- 
rih udeležba v investicijski potrošnji se je zadnja leta poslabšala. Taka politika 
naj bi pripomogla k boljši usklajenosti osebne in investicijske potrošnje, kar 
pomeni, da je potrebno zviševati osebne dohodke, zmanjšati obseg investicij 
in spremeniti njihovo strukturo. Predlagana sprememba proračuna predstavlja 
enega izmed praktičnih ukrepov take politike. Omogoča se povečanje osebnih 
dohodkov pripadnikom Ljudske milice, udeležencem narodnoosvobodilne vojne, 
izboljšuje se materialni položaj študentov, zaradi česar se na nekaterih pod- 
ročjih zmanjšuje obseg investicij, hkrati pa se nekoliko spreminja struktura 
investicij v korist negospodarskih, predvsem na področju šolstva, kulture in 
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prosvete. Tako politiko bodo morale ustvariti s svojimi ukrepi tudi druge 
družbeno-politične skupnosti v SR Sloveniji. 

Za povečanje osebnih dohodkov po tem zakonskem predlogu in za povečanje 
sredstev na področju šolstva, prosvete in kulture ter za intervencije v korist 
osebne potrošnje je iz obstoječih proračunskih sredstev treba zagotoviti 
1 119 milij. din. To je mogoče na ta način, da se zmanjšajo sredstva na nekaterih 
drugih področjih, ki se financirajo iz proračuna. Odbor se strinja s spremem- 
bami v proračunu, kakor jih vsebuje predlog zakona. 

Odbor končno opozarja še na to, da se s predlagano spremembo proračuna 
omogoča začetek nekaterih novih investicij na področju družbenih služb, vendar 
to ne pomeni, da se s tem prevzemajo obveze za bodoče povečanje republiških 
investicijskih sredstev. 

Začasni odbor za proračunski sistem zaradi tega predlaga Organizacij sko- 
političnemu zboru, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
proračunu Socialistične republike Slovenije (republiški proračun) za leto 1964 
sprejme po predloženem besedilu. 

Za svojo poročevalko je odbor določil predsednico odbora Silvo Cerjak. 

St.: 40-2/64 
Ljubljana, 30. 5. 1964 Predsednik: 

Silva Cerjak 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajna-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1964 

Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji obravnavala predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1964. 

V načelni razpravi je bilo obravnavano vprašanje o skladnosti predlaganih 
sprememb zakona o republiškem proračunu z obstoječo zakonsko ureditvijo 
proračunskega sistema. Po zakonu o proračunih in o financiranju samostojnih 
zavodov (Ur. 1. FLRJ št. 52-847/59) je možna sprememba proračuna med letom, 
če se izdajo predpisi, s katerimi se povečajo ali zmanjšajo proračunski dohodki, 
nadalje, če je glede na pritekanje proračunskih dohodkov med letom pričako- 
vati, da ne bodo zadoščali za proračunske izdatke, in končno, če se v mejah 
skupnega zneska proračunskih izdatkov ti izdatki drugače razporedijo (97. člen)t 

Po isti zakonski določbi velja za spremembo proračuna enak postopek kot za 
njegovo sestavljanje in sprejemanje, torej tudi glede same nove razporeditve 
ustreznih sredstev (68. in 69. člen). Iz obrazložitve zakonskega predloga izhaja, 
da gre za tretji primer iz omenjene določbe zveznega zakona. Tudi s samim 
zakonom o proračunu SR Sloveniji za leto 1964 je predvideno (12. člen), da 
Izvršni svet na predlog nosilcev predračunov lahko vsak čas predlaga Skupščini 
SR Slovenije spremembo višine sredstev za posamezne namene v breme sred- 
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stev, predvidenih s proračunom za druge namene. Z zakonskim predlogom se 
na eni strani (1. in 2. člen) izvrši precizna omejitev uporabe določenih sredstev, 
predvidenih z zakonom o republiškem proračunu za leto 1964, na drugi strani 
pa se (3. člen) določi namen tako omejenih oziroma sproščenih sredstev za druge 
izdatke, in sicer po partijah in pozicijah, kakor tudi višina, do katere se ta 
sredstva na ustrezni partiji oziroma poziciji proračuna lahko uporabijo oziroma 
do katere se izdatki, ki so določeni s proračunom, lahko prekoračijo. Zakono- 
dajno-pravna komisija meni, da je tako izvršena prerazporeditev sredstev 
republiškega proračuna za leto 1964 v skladu z obstoječimi predpisi, ki urejajo 
proračunski sistem. 

V podrobni obravnavi ni bilo predlogov za spremembo zakonskega predloga. 
Zakonodajno-pravna komisija misli, da je predlog zakona z navedenimi 

spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga 
pristojna zbora Skupščine sprejmeta. 

St.: 40-2/64 
Ljubljana, 29. 5. 1964 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije 
(republiškega proračuna) za leto 1963 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1963. 

2. člen 

Doseženi dohodki in dejanski izdatki po republiškem zaključnem računu v 
letu 1983 so znašali: 

predvideno din doseženo 
(porabljeno) din 

dohodki  20 542 000 000 20 201 340 340 
manj 10 posebna proračunska rezerva ... 1 254 000 000 1 261 915 78G 
razpoložljiva sredstva republiškega proračuna 19 288 000 000 18 939 424 554 
od skupnih dohodkov izločeno v korist skladov 

37,49»/»  7 701 000 000 7 573 482 478 
ostanejo dohodki republiškega proračuna . . . 11 587 000 000 11 365 942 076 
delna uporaba sredstev 10 "/o posebne proračunske 

rezerve  — 500 000 000 
skupaj razpoložljiva sredstva republiškega pro- 

računa   11 587 000 000 11 865 942 076 
izdatki   11 587 000 000 11 587 000 000 
presežek dohodkov  — 278 942 076 

3. člen 

Presežek dohodkov proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1963 
v znesku 278 942 076 din se prenese kot dohodek v proračun Socialistične repu- 
blike Slovenije za leto 1964. 
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4. člen 
Ostanek sredstev 10 °/o posebne proračunske rezerve za leto 1963 v znesku 

761 915 786 din se prenese kot dohodek v proračun Socialistične republike Slo- 
venije za leto 1964. 

5. člen 
Ta zakon prične veljati z dnevom objave v Uradnem listu SRS. 

SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za proračun 

POROČILO 

k predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1963 

Odbor za proračun Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji 
<lne 28. maja 1964 razpravljal o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za 1. 1963. 

V razpravi je odbor ugotovil, da proračunska potrošnja predstavlja v letu 
1963 le ll °/o družbenega proizvoda, ki je bil ustvarjen na območju republike 
in da zato tak obračun ne more predstavljati pomembnejšega vira za spremembo 
v delitvi družbenega proizvoda v korist osebne in splošne potrošnje. Iz za- 
ključnega računa je tudi razvidno, da niso razčiščena nekatera pomembna vpra- 
šanja proračunske potrošnje, zlasti načina dotiranja samostojnih zavodov, druž- 
benih organizacij, plačila iz proračuna za storitve po pogodbah in regresih. 

Odbor ugotavlja, da način financiranja samostojnih zavodov še ni zado- 
voljivo rešen in da zlasti niso ustrezno urejene pogodbene obveznosti med 
zavodi, ki opravljajo javno službo in družbenimi organi, ki zavodom plačujejo 
opravljene storitve. 

Pri dotacijah družbenim organizacijam in društvom ni bilo nujno določiti 
kriterije, po katerih bi se jim dodeljevala dotacija, tako da bi bilo dotiranje 
teh organizacij oziroma društev utemeljeno na čimbolj objektiviziranih osnovah. 

Ker je ostalo od sredstev za štipendiranje okrog 3 milij. din neizkoriščenih, 
smalra odbor, da ob sedanjem materialnem stanju študentov ta sredstva ne 
bi smela ostati nepotrošena. Poleg tega smatra odbor, da bi morale štipen- 
diranje srednješolcev in ostalih dijakov srednjih strokovnih šol, ki jih sedaj 
štipendira republiški sekretariat za raziskovalno delo in visoko šolstvo, pre- 
vzeti občine in okraji. 

Odbor pričakuje, da bodo številni viseči problemi zlasti s področja delitve 
med federacijo, republiko in občinami bolje in dosledneje urejeni z novimi zvez- 
nimi in republiškimi zakoni, ki so dosedaj v pripravi. Zaradi tega tudi pri- 
poroča, da se priprave na te zakone čimbolj poglobijo in pospešijo. 

Odbor je v celoti sprejel predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 
1963 ter predlaga Republiškemu zboru, da ga sprejme v predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil tovariša Toneta Fajfarja. 
St.: 40-5/64 
Ljubljana, 30. 5. 1964 Predsednik 

Tone Fajfar 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGAN IZ ACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Začasni odbor za proračunski sistem 

POROČILO 

k predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1963 

Začasni odbor za proračunski sistem Organizacijsko-političnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije je na seji dne 28. maja 1964 obravnaval in sklepal o pred- 
logu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike 
Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1963. 

Odbor je v načelni razpravi zakonski predlog sprejel. Ugotovil je pa, da 
predstavlja proračunska potrošnja v letu 1963 le 11 °/o družbenega dohodka, 
ki je bil ustvarjen na območju republike, zaradi česar ne more predstavljati 
pomembnejšega vira za spremembo v delitvi družbenega proizvoda v korist 
osebne in splošne potrošnje. 

V razpravi o podrobnostih zakonskega predlaga pa je odbor ugotovil, da 
še niso povsem razčiščena nekatera pomembna vprašanja proračunske potroš- 
nje, kar posebej zadeva način dotiranja samostojnih zavodov, družbenih orga- 
nizacij in plačila za storitve po pogodbah. 

Glede financiranja samostojnih zavodov odbor meni, da to vprašanje še 
ni zadovoljivo rešeno, posebno- pa ne načina in kriteriji sklepanja pogodb za 
obveznosti med zavodi, ki opravljajo javno službo in družbenimi organi, ki 
zavodom plačujejo pogodbeno opravljene storitve. Odbor je mnenja, da bi bilo 
potrebno voditi ustrezno evidenco nad pogodbeno opravljenimi nalogami, tako 
v pogledu umestnosti takih nalog, kot tudi glede kakovosti in ažurnosti oprav- 
ljenih nalog, določenih s pogodbo. 

Glede dotacij družbenim organizacijam in društvom bi bilo po mnenju 
odbora potrebno določiti čvrstejše kriterije za dodelitev dotacij, poleg tega pa 
bi bilo potrebno tudi proučiti ali ne bi kazalo nekatere dotacije prenesti na 
nižje politično-teritorialne enote. Ugotoviti bi bilo namreč potrebno-, ali so res 
vsa dotirana društva, ki jih je v celoti 85, družbeno tako pomembna za celoto 
republiko, da 'jim gre mesto v proračunu. 

Odbor je tudi ugotovil, da ob sedanjem materialnem stanju študentov ne 
bi mogli pričakovati, da so ostala sredstva namenjena v proračunu za štipendije,, 
neporabljena. Po mnenju odbora kaže to na neurejeno štipendiranje, kar bi 
bilo treba v bodoče odpraviti, pri čemer bi bilo še posebej treba določiti načela, 
po katerih bodo štipendirani dejansko taki študentje, ki izpolnjujejo potrebne 
pogoje. Razen tega pa bi morale po mnenju odbora štipendiranja srednješolcev 
in dijakov strokovnih šol, ki jih sedaj štipendira Republiški sekretariat za raz- 
iskovalno delo in visoko šolstvo, prevzeti občine in okraji. Mnenje odbora 
je bilo tudi, da bi se predvsem občine bolj zavzele za štipendiranje tistih stro- 
kovnjakov, ki jih na svojem območju potrebujejo, pa jih sedaj skoraj v celoti 
štipendirajo ustrezni republiški sekretariati. 

Končno je bil odbor mnenja, da bi bilo v bodoče treba dati več poudarka fi- 
nanciranju programov dela posameznih koristnikov proračunskih sredstev, 
medtem ko naj bi se sredstva za investicije dajala v obliki kreditov. 
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Odbor tudi pričakuje, da bodo številni problemi zlasti s področja delitve 
med. federacijo, republiko in občinami bolje in dosledneje urejeni z novimi 
zveznimi in republiškimi zakoni, zaradi česar tudi priporoča, da se priprave 
na te zakone čimbolj poglobijo in pospešijo. 

Odbor je zakonski predlog o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1963 v celoti 
sprejel ter predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da ga sprejme v predlo- 
ženem besedilu. 

Za svojo poročevalko je odbor določil poslanko Jolando Kos. 

Št.: 40-5/64 
Ljubljana, 30. 5. 1964 Predsednik 

Silva Cerjak 1. r.. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajna-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične 
republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1963 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
26. maja 1964 obravnavala predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) zk 
leto 1963, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Komisija se je v razpravi omejila na besedilo zakonskega predloga in se 
ni spuščala v vsebinsko obravnavanje realizacije dohodkov ter izdatkov repu- 
bliškega proračuna za leto 1963. 

Pri obravnavanju zakonskega predloga v načelu in podrobnostih ni bilo 
pripomb niti predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je zakonski predlog v skladu z 
ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine 
SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 40-5/64 
Ljubljana, 26. 5. 1964 Predsednik 

dr. Josip G 1 o b e v n i k 1. r.. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in drugega 
odstavka 42. člena temeljnega zakona o financiranju šolstva (Uradni list FLRJ, 
št. 53/60) je Skupščina SR Slovenije na seji Republiškega zbora dne 5. junija 1964 
in na seji Prosvetno^kulturnega zbora dne 10. junija 1964 sprejela 
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ODLOK 

o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 

I 

K finančnemu načrtu sklada SRS za šolstvo za leto 1964, ki ga je sprejel 
upravni odbor sklada SR Slovenije za šolstvo in ki izkazuje dohodke v znesku 
6 267 049 000 dinarjev in izdatke v enaki višini, se daje soglasje. 

II 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 2. odstavku 42. člena temeljnega zakona o financiranju šolstva (Uradni 
list FLRJ, št. 53/60) sprejme finančni načrt sklada SRS za šolstvo upravni odbor 
sklada v soglasju s Skupščino Socialistične republike Slovenije. 

Upravni odbor sklada je finančni načrt za leto 1964 sprejel na seji dne 
5. decembra 1963. Potrebno je torej še soglasje Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Finančni načrt izkazuje dohodke v znesku 6 267 049 000 dinarjeiv in izdatke 
v enaki višini. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 
k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na skupni seji z odbo- 
rom Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
dne 27. maja 1964 obravnaval finančni načrt sklada SR Slovenije za šolstvo 
za leto 1964. Odbor je ugotovil, da je finančni načrt sklada v skladu s smerni- 
cami družbenega plana SR Slovenije za leto 1964. 

Ob tem pa odbor opozarja zlasti na naslednje probleme: 
Zaradi velikih investicijskih potreb, ki jih sklad ne more v celoti kriti, 

je treba finančna sredstva trositi še bolj racionalno in smotrno za šolske objekte, 
ki še niso dokončani. Novo začete investicije pa bi bilo treba usmeriti s celotnim 
pokritjem stroškov na tista področja, ki so osnovnega pomena za razvoj šolstva, 
katerega sklad je nosilec ali soudeleženec financiranja. 

Koristno bi bilo, da se uvede stalni nadzor nad izvajanjem investicijske 
graditve. 

Glede na to, da so investicijska sredstva sklada za leto 1964 že vezana s 
pogodbami iz leta 1963, odbor meni, da je treba razpoložljiva sredstva uporab- 
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ljati v skladu s sprejeto politiko na področju šolstva za povečanje zmogljivosti 
posebnega šolstva. Čimprej je treba določiti objektivna in trajna merila za 
.dodeljevanje sredstev za osnovno dejavnost. 

Kljub temu, da nepotrošena sredstva ob koncu leta ne zapadejo, je treba 
skladu zagotoviti rednejši dotok proračunskih sredstev za osnovno dejavnost, 
kar bo omogočilo, da se bodo investicijska sredstva redno in namensko izko- 
riščala. 

Odbor za proračun Republiškega zbora je dal pripombo, da je treba pre- 
ostanek sredstev po zaključnem računu za leto 1963 v višini 519 616 000 din, ki 
bodo letos porabljena za izvršitev pogodb iz preteklega leta, izkazati v zaključ- 
nem računu za leto 1964. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog odloka o soglasju 
k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Kristino Lovrenčič. 

St.: 400-11/64 
Ljubljana, 30. 5. 1964 Predsednik: 

Drago Sel iger 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na skupni seji z odborom Republiškega zbora za prosveto in kul- 
turo dne 27. maja 1964 obravnaval finančni načrt sklada SR Slovenije za 
šolstvo za leto 1964 in pri tem ugotovil, da je ta v skladu s smernicami družbe- 
nega plana SR Slovenije za leto 1964. Zato je sprejel predlog odloka o soglasju 
k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 brez sprememb 
in dopolnitev. 

V razpravi je odbor opozoril zlasti na naslednje probleme: 
Zaradi velikih investicijskih potreb, ki jih sklad ne more v celoti kriti, 

je treba finančna sredstva trošiti še bolj racionalno in smotrno, zlasti za šolske 
objekte, ki še niso dokončani. Novo začete investicije pa naj se s celotnim 
pokritjem stroškov usmerijo na tista področja, ki so osnovnega pomena za 
razvoj šolstva, katerega sklad je nosilec ali soudeleženec financiranja. 

Koristno bi bilo uvesti stalni nadzor nad izvajanjem investicijske graditve. 
Ker so investicijska sredstva sklada za leto 1964 že vezana s pogodbami 

s prejšnjega leta, je odbor menil, da je treba razpoložljiva sredstva uporabljati, 
v skladu s sprejeto politiko na področju šolstva, za povečanje zmogljivosti 
posebnega šolstva. 
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Čimprej je treba določiti objektivna in trajna merila za dodeljevanje sred- 
stev za osnovno dejavnost. 

Čeprav nepotrošena sredstva ob koncu leta. ne zapadejo, je treba skladu 
zagotoviti rednejši dotok proračunskih sredstev za osnovno dejavnost, ker bo 
to omogočilo redno in namensko izkoriščanje investicijskih sredstev. 

Odbor predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme predlog odloka 
o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca inž. Daneta Tovornika. 

Št.: 400-11/64 
Ljubljana, 1. 6. 1964 Predsednik: 

Boris M i k o š 1. r.. 

SKUPSClN A 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu odloka o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije 
za šolstv,o za leto 1964 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
26. 5. 1964 obravnavala predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu Sklada 
SR Slovenije za šolstvo* za leto 1964, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Komisija se je pri obravnavi omejila na besedilo predloga odloka in se ni 
ukvarjala z vsebino finančnega načrta. 

Pri obravnavanju predloga odloka ni bilo načelnih pripomb, niti predlogov 
za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodaj no-pravna komisija meni, da je predlog odloka v skladu z ustavo- 
in s pravnim sistemom. 

Bt.: 400-11/64 
Ljubljana, 26. 5. 1964 Predsednik: 

dr. Josip.Globevnik 1. r. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k zaključnemu računu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto t963 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije v zvezi z 
2. odstavkom 42. člena temeljnega zakona o financiranju šolstva (Uradni list 
FLRJ, št. 53/60) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Repu- 
bliškega zbora 5. junija 1964 in na seji Prosvetno-kulturnega zbora dne 
10. junija 1964 sprejela 
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ODLOK 

o soglasju k zaključnemu računu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1963 

Daje se soglasje k zaključnemu računu sklada SRS za šolstvo za leto 1963 s 
stanjem na dan 31. decembra 1963: 

Ostanek sredstev sklada SRS za šolstvo se prenese kot njegov dohodek v 

Po 2. odstavku 42. člena temeljnega zakona o financiranju šolstva (Uradni 
list FLRJ, št. 53/60) sprejme zaključni račun sklada SRS za šolstvo upravni 
odbor sklada v soglasju s Skupščino Socialistične republike Slovenije. 

Upravni odbor sklada je zaključni račun za leto 1963 sprejel na seji dne 
2. 3. 1964. Potrebno je torej še soglasje predstavniškega telesa SRS. 

Zaključni račun sklada za leto 1963 je sestavljen po navodilu o sestavitvi, 
predložitvi in pregledu zaključnih računov skladov družbeno-političnih skup- 
nosti za leto 1963 (Uradni list SFRJ, št. 4/64) in obsega: 

1. bilanco sklada na dan 31. 12. 1963; 
2. pregled o stanju razčlenjenega prometa žiro računa na dan 31. 12. 1963 

in načrta za leto 1963; 
3. pregled danih kreditov; 
4. poročilo o kreditih, ki se črpajo ali odplačujejo in o zapadlih obveznostih; 
5. pregled izdatkov po vrstah šol; 
6. poročilo o dospelih obvezah; 
7. poročilo o poslovanju Sklada SRS za šolstvo v letu 1963; 
8. zapisnik seje upravnega odbora sklada z dne 2. 3. 1964. na kateri je bil 

:sprejet zaključni račun. 

Skupni doseženi dohodki sklada so znašali: 

v letu 1963 (v tilsočih din)   5 765 964 
izdatki pa  5 246 348 
ostanek sredstev  519 616 

se prenese kot dohodek v leto 1964. 
Med dohodki v znesku 5 765 964 000 din je zajet tudi premostitveni kredit 

v znesku 270 milijonov dinarjev, ki ga je sklad med letom najel pri Splošni 
gospodarski banki zaradi neenakomernega in nezadostnega dotoka dohodkov. 
Ker je sklad ta kredit poravnal že v mesecu decembru 1963, je zato zapopaden 
tudi z istim zneskom med izdatki v znesku 5 246 348 000 din. 

I 

v 000 din 
1. dohodki . . . 
2. izdatki .... 
3. ostanek sredstev 

5 765 964 
5 246 348 

519 616 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 
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Dejanski dohodki sklada brez premostitvenega kredita znašajo 5 495 964 000, 
izdatki pa 4 976 348 000 dinarjev. 

Podrobnejši podatki so razvidni iz priloženega poslovnega poročila in iz 
samega zaključnega računa. 

Sredstva sklada so se v letu 1963 trosila v mejah finančnega načrta in po 
dispozicijah upravnega odbora, ki se je pri tem ravnal po smernicah družbenega 
plana LRS za leto 1963 (Uradni list LRS, št. 3/63). 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 
k zaključnemu računu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1963 

Odbor 7A prosveto in kulturo Republiškega zbora je na skupni seji z odbo- 
rom Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
dne 27. maja 1964 obravnaval zaključni račun sklada SR Slovenije za šolstvo 
za leto 1963. Odbor ugotavlja, da je upravni odbor sklada vodil politiko finan- 
ciranja v skladu s smernicami družbenega plana za leto 1963. 

Ob tem pa odbor opozarja zlasti na naslednje probleme: 
Potrebe visokega šolstva, šolstva narodnosti in posebnega šolstva močno 

presegajo finančne zmogljivosti sklada, zlasti, ker se dohodki sklada niso pove- 
čali sorazmerno s porastom narodnega dohodka. 

Primanjkljaj sredstev za osnovno dejavnost šol se krije iz investicijskih 
sredstev, zaradi česar se še bolj znižujejo sredstva, potrebna za investicije. 

Posebno zaostajajo planirane investicije pri posebnem šolstvu, šolstvu 
narodnosti in za telesnoi kulturo. 

O zaključnem računu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1963 je raz- 
pravljal tudi odbor za proračun in k zaključnemu računu ni ime pripomb. 

Odbor z^ prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme 
predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu sklada SR Slovenije za šolstvo 
za leto 1963. 

Odbor je določil za svojega poročevalca Kristino Lovrenčič. 

St.: 400-12/64 
Ljubljana, 30. 5. 1964 Predsednik: 

Drago Seliger 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih in 

drugih predlogov 

POROČILO 

k zaključnemu računu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1963 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na skupni seji z odborom Republiškega zbora za prosveto in kulturo 
dne 27. maja 1964 obravnaval zaključni račun sklada SR Slovenije za šolstvo 
za leto 1963 in pri tem ugotovil, da je upravni odbor sklada vodil politiko finan- 
ciranja v skladu s smernicami družbenega plana za leto 1963. Zato je sprejel 
predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu sklada SR Slovenije za šolstvo 
za leto 1963 brez sprememb in dopolnitev. 

V razpravi je odbor opozoril zlasti na naslednje probleme: 
Dohodki sklada SR Slovenije za šolstvo se niso povečali sorazmerno s pora- 

stom narodnega dohodka. 
Potrebe visokega šolstva, šolstva narodnosti in posebnega šolstva močno 

presegajo finančne zmogljivosti sklada. 
Primanjkljaj sredstev za osnovno dejavnost šol se krije iz investicijskih 

sredstev, zaradi česar se še bolj znižujejo sredstva, potrebna za investicije. 
Se posebno zaostajajo planirane investicije pri posebnem šolstvu, šolstvu 

narodnosti in za telesno kulturo. 
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Prosvetno- 

kulturnemu zboru, da sprejme predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu 
sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1963. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca inž. Daneta Tovornika. 

Št.: 400-12/64 
Ljubljana, 1. 6. 1964 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu odloka o soglasju k zaključnemu računu Sklada SR Slovenije 
za šolstvo za leto 1963 

t 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
26. maja 1964 obravnavala predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu 
Sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1963, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

Komisija se je pri obravnavi omejila na besedilo predloga odloka in se ni 
ukvarjala z vsebino zaključnega računa. 
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Pri obravnavanju predloga odloka ni bilo načelnih pripomb niti predlogov 
za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodaj no-pravna komisija meni, da je predlog odloka v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

St.: 400-12/64 
Ljubljana, 26. 5. 1964 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi zaključnega računa družbenega investicijskega sklada SR Slovenije 
za leto 1963 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 2. odstavka 
7. člena zakona o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 39-309/63) je Skupščina Socialistične republike Slovenije 
na seji Republiškega zbora dne 5. junija 1964 in na seji Gospodarskega zbora 
•dne 26. junija 1964 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi zaključnega računa družbenega investicijskega sklada SR Slovenije 
za leto 1963 

I 

Potrjuje se zaključni račun družbenega investicijskega sklada SR Slovenije 
za leto 1963 s stanjem na dan 31. decembra 1963 (v milijonih din z 1 decimalko): 

1. skupna sredstva 38 886,4 
2. uporabljena sredstva 37 810,0 
3. neuporabljena sredstva 1 076,4 

II 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o odpravi družbenega investicijskega sklada SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 39-309/63) je bil s 1. januarjem 1964 republiški investi- 
cijski sklad odpravljen. Po istem zakonu preidejo na Splošno gospodarsko banko 
SRS sredstva, pravice in obveznosti odpravljenega sklada, ki jih za dan 31. 12. 
1963 izkazuje zaključni račun sklada za leto 1963. ki ga potrdi Skupščina SR 
Slovenije. 

Sredstva odpravljenega sklada preidejo na Splošno gospodarsko banko SRS 
kot kredit, Skupščina SR Slovenije pa lahko z aktom o potrditvi zaključnega 
računa sklada za leto 1963 določi drugačno ureditev glede posameznih terjatev 
odpravljenega sklada, ki bi jih banka ne mogla prevzeti kot kredit (8. člen 
navedenega zakona). 

Splošna gospodarska banka SRS prevzame vsa sredstva odpravljenega 
sklada kot kredit in glede posameznih terjatev ni potrebna drugačna ureditev. 
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Zaključni račun družbenega investicijskega sklada SR Slovenije za leto 
1963 izkazuje po stanju na dan 31. decembra 1963 (v milijonih din z 1 de- 
-cimalko): 

skupna sredstva 38 886,4 
uporabljena sredstva 37 810,0 
neporabljena sredstva 1 076,4 

Podrobnejši podatki so razvidni iz priloženega zaključnega računa repu- 
bliškega investicijskega sklada na dan 31. 12. 1963 in iz poročila Republiškega 
sekretariata za finance k zaključnemu računu republiškega investicijskega 
sklada za leto 1963. 

SKUPSClNA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za družbeni plan in finance 

POROČILO 

k predlogu zaključnega računa družbenega investicijskega sklada SR Slovenije 
za leto 1963 

Odbor za družbeni plan in finance je na svoji seji dne 26. maja 1964 raz- 
razpravljal o predlogu zaključnega računa družbenega investicijskega sklada SR 
Slovenije za leto 1963, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Člani odbora so v razpravi o zaključnem računu ponovno načeli vprašanje 
spremljanja učinkov, ki so bili doseženi z naložbami iz sredstev družbenega 
investicijskega sklada SR Slovenije. Zahteva po dopolnitvi zaključnega računa 
s podatki o primerjavi med predvidenimi in doseženimi rezultati naložb, je 
bila namreč že postavljena na seji odbora dne 23. januarja 1964 pri obravnavi 
zaključnega računa republiškega investicijskega sklada za leto 1962 in je bilo 
takrat sprejeto stališče, da naj bo zaključni račun v bodoče dopolnjen s temi 
podatki. 

Glede na to, da zaključni račun za leto 1963 ne vsebuje podatkov o učinkih, 
ki so bili doseženi z naložbami iz sredstev družbenega investicijskega sklada, 
bo Republiški sekretariat za finance predložil do 20. junija 1964 analizo o 
doseženih učinkih končanih investicij iz sredstev družbenega investicijskega 
sklada SR Slovenije. 

Odbor za družbeni plan in finance je po pregledu postavk virov in plasmaja 
sredstev zaključni račun družbenega investicijskega sklada za leto 1963 sprejel 
in predlaga Republiškemu zboru, da predlog odloka o potrditvi zaključnega 
računa družbenega investicijskega sklada SR Slovenije za leto 1963 sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan in finance določil po- 
slanca Ivana Lužovca. 

St.: 4027-1/64 
Ljubljana, 26. 5. 1964 Predsednik: 

Miran Košmelj 1. r. 
25 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 

Odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa družbenega investicijskega 
sklada SR Slovenije za leto 1963 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodaarskega zbora 
je na seji dne 27. maja 1964 obravnaval predlog odloka o potrditvi zaključnega 
računa družbenega investicijskega sklada SR Slovenije za leto 1963. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da bo treba politiko trošenja sredstev druž- 
benega investicijskega sklada SR Slovenije, ki so prešla po odpravi tega sklada 
na Splošno gospodarsko banko SR Slovenije kot kredit, obdelati v zvezi z 
razpravo o investicijski politiki na splošno. 

Odbor predlaga, da Gospodarski zbor sprejme predložen odlok. 
Za poročevalca je odbor določil poslanca inž. Miloša Kobeta. 

St.: 4025-1/64 
Ljubljana, dne 28. maja 1964 

Poročevalec 
Inž. Miloš Kobe 1. r 

i 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa družbenega investicijskega 
sklada SR Slovenije za leto 1963 

Zakonodajno^pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
26. 5. 1964 obravnavala predlog odloka o potrditvi zaključnega računa družbe- 
nega investicijskega sklada SR Slovenije za leto 1963, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil Izvršni svet. 

Komisija se je pri obravnavi omejila na besedilo predloga odloka in se ni 
ukvarjala z vsebino zaključnega računa. 

Pri obravnavanju predloga odloka ni bilo načelnih pripomb niti predlogov 
za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog odloka v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

St.: 4027-1/64 
Ljubljana, 26. 5. 1964 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

Predsednik: 
Milan S d o 1 a r 1. r. 
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PREDLOG ZAKONA 

o pedagoški akademiji v Ljubljani 

1. člen 

Višja pedagoška šola v Ljubljani, ki je bila ustanovljena z odločbo o usta- 
novitvi višje pedagoške šole v Ljubljani (Uradni list LRS, št. 27-160/47) in 
reorganizirana z odlokom o Višji pedagoški šoli (Uradni list LRS, št. 26-131/55), 
se preosnuje v pedagoško akademijo Ljubljana. 

Sedež pedagoške akademije je v Ljubljani. 

2. člen 

Pedagoška akademija vzgaja in izobražuje učitelje z višjo izobrazbo za 
razredni in predmetni pouk na osnovnih in posebnih šolah ter na drugih vzgoj- 
nih in izobraževalnih zavodih. 

Pedagoška akademija organizira in razvija raziskovalno delo na področju 
vzgoje in izobraževanja. 

3. člen 

Pedagoška akademija organizira pouk na prvi stopnji visokošolskega štu- 
dija. Pouk traja štiri semestre. 

4. člen 

Pedagoška akademija organizira sama ali na predlog organov družbeno- 
političnih skupnosti, delovnih in drugih družbenih organizacij posebne redne 
in občasne tečaje in druge oblike študija: 

— za izredne študente; 
— za strokovno in pedagoško izpopolnjevanje učiteljev osnovnih šol; 
— za usposabljanje učiteljev za proučevanje vzgojnega izobraževalnega dela. 

5. člen 

Pedagoška akademija začne s poukom v prvem semestru v šolskem letu 
1964/65. 

6. člen 

Svet višje pedagoške šole v Ljubljani sprejme statut pedagoške akademije 
v dveh mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

7. člen 

S statutom pedagoške akademije se predpišejo določbe o postopnem pre- 
hodu od študijskega načrta dosedanje višje pedagoške šole v Ljubljani na 
študijski načrt pedagoške akademije. 

S statutom pedagoške akademije se predpišejo pogoji, ob katerih lahko 
končajo pedagoško akademijo učitelji za razredni pouk, ki so končali petletno 
učiteljišče. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odlok o Višji pedagoški 

šoli (Uradni list LRS, št. 26-131/55). 
25* 
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OBRAZLOŽITEV 

I 

Vzgojno izobraževalni program reformirane osnovne šole ter splošni dvig 
civilizacije in kulture zahtevata od današnjega učitelja osnovne šole temeljito 
splošno in poglobljeno strokovno izobrazbo. Glede na vzgojno izobraževalni 
proces osnovne šole poučujejo od 1. do 5. razreda učitelji za razredni pouk, od 
6. do 8. razreda pa učitelji za predmetni pouk. Pri razrednem pouku poučuje 
vse predmete v razredu en učitelj, pri predmetnem pouku pa poučuje vsak 
predmet zase strokovno usposobljen učitelj. Učitelji za razredni pouk se izo- 
bražujejo na učiteljiščih in na oddelku za razredni pouk pedagoške akademije 
v Mariboru. Učitelji za predmetni pouk pa se izobražujejo na višji pedagoški 
šoli v Ljubljani, na pedagoški akademiji v Mariboru in na ustreznih fakultetah 
in drugih visokošolskih zavodih. Učiteljišča dajejo učiteljem za razredni pouk 
srednjo stopnjo šolske izobrazbe, pedagoška akademija v Mariboru pa višjo 
stopnjo šolske izobrazbe. Pedagoška akademija v Mariboru je bila ustanovljena 
leta 1961, zato je dala prve diplomante za razredni pouk šele lani ob koncu 
leta. Čeprav traja šolanje na učiteljiščih pet let, vendar ta način izobraževanja 
učiteljev za razredni pouk zaostaja za vzgojno izobraževalnimi zahtevami 
osnovne šole. Tudi sedanji način izobraževanja učiteljev za predmetni pouk 
povsem ne ustreza profilu učitelja v višjih razredih osnovne šole, ker je ozka 
strokovna izobrazba za poučevanje posameznega predmeta premalo prepletena 
s pedagoško izobrazbo. 

Pomanjkanje učiteljev za osnovne šole, različna stopnja izobrazbe učiteljev 
za razredni pouk in učiteljev za predmetni pouk ter neustrezni način izobra- 
ževanja so eden izmed problemov, ki ovirajo hitrejši razvoj reformirane osnovne 
šole in izboljšanje kvalitete vzgojno izobraževalnega dela v osnovni šoli. 

Za ublažitev teh težav je treba ustvariti pogoje za hitro izobraževanje 
enotnega učnega kadra za osnovno šolo, ki bo imel najmanj višjo stopnjo šolske 
izobrazbe. Tak učni kader bodo lahko najhitreje izobraževale pedagoške aka- 
demije, izobraževal pa se bo tudi na ustreznih fakultetah in višjih šolah. Ze 
samo ime pove, da je pedagoška akademija povsem določena vrsta višje šole, 
ki izobražuje pedagoškega delavca. Studijski program pedagoške akademije 
izhaja iz zahtev po profilu učitelja osnovne šole in je tako zasnovan, da se 
strokovna in pedagoška izobrazba ustrezno dopolnjujeta. Močan poudarek je 
dan pedagoško psihološkim disciplinam in metodično didaktičnemu usposab- 
ljanju študentov, kajti .takšen lik učitelja potrebuje osnovna, šola, da bi lahko 
izpolnjevala svoje vzgojno izobraževalne naloge. Razen strokovnega in peda- 
goškega izobraževanja oblikuje pedagoška akademija tudi učiteljevo osebnost. 
Učitelji osnovnih šol kot neposredni organizatorji in vodje učnega in vzgojnega 
procesa morajo imeti določeno družbeno moralne in druge osebnostne kvalitete, 
ker je njihov vpliv na učenca v tej starostni dobi zelo močan. Zato je tembolj 
pomembna naloga pedagoške akademije, ko usmerja mladega človeka v uči- 
teljski poklic, da skrbi za vsestransko oblikovanje Studentove osebnosti z ide- 
ološkimi, moralnimi, karakternimi, socialno komunikativnimi, mentalnimi in 
drugimi kvalitetami. Le tak učitelj lahko uživa družbeni ugled in prispeva svoj 
delež k uresničevanju vzgojno izobraževalnega smotra osnovne šole. 

S tem v zvezi je treba reorganizirati tudi učiteljišča. 
Učiteljišča se bodo postopoma preoblikovala v gimnazije s pedagoško usme- 

ritvijo ali pa v oddelke gimnazij s pedagoško usmeritvijo. Gimnazije s peda- 
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goško usmeritvijo bodo izobraževale učence po učnem načrtu gimnazije, v 
katerem bodo nekoliko drugače zasnovani samo nekateri predmeti, kot npr. te- 
lesna, tehnična, likovna in glasbena vzgoja, ki bodo usmerjeni bolj v bodočo 
praktično usposobljenost učiteljev za razredni pouk. Na pedagoško akademijo 
se bodo lahko vpisovali tudi učenci drugih šol druge stopnje, ki bodo izpol- 
njevali vpisne pogoje. Prav tako pa bodo učenci gimnazij s pedagoško usme- 
ritvijo lahko nadaljevali šolanje na drugih visokošolskih zavodih. 

II 

V SR Sloveniji je sedaj samo pedagoška akademija v Mariboru. Po pred- 
videvanjih bo ta šola šele v nekaj letih lahko komaj zadoščala potrebam po 
učiteljih osnovnih šol mariborskega okraja. Ustanoviti je treba vsaj še eno 
pedagoško akademijo. Republiški sekretariat za šolstvo predlaga v soglasju z 
republiškim sekretariatom za raziskovalno delo in visoko šolstvo ter z višjo 
pedagoško šolo v Ljubljani, da se ta šola preosnuje v pedagoško akademijo. 

Višja pedagoška šola v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1947 z namenom, 
da bi izobraževala učitelje za predmetni pouk na nižjih gimnazijah. Po reformi 
osnovne šele pa je nadaljevala z izobraževanjem učiteljev za predmetni pouk 
na osnovnih šolah. V dobi od ustanovitve pa do danes je ta šola opravila po- 
membne naloge pri izobraževanju predmetnih učiteljev za osnovno šolo. V zelo 
težavnih materialnih in delovnih pogojih je od leta do leta zmanjševala po- 
manjkanje učnega kadra na osnovnih šolah v SR Sloveniji. 

Z ustanovitvijo skupine za razredni pouk, z revizijo predmetnikov in učnih 
načrtov za posamezne predmetne skupine in z okrepitvijo* učno vzgojnega kadra 
bi, sicer še vedno pod težkimi materialnimi in delovnimi pogoji, začela z delom 
kot pedagoška akademija. Za uspešno nadaljevanje vzgojno izobraževalnega 
procesa na pedagoški akademiji pa je treba ustvariti primerne materialne in 
delovne pogoje. Takoj bo treba pričeti s pripravami za zidavo pedagoške aka- 
demije, ki naj postane osrednji zavod za izobraževanje učiteljev za osnovno 
šolo. Pedagoška akademija naj bo s sodobno opremo in organizacijo študija 
vzor drugim šolam, ki izobražujejo učni kader. 

III 

Višja pedagoška šola pa nikakor ne more začeti niti nadaljevati dela pe- 
dagoške akademije s sedanjimi finančnimi sredstvi. Zato ji bo treba dodeliti 
nova finančna sredstva za začetek in za nadaljevanje dela ter za zidavo pe- 
dagoške akademije. 

Po predlogu finančnega načrta višje pedagoške šole v Ljubljani bi bilo 
treba v zvezi s preosnovanjem v pedagoško akademijo zagotoviti v letu 1964 
še tale dodatna sredstva: 
1. za začetek dela pedagoške akademilje (za opremo 2 predavalnic, 

za učila za razredni pouk in za izboljšanje administrativnega 
poslovanja din 5 700 000.— 

2. za nadaljevanje osnovne dejavnosti pedagoške akademije (osebni 
dohodki, materialni iizdatki, ustanovitev skupine za razredni pouk 
in predmetne skupine knjižničarstvo, jezik ali zgodovina ali 
zemljepis  din 27 000 000.— 

3. za idejnil načrt in pripravo lokacije za zidavo pedagoške aka- 
demije  din 8000 000.— 

Skupaj   din 40 700 000,— 
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Pedagoško akademijo naj bi financirala SR Slovenija (70®/o) ter okraja 
Ljubljana (20 Vo)1 in Koper (10%). Pedagoško akademijo v Mariboru financirata 
SR Slovenija in okraj Maribor. Pedagoška akademija v Mariboru izobražuje 
učitelje predvsem za osnovne šole okraja Maribor in Celje, kakor bo izobra- 
ževala pedagoška akademija v Ljubljani učitelje predvsem za osnovne šole 
okraja Ljubljana in Koper. 

IV 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je| ob obravnavanju pro- 
blematike v zvezi z izobraževanjem učiteljev za osnovne šole zavzel stališče, da 
je treba ukreniti vse potrebno za ustanovitev pedagoške akademije v Ljubljani. 
V skladu s tem stališčem se po predlogu tega zakona sedanja višja pedagoška 
šola v Ljubljani preosnuje v pedagoško akademijo, ki naj bi začela z delom 
v šolskem letu 1964/65. 

SKUPSClNA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zakona o pedagoški akademiji v Ljubljani 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na skupni seji z od- 
borom Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov dne 27. maja 1964 razpravljal o predlogu zakona o pedagoški akademiji 
v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel, ker smatra, da je ustanovitev 
pedagoške akademije potrebna. Z ustanovitvijo pedagoške akademije se omo- 
goča, da se bo v veliki meri ublažilo dosedanje pomanjkanje strokovno in 
pedagoško usposobljenih učiteljev za predmetni pouk na osnovnih in strokovnih 
šolah. Z ustanovitvijo pedagoške akademije ne gre za širjenje mreže zavodov 
za izobraževanje učiteljev, temveč za kvalitetni dvig dosedanje pedagoške šole 
na tako strokovno in pedagoško raven, ki jo zahteva reformirana osnovna šola. 

Pri tem odbor opozarja, da je za delo pedagoške akademije potrebno za- 
gotoviti tudi ustrezne prostore in ostale delovne pogoje. S tem bo dana možnost, 
da se realizira sprejeta, politika na področju osnovnega šolstva, kjer je po- 
manjkanje kadrov zelo pereče. 

V podrobni obravnavi je odbor sprejel k predlogu zakona spremembo k 
četrtemu členu, in sicer, da se v drugi alinei črtata besedi »osnovnih šol«. 
Ti dve besedi namreč zožujeta krog tistih, ki se lahko strokovno usposabljajo 
na pedagoški akademiji. S tem, da se črtata ti dve besedi, pa se daje možnost 
strokovnega in pedagoškega izpopolnjevanja tudi učiteljem na strokovnih šolah, 
ki nimajo ustreznih pedagoških kvalifikacij. S to spremembo se je strinjal 
tudi predstavnik Izvršnega sveta. 

Odbor se strinja tudi s spremembami in dopolnitvami, ki jih predlaga 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 
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Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona s temi 
spremembami in dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Kristino Lovrenčič. 

Št.; 61-12/64 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na skupni seji z odborom Republiškega zbora za prosveto in 
kulturo, dne 27. maja 1964 obravnaval predlog o pedagoški akademiji v Ljub- 
ljani in ga sprejel. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je sprejem zakonskega predloga 
za ublažitev pomanjkanja strokovno in pedagoško usposobljenih učiteljev za 
pouk na osnovnih in strokovnih šolah nujen. Zato je prav, da pedagoška aka- 
demija prične s poukom že v šolskem letu 1964/65. Odbor je še posebej pod- 
črtal, da ne gre za razširitev mreže zavodov, ki izobražujejo učitelje, ampak 
le za preosnovanje Višje pedagoške šole na tako strokovno in pedagoško raven, 
kot jo zahteva reformirana osnovna šola. 

Odbor je zato poudaril, da je treba pedagoški akademiji čimprej zagotoviti 
ustrezne prostore in ostale delovne pogoje, da se bo tako lahko začela takoj 
uresničevati pred nedavnim sprejeta politika za področje osnovnega šolstva 
in s tem v zvezi tudi glede usposabljanja učiteljev. 

Pri obravnavi v podrobnostih je odbor sprejel spremembo druge alinee 
4. člena predloga zakona, po kateri se na koncu besedila te alinee črtata besedi 
»osnovnih šol«. 

Odbor se je, tako kot tudi odbor Republiškega zbora za prosveto in kulturo, 
odločil za to spremembo, ker meni, da je tako upoštevano tudi strokovno, pred- 
vsem pa pedagoško izpopolnjevanje učiteljev na strokovnih šolah, ki so v 
večini primerov strokovnjaki iz prakse brez ustreznih pedagoških kvalifikacij. 

S spreminjevalnim predlogom se je predstavnik Izvršnega sveta strinjal, 
s čimer je postal sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme predlog zakona 
o pedagoški akademiji z omenjenim spreminjevalnim predlogom. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Magdo 
Malovrh. 

Ljubljana, 30. 5. 1964 Predsednik: 
Drago Seliger 1. r. 

POROČILO 

k predlogu zakona o pedagoški akademiji v Ljubljani 

St.: 61-12/64 
Ljubljana, 29. 5. 1964 Predsednik: 

Boris M i k o š 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o pedagoški akademiji v Ljubljani 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
26. 5. 1964 obravnavala predlog zakona o pedagoški akademiji v Ljubljani, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo postavljeno vprašanje o mestu pedagoške aka- 
demije v sistemu visokošolskega študija. Ugotovljeno je bilo, da gre v tem 
primeru za posebno šolo za izobraževanje učiteljev (zadnji odstavek 5. člena 
splošnega zakona o šolstvu — Uradni list SFRJ št. 4/64), ki organizira pouk na 
prvi stopnji visokošolskega študija. 

V podrobni obravnavi so bili k posameznim določbam zakonskega'predloga 
dani naslednji amandmaji: 

2. č 1 e n : V 3. vrsti se med besedama »ter« in »na« vstavita besedi »za 
pouk«. 

Dopolnitev je potrebna zato, ker se izobraževanje učiteljev za razredni in 
predmetni pouk nanaša le na osnovne in posebne šole, ne pa tudi na druge 
vzgojne in izobraževalne zavode, kjer velja drugačen način pouka. 

4. člen : V drugi vrsti se črta beseda »družbenih«, ker se pojem družbene 
organizacije v tej zvezi lahko omejuje na družbeno-politične organizacije. Treba 
pa ga je opredeliti tako, da pridejo v poštev tudi druge organizacije. 

Na koncu besedila prve alinee v prvem odstavku tega člena se črta pod- 
pičje in dodasta besedi »pedagoške akademije;« 

S to dopolnitvijo se natančneje določi krog izrednih študentov, za katere 
pedagoška akademija organizira posebne oblike študija. 

Predstavnik Izvršnega sveta je vse navedene amandmaje sprejel. 
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. 
Št.: 61-12/64 
Ljubljana, 26. 5. 1964 Predsednik: 

dr. J o s i p Globevnik 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za problematiko gledališč 

POROČILO 
0 problematiki slovenskih gledališč* 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za problematiko gledališč je na 
sestankih, dne 6. in 13. aprila ter na sejah, dne 20. in 24. aprila obravnaval 

* Temeljno gradivo: Analiza Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto> 
»Problematika slovenskih gledališč« (64-6/64). 
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problematiko slovenskih gledališč na podlagi informacije, ki jo je o tem pri- 
pravil Republiški sekretariat za kulturo in prosveto. Zadržal se je predvsem 
ob materialnih in kadrovskih problemih. 

Zaradi temeljitejšega spoznanja z najbolj perečimi vprašanji je na svoje 
seje povabil predstavnike Pionirskega doma, Mladinskega gledališča in Lut- 
kovnega gledališča, ob razpravi o gledaliških kadrih predstavnike Akademije 
za gledališče, film, radio in televizijo, ljubljanske in mariborske Drame, celj- 
skega ljudskega gledališča ter RTV in ob razpravi o opernih gledališčih pred- 
stavnike Akademije za glasbo iz obeh opernih gledališč. 

Pri obravi materialnih problemov je začasni odbor pogodbeno razmerje med 
gledališči in ustanovitelji ocenil kot pravilno in primerno osnovo za financiranje 
njihove dejavnosti. Kot pogoj za razvoj tega načina financiranja pa je bil 
mnenja, da je potrebna izdelava materialnih normativov, ki naj bodo osnova 
za pogodbeno financiranje. 

Posebno vprašanje pri materialni problematiki gledališč je vprašanje raz- 
širjene reprodukcije in sredstev zanjo. Brez omogočenja najemanja posojil bo 
težko ali celo nemogoče obnavljati in vzdrževati gledališke stavbe. 

Se zlasti pereče je materialno stanje polpoklicnih in amaterskih gledališč, 
ki je še slabše od stanja poklicnih gledališč. V sklopu vprašanj materialnih 
problemov gledališč je bilo poudarjeno tudi vprašanje nizkih osebnih dohodkov 
gledaliških delavcev. 

V razpravi o reportoarni politiki in občinstvu so člani začasnega odbora 
pozdravih zamisel o ustanavljanju klubov prijateljev gledališč, pa tudi druge 
oblike vzgoje gledališkega občinstva, ki jih prirejajo Zveza delavskih univerz 
in Zveza kulturno-prosvetnih organizacij. Obliko razgovorov z občinstvom pred 
premierami bi bilo treba obnoviti, ker je bila zelo uspešna in priljubljena. 
Popestriti in razširiti bi bilo' trelba tudi vsebino časopisnih kulturnih rubrik in 
sploh izkoristiti vsako možnost za gledališko vzgojo, zlasti mladih obiskovalcev 
gledališč. 

Mladinsko gledališče je v pravnem oziru brez ustanovitelja, kadrovsko je 
neustrezno zasedeno, je brez svojega režiserja, dramaturga, odrskega mojstra 
in drugih delavcev in brez svoje dvorane. Zato je povečati skrb za usodo in 
nadaljnji razvoj tega gledališča, tako> glede boljših pogojev za njegovo delo- 
vanje kot tudi glede njegove vloge pri gledališki vzgoji mladih. 

Tudi položaj Lutkovnega gledališča ni dosti boljši, zlasti v primerjavi z 
razvojem, položajem in številom takih gledališč v drugih republikah. 

Ker je Pionirski dom dobil odobrenih le polovico zaprošenih sredstev ter 
s tem seveda tudi obe gledališči, je začasni odbor sklenil priporočiti Mestnemu 
svetu Ljubljana kot ustanovitelju, da ponovno razpravlja o Pionirskem dortvu 
in sredstvih, potrebnih, za njegovo normalno delovanje oziroma, da zagotovi 
najmanj tolikšna sredstva, kot so bila lanskoletna. Kot ustanovitelj naj poskrbi 
tudi za to, da bo v statutu Pionirskega doma razmejen status posameznih 
vdruženih zavodov oziroma oddelkov; v okviru sestave sedemletnega razvoja 
Pionirskega doma pa naj predvidi tudi obveznosti za njegov normalen razvoj; 
aktivno in odgovorno naj sodelujejo pri programskih nalogah te ustanove ozi- 
roma njenih izdelkov. 

Ob razširjeni vlogi in dejavnosti Pionirskega doma bi morala za ustrezna 
sredstva skrbeti poleg ustanovitelja tudi republika in občine. S tem v zvezi 
bi bilo treba priporočiti skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti, da podpre 
izredne dejavnosti Mladinskega in Lutkovnega gledališča. 
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V razpravi o problematiki gledaliških kadrov je začasni odbor poudaril, 
•da se reforma študija na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo, ki 
je postavila pred Akademijo razširjeno dejavnost, še ni začela opazno uveljav- 
ljati. Med glavnimi razlogi za to sta na prvem mestu pomanjkanje sredstev 
in brezuspešno prizadevanje za povečanje in pomladitev predavateljskega kadra. 
Čeprav RTV in tudi film nudita pomoč Akademiji pri njenih prizadevanjih 
za razširjeno, specializirano dejavnost, realizacija študijske reforme zaradi 
omenjenih težav mogla živeti. 

Zaradi take neustrezne in nepopolne vloge Akademije se večina bistvenih 
elementov gledališkega izraza, kot so: scenografija, kostumografija, luč, lektorat, 
telesne veščine obravnava v gledaliških hišah nestrokovno, na amaterski osnovi, 
namesto^ da bi za to skrbela in vzgajala strokovne kadre Akademija. 

Formiranje gledaliških ansamblov po idejno-izpovedni fiziognomiji je v 
sedanjih pogojih otežkočeno, ker ne sloni na reelekciji, ampak na bolj ali manj 
stalnem, nekoliko uradniško togem delovnem razmerju, ki za umetniško rast 
posameznikov ni stimulativno. Ker se po drugi plati v zvezi s tem problemom 
postavlja vprašanje, kam z igralci, ki bi ob dosedanjem izvajanju kriterijev 
reelekcije odpadli, bi bilo potrebno na Akademiji za gledališče, film, radio in 
televizijo izvajati strogo selekcijo tako pri sprejemu kot v prvih letnikih. 
Kazalo bi razmisliti tudi o poskusni dobi za debutante. Se posebej pereč je 
problem gledaliških kadrov izven Ljubljane. Kvalitetnih igralcev ni mogoče 
pridobiti za gledališča izven Ljubljane, ker se nočejo odpovedati nastopanju 
v slovenskem kulturnem središču in s tem, seveda, tudi možnostim za dodatne 
osebne dohodke (RTV, film). Gledališča naj bi se zato močneje med seboj 
povezovala ter zamenjavala med seboj igralce, režiserje in tudi celotne pred- 
stave. Prav tako naj bi ustanovitelji teh gledališč poskrbeli za boljše materialne 
pogoje in v skladu z gledališkimi vodstvi za učinkovitejšo štipendijsko politiko. 

Člani začasnega odbora so pozdravili idejo o posvetovanju vseh gledališč, 
na katerem bi izmenjali misli o naštetih perečih vprašanjih in skušali najti 
najprimernejše rešitve zanje. Pri tem so se zavzeli za sugestijo, da bi na tem 
posvetovanju ustanovili skupnost slovenskih gledališč, ki naj bi poleg oprav- 
ljanja drugih nalog čimprej pristopila skupaj z republiškim sekretariatom za 
kulturo in prosveto ter drugimi zainteresiranimi činitelji k pripravam in iz- 
delav tez za nov zakon o gledališčih. 

V razpravi o problematiki obeh slovenskih opernih gledališč je začasni 
odbor na podlagi gradiva, ki ga je dodatno pripravil republiški sekretariat za 
kulturo in prosveto ugotovil, da so tako kot pri dramskih tudi pri opernih 
gledališčih najbolj pereč problem kadri. Njihovo pomanjkanje se kaže v ne- 
zadostno zasedenih opernih orkestrih, v baletu in solistih. Popoln deficit je 
tudi na področju šolanja opernih režiserjev in dramaturgov. Razprava je pri 
tem opozorila na vprašanje, ali je potreben v Ljubljani obstoj treh orkestrov, 
ki niso zasedeni s stalno angažiranimi glasbeniki, in s tem v zvezi na more- 
bitno možnost njihove združitve v dva. Poudarjena je bila tudi potreba po 
koordiniranem sodelovanju Akademije za glasbo in Akademije za gledališče, 
film, radio in televizijo pri vzgoji in šolanju opernih režiserjev in drama- 
turgov. Hkrati je bilo zaželeno, da RTV in film pomagata, podobno kot pri 
vzgoji dramskih, tudi pri vzgoji opernih in glasbenih umetnikov. 

Finančno in materialno stanje obeh opernih hiš, še posebej pa mariborske, 
ni zadovoljivo. Obema občutno primanjkuje finančnih sredstev, kar povzroča 
težave tako pri izvajan-ju programa in repertoarja kot pri nameščanju in 
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zagotavljanju ustreznih osebnih dohodkov zaposlenih. Obe hiši sta potrebni 
adaptacij oziroma razširitve prostorov, pri čemer se postavlja tudi vprašanje 
novogradnje. Pri tem je bil začasni odbor mnenja, da je treba v nadaljnjem 
načrtovanju materialnega razvoja gledališča poskrbeti za modernizacijo obstoje- 
čih zgradb in v perspektivi tudi za nove gradnje. 

Popularizacija operne dejavnosti ni zadovoljiva; zato bo treba več storiti 
za vzgojo mladih, v šoli in klubih, pa tudi sodelovanje z RTV bi lahko dosti 
prispevalo k večji popularizaciji. Tudi večje sodelovanje in izmenjava gostovanj 
med obema slovenskima operama bi služilo temu namenu. Ker je slovenska 
operna tvornost zelo majhna, bi bilo treba sistematično spodbujati z natečaji 
in raznimi drugimi oblikami. Pri tem bi operno dejavnost razgibale in razvijale 
tudi manjše eksperimentalne operne skupine. 

Razprava je jasno in. odločno podprla potrebo po obstoju obeh slovenskih 
oper. Ob tem je bilo sklenjeno, naj obe operi pripravita k informaciji o pro- 
blematiki slovenskih gledališč dopolnilno gradivo, ki naj v obliki tez oriše na- 
daljnji perspektivni razvoj slovenske operne dejavnosti in ustvarjalnosti. 

Za svojega poročevalca je začasni odbor določil Kajetana Koviča. 

St.: 64-6/64 
Ljubljana, 29. 5. 1964 Predsednik 

Kajetan K o v i č 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za film 

POROČILO 

o položaju in problemih slovenske kinematografije* 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za film 
je na sestanku 2. 3. in sejah dne 10. iri 27. 4. ter 21. 5. 1964 na osnovi poročila 
Sekretariata za kulturo in prosveto ter združenja scenaristov in režiserjev Ju- 
goslavije o napredku jugoslovanske kinematografije, študije inštituta za sociolo- 
gijo o položaju kinematografov ter razgovora z zastopniki filmskih dejavnosti 
razpravljal o položaju slovenske kinematografije. Pri teh razpravah je začasni 
odbor ugotovil naslednje: 

V naši kinematografiji (beseda združuje vsa področja filmske dejavnosti) 
so že desetletja odprti nerazrešeni problemi in protislovja, zaradi katerih vedno 
znova prihaja do razprav o njenem položaju, tako kulturnem kot ekonomskem. 
Kljub nekaterim pomembnim uspehom naš film namreč ni izkoristil svojih 
potencialnih možnosti v formiranju in razvijanju filmske kulture, ob nezado- 
voljivem družbenem interesu zanj so uspehi bolj rezultat posameznih kulturnih 
in ustvarjalnih teženj ter prizadevanj, kot pa sistema te dejavnosti, ki bi bil 
pogojen v kulturno-politični zavesti naše družbe. 

* Temeljno gradivo: »Poročilo o nadaljnjem razvoju kinematografske mreže v 
SR Sloveniji« — Republiški sekretariat za kulturo in prosveto (64-4/64). 
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i 

Opredelitev kinematografije kot gospodarske dejavnosti s posebnim kul- 
turnim pomenom je izraz nepravilnega in neprincipialnega pojmovanja filma 
ter neuspel poskus razrešitve protislovja med kulturnim in gospodarskim svoj- 
stvom te dejavnosti. Odvisnost in sožitje kulturnega in ekonomskega interesa 
naj opredeli družba na osnovi apriornosti kulturne pomembnosti filma in ra- 
zumnega ekonomskega računa, ki upošteva različne sposobnosti in možnosti 
lastnega pridobivanja sredstev posameznih področij. Družbeni kulturno-poli- 
tični koncept naj velja 7/4 vsa področja kinematografije in naj stimulira s 
kolikor mogoče enotnimi kriteriji predvsem kulturno vrednost dejavnosti, da 
bodo funkcionirale kot harmonična celota. 

To osnovno in principialno stališče je treba uveljavljati v vseh predpisih, 
ki opredeljujejo in urejajo jugoslovansko kinematografijo'. 

II 

Posamezna področja kinematografije so tako v zveznem kot v republiškem 
merilu povezana v združenja, ki ščitijo njihove gospodarske interese. Kljub 
temu pa med posameznimi dejavnostmi ni pravih odnosov in koordinacije ne- 
kega skupnega interesa, ki bi izviral iz zgoraj poudarjenega koncepta. Nasprotno^ 
nastajajo mnoga protislovja, na primer, med proizvodnim podjetjem in tehnično 
bazo, med domačim filmom in koprodukciajsko dejavnostjoa, med producenti 
in filmskimi delavci, med proizvodnjo in distribucijo, med distribucijo in kine- 
matografi itd. Vprašanje odnosov med posameznimi področji kinematografije in 
koordinacije pa je bistveno za uspeh osnovnega namena filmske dejavnosti, 
skladnega in perspektivnega razvoja filmske kulture in po njej oblikovanja 
človeka v naši družbi. 

Ne glede na različne statuse posameznih področij kinematografije je nujna 
uspešnejša oblika njihove povezave in koordinacije. V ta namen bi bilo treba 
razširiti dejavnost Sklada za' pospeševanje filmske proizvodnje in predvajanja 
filmov. 

• 
III 

Obstoječi sistem filmske proizvodnje bazira na gospodarskih proizvodnih 
podjetjih, katerih delovne kolektive tvorijo v glavnem administracija in druge 
službe, ki so po svoji funkciji dejansko le servis proizvodnje. Filmski delavci, 
realizatorji filmov in najbolj neposredni proizvajalci, so od leta 1952. v svo- 
bodnem poklicu in niso člani delovnega kolektiva ter seveda tudi ne člani de- 
lavskega sveta in upravnega odbora proizvodnega podjetja (z izjemo Viba filma, 
kjer filmski delavci opravljajo podjetje). Tako je servis proizvodnje, v bistvu 
posrednik, prevzel pravice proizvajaalcev ter uveljavil tako imenovani sistem 
producentskih hiš. V neurejenem sistemu kinematografije, nezadovoljivem fi- 
nanciranju in napačni komercialni miselnosti so se podjetja spustila v ne- 
kontrolirane posle s tujimi partnerji, ki pa niso prinesli niti ekonomskega, še 
manj pa seveda kulturni rezultat. Proizvodna podjetja so zašla v finančne in 
programske krize, ki so oslabile položaj domačega filma. Proizvodnja je postala 
neredna in nekontinuirana. dolgoročnejše planiranje ni bilo mogoče, finančna 
izguba je zajela tudi domači film. 
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Vzroki za tak razvoj proizvodnje domačega filma so v napačnem pojmo- 
vanju filmske proizvodnje in njene organizacije. 

Jedro filmske proizvodnje so in morajo biti njeni proizvajalci, to je, ustvar- 
jalci, njihovi sodelavci in drugi filmski delavci. Filmski proizvodnji je najbolj 
pomemben njen proizvodni program, zato mora biti tudi njena organizacijska 
oblika taka, da ta program v največji meri omogoči in zagotovi. Izvirati mora 
iz ustvarjalnih sil in v sistemu grup, ki konkurirajo s svojimi projekti, zajeti 
predvsem tisti del, ki je za končni uspeh filma poglaviten — pripravo sce- 
narijev, snemalnih knjig itd., del, ki je bil vse dozdaj najbolj zanemarjen in 
najmanj uspešen. Nosilci programa so torej ustvarjalci in njihove grupe, pri 
.formiranju programa sta odločilna kvaliteta in družbena pomembnost posamez- 
nega filmskega projekta. Le proizvodni centri, ki povezujejo ustvarjalno in 
proizvodno jedro ter minimalno administracijo v skupni moralni pa tudi eko- 
nomski odgovornosti, lahko zagotovijo dolgoročnejše programiranje proizvodnje, 
njeno kontinuiranost in razvoj. 

Ker filmski sveti niso pokazali zaželenih rezultatov, bi lahko Sklad za 
pospeševanje filmske proizvodnje in predvajanja filmov združeval družbeni 
interes za filmsko dejavnost v celoti. Upravni odbor sklada bi sklepal pogodbe 
za realizacijo predloženega repertoarja, ki ga sestavi programski svet proizvod- 
nega centra (kar ne izključuje samostojnih projektov) na osnovi vrednotenja 
tem, za kar naj bi skliceval posebne strokovne komisije, ki bi dale njegovim 
odločitvam potrebno veljavo. Sklad naj bi z večjim delom svojih sredstev 
omogočil osnovno proizvodnjo, z avtomatično delitvijo drugega dela sredstev 
po obisku posameznega filma bi stimuliral njegovo popularnost, s tretjim delom 
pa nagrajeval njegovo kvaliteto. 

Sedemletni načrt filmske proizvodnje predvideva, upoštevaje ustvarjalne 
kapacitete, želje in potrebe, povečanje programa. Pri tem bo nastalo seveda 
vprašanje financiranja, ker sedanji sistem, ki v glavnem sloni na dvajsetih 
odstotkih in jih od bruto-prometa vplačujejo v sklad kinematografi, ne bo 
zadoščal za povečano proizvodnjo. Ta znesek namreč ne bo naraščal, saj obisk 
v kinematografih pada. Zato je treba sistem financiranja postaviti na realnejšo 
osnovo. Potreben je pravi ekonomski izračun filma, katerega naj, ker nastaja 
protislovje med proizvodnimi stroški in dohodki filma, korigira družbeni in- 
teres, da se bo filmska proizvodnja lahko normalno razvijala. Sedemletni načrt 
brez zagotovitve potrebnih sredstev za njegovo realizacijo ne bo imel pravega 
smisla, kar jasno kažejo izkušnje že minulega petletnega načrta jugoslovanske 
kinematografije. 

V zadnjih letih so naša filmska podjetja močno razširila sodelovanje z 
inozemskimi partnerji. Aktivne so bile predvsem tehnične baze, pa tudi nekatera 
producentska podjetja niso zaostajala za njimi. Zal se z rezultati teh dejavnosti 
ne moremo pohvaliti, saj ni bila dovolj premišljena niti po ekonomski, kaj 
šele po kulturni strani. Vodstva podjetij za take posle često niso bila kvalifi- 
cirana, a pretirano podjetna in megalomanska, tako je bila marsikje ugotov- 
ljena velika družbena škoda. Prav ta podjetja pa so se izmikala skupnim in- 
teresom filmske in splošne kulture ter odklanjala sodelovanje filmskih delavcev, 
ki so jih sicer angažirala pri upravljanju. Nujna posledica takega »gospodar- 
jenja« je razen finančne izgube tudi zanemarjena in iztrošena tehnika, ki je 
bila konjukturno izkoriščana. Domača filmska baza je nastala in se razvijala 
hkrati z domačo filmsko proizvodnjo in je bila prvenstveno tudi njej na- 
menjena. Zato domačemu filmu seveda ni vseeno, kakšen je položaj tehnične 
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baze in po kakšnih kriterijih ta posluje. Kljub zunanjetrgovinskemu značaju 
poslov, je treba tudi ta podjetja zajeti v okvir skupne filmske politike in! jih 
podrediti družbenemu interesu in upravljanju. 

V filmski proizvodnji je treba uveljaviti take proizvodne oblike, ki bodo 
v največji meri sproščale in koordinirale ustvarjalne sile. To je sistem proiz- 
vodnih centrov, ki jih tvorijo ustvarjalne grupe. 

V skladu z ustavo je treba uveljaviti pravice in dolžnosti svobodnega 
ustvarjalca — proizvajalca glede pripadnosti delovnemu kolektivu in uprav- 
ljanju. Pravico upravljanja je treba filmskim delavcem zagotoviti ne samo v 
proizvodnih centrih, marveč tudi v tistih podjetjih, ki se ukvarjajo s filmom 
in angažirajo za realizacijo svobodne filmske delavce. 

Ukiniti je treba filmske svete, dejavnost Sklada za pospeševanje filmske 
proizvodnje in predvajanja filmov pa razširiti ter s primernim pravilnikom 
njegovega poslovanja zagotoviti pogodbeno financiranje filmske proizvodnje 
in drugih filmskih dejavnosti. Revidirati je treba, financiranje kinematografije 
ter zagotoviti sredstva za realizacijo sedemletnega načrta. 

2e več komisij je preiskovalo solidnost in rentabinost poslovanja z ino- 
zemskimi filmskimi partnerji. Dokončno^ je treba razčistiti položaj teh podjetij 
(Triglav film in Filmservis) ter ugotoviti smisel tega poslovanja. 

Posebno skrb je treba posveti tehnični bazi, ki je potrebna domačemu filmu 
v skladu s sedemletnim načrtom razvoja filmske proizvodnje. 

IV. 

Sistem nakupa in prodaje filmov, ki je v veljavi, ne stimulira dobrega 
programa. Podjetje, ki formira dober repertoar, za svojo skrb ni nagrajeno, 
marveč finančno ogroženo, medtem ko tisto, ki se briga bolj za komercialni 
sestav programa, deli dobičke. Treba je uveljaviti ocenjevanje filmov po kva- 
liteti in družbeni pomembnosti ter nagrajevanje dobrega programa, tako di- 
stribucijskega podjetja kot kinematografa. Ta kategorizacija filmov naj opredeli 
tudi primernost predvajanja mladini za posamezna obdobja starosti, v čemer 
zdaj ni nobenega principa, razen komercialnega. Vsaka stopnja kategorizacije 
bi morala imeti določene stimulativne beneficije pri predvajanju filmov. Do- 
mačim filmom je treba v distribuciji zagotoviti primernejši sistem, kot je se- 
danji, saj uredba o zaščiti domačega filma (ta obvezuje samo kinematografe) 
ne zagotavlja domačemu filmu stik z gledalci. 

Po dolgotrajnih razpravah o pravicah slovenskega jezika na filmskem 
platnu, je bil sicer dosežen napredek, vendar še prepogosto beremo podnapise 
ali slišimo napovedovalca v popačeni slovenščini. Distribucijska podjetja drugih 
republik pa še naprej vztrajno odklanjajo slovenščino pri filmskih letakih, 
prospektih in drugem propagandnem materialu. Krivi za tak položaj so ne- 
dvomno najboj kinematografi sami, ker njihova vodstva kažejo prešibko kul- 
turno in nacionalno zavest ter dopuščajo neslovenskim distribucijskim podjetjem 
nespoštljiv odnos do pravice razumeti film v narodnem jeziku, kar je sicer 
eno osnovnih načel naše ustave. 

Podatki kažejo, da imajo slovenski filmi mnogo> slabši obisk v drugih 
republikah in da so obratno filmi drugih jugoslovanskih produkcij slabo obi- 
skani v Sloveniji. Nedvomno so vzroki (če izvzamemo kvaliteto filma) v ne- 
razumevanju jezika in različnih mentalitetah. Vendar do danes niti eno distri- 
bucijsko podjetje ni izdelalo analize, ki bi pokazala točnejšo sliko takega po- 
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ložaja. Ali je zadostna skrb distribucijskih podjetij za film, ko gre čez repu- 
bliško mejo? Vsekakor je to problem, ki je pomemben činitelj pri posredovanju 
filma čim večjemu številu gledalcev po vsej Jugoslaviji. 

Kategorizacijo filmov je treba uveljaviti s posebnim zveznim predpisom 
in imenovati ustrezno komisijo (lahko je to zvezna komisija za pregled filmov.) 

Prav tako je treba s predpisi zajeti stimulativne mere, ki iz te katego- 
rizacije izhajajo. 

Proučiti je treba dosednji zakon o zaščiti domačega filma in točneje opre- 
deliti način kupovanja in predvajanja. 

če kljub ustavi ni mogoče doseči upoštevanja slovenščine pri distribu- 
cijskih podjetjih, je treba to urediti s posebnimi predpisi. 

V. 

Kinematograf je središče predvajanja filmske kulture. Pri nas se često 
ponašamo s številkami o razširjenosti kinematografov v Sloveniji in se pri- 
merjamo z evropskim povprečjem. Položaj pa je v resnici povsem drugačen. 
Večina naših kinematografov je zastarelih, dvorane so prostorsko in tehnično 
slabo urejene, in kar je bistveno — le redko kje in kdaj lahko govorimo o 
kulturni predstavi. Kinematograf niha med kulturnim poslanstvom in finanč- 
nimi obveznostmi ter je največkrat prepuščen samemu sebi. Pri večini naših 
kinematografov težko govorimo o programu; ta je stihijski ali podrejen ko- 
mercialnemu interesu. 

Kulturno posredovanje programa ne pomeni samo lepo in dobro opremljene 
dvorane, marveč se začne s primerno propagando in aranžmajem predstave, 
kateremu mora biti podvržena tudi filmska reklama in glasba. Program mora 
obsegati filmske novice, kratek film in igrani film. Pri nas običajno pred- 
vajajo le novice (ali pa še teh ne)i in igrani film. 

Kinematograf je treba vključiti v kulturno življenje komune in ga pod- 
rediti predvsem interesom širjenja filmske in splošne kulture. Zato naj občine 
ne iščejo od kinematografa samo dohodkov, marveč naj vzpostavijo njegov 
kulturni status in kontinuirano skrbe zanj. Programski sveti naj funkcionirajo 
tam, kjer so potrebni in naj aktivneje sodelujejo pri formiranju programa 
kinematografa. Distribucijska podjetja bi morala pravočasno in s potrebnim 
materialom oskrbeti kinematografe, da ti lahko res premišljeno sestavijo svoj 
program in ga uspešno propagirajo. 

S predpisi bi bilo treba urediti: 
Verifikacijo kinematografov, ki določa minimalne prostorske in tehnične 

pogoje za poslovanje kinematografa. Verifikacijo naj predpiše sekretariat za 
kulturo in prosveto SRS. 

Sekretariat za kulturo in prosveto naj tudi izda predpis o programskih 
svetih in njihovem funkcioniranju. 

Potreben je tudi predpis o kvalifikaciji upravnikov kinematografov. 
Oživiti je treba dejavnost potujočih kinematografov. 

VI. 

Filmska kultura je zrelost spoznavanja, sprejemanja in ocenjevanja filmov 
in je tako pojem za kompleksno opredelitev razvitosti ali nerazvitosti odnosov 
družbe in posameznika do filma. Film je dostopen milijonskim množicam in 
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zato izredno pomemben v soočenju gledalca s problemi estetike, etike, filo- 
zofije, sociologije itd. Posebno važen je kot sooblikovalec mladega človeka. Zato 
naša družba ne more in ne sme prezreti in zanemariti dolgotrajnega procesa 
prizadevanj, ki filmsko kulturo približujejo visoki stopnji razvitosti. 

Filmska kultura raste na mnogih dejavnostih, kot je najprej publicistika, 
ki z obveščanjem v dnevnem in periodičnem tisku, radiu in televiziji seznanja 
človeka tako z osnovnimi podatki o filmu kot z idejno estetskimi analizami 
osvešča njegovo sprejemanje in doživljanje filmske umetnosti. Seveda se 
fimska vzgoja začne v šoli, ne samo s šolskim filmom, ki je pomembno učno 
sredstvo, marveč tudi s poukom o filmu, njegovem rajstvu in zgodovini, iz- 
raznih sredstvih in idejnoestetskih problemih. Razen šolskega izobraževanja pa 
filmska vzgoja lahko uspešno zajema mladino, pa tudi odrasle, v filmskih de- 
batnih krožkih ali klubih, v filmskih gledališčih, seminarjih in amaterskih 
grupah. 

Kljub številnim informacijam in razpravam v dnevnem, revijalnem in pe- 
dagoškem tisku, sta vloga in obseg filmske vzgoje v naši šoli ponekod še vedno 
premalo jasna. Filmsko vzgojo je treba uveljaviti kot izobraževalni, predvsem 
pa kot vzgojni princip na vseh stopnjah reformirane šole in sicer kot integralni 
del pouka, ne pa kot poseben predmet. Posebno važna je ustrezna filmska iz- 
obrazba na srednjih, višjih in visokih šolah za izobraževanje pedagoškega kadra. 

Na področju filmske kulture se je v zadnjem času pojavilo pri nas sicer 
nekaj poskusov statističnih in socioloških študij, vendar znanstvena in stro- 
kovna interpretacija nista vselej neoporečni. Koristno bi bilo, če bi sekretariat 
za kulturo in prosveto zbral ustrezno študijsko gradivo, po katerem bo mogoče 
ugotoviti, kaj je bilo v zadnjih desetih letih storjenega za filmsko kulturo v 
naši družbi. Na osnovi tega gradiva bomo lahko ugotovili stanje po občinah 
in okrajih ter tistim področjem, kjer je filmska vzgoja najbolj zanemarjena, 
lahko nudili pomoč. Akcije, namenjene filmski kulturi, so lahko kratkoročne 
ali dolgoročne. Važno je, da so sistematične in koordinirane na osnovi enotnega 
idejno estetskega koncepta. Le tako se bo filmska vzgoja in po njej filmska 
kultura uspešno razvijala in bo filmska dejavnost izpolnila svoje poslanstvo. 

Potrebna so natančnejša navodila za filmsko vzgojo v osnovni šoli in naj 
bodo vključena v novo redakcijo učnega programa za osnovno šolo. 

Uveljaviti je treba že obstoječa navodila za filmsko vzgojo v šolah druge 
stopnje. 

Film je treba smotrno vključiti v študijske programe pedagoških akademij. 
Potrebno je načrtnejše izdajanje študijskega gradiva za filmsko vzgojno 

delo v šoli. 
Nujno je sistematično izpopolnjevanje učnega in pedagoškega kadra na 

seminarjih prosvetno-pedagoške službe s pomočjo ustanov in organizacij, ki se 
ukvarjajo s filmom. 

Zavod za šolski in poučni film naj se s svojim programom smiselno vključi 
v zahteve filmsko-vzgojnega dela na šoli. 

VII. 

Posebnega pomena je izobraževanje tistih, ki poklicno delajo v filmski 
dejavnosti, filmskih delavcev, bodisi da so to ustvarjalci, tehniki ali organi- 
zatorji v svobodnem poklicu ali stalno nameščeni v filmskih podjetjih. V vsem 
minulem času nismo zmogli filmske šole, v kateri bi se vzgajali filmski kadri. 
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V zadnjem času izpolnjuje vrzel Akademija za gledališče, radio, televizijo in 
film. Vendar so potrebni seminarji za tiste, ki že delajo pri filmu, a je 
njihovo splošno ali strokovno znanje prešibko. Brez šole in sistematičnega 
izobraževanja je seveda težko računati na kvaliteten razvoj filmske proizvodnje 
ter drugih dejavnosti kinematografije. 

Status svobodnega filmskega delavca ni primeren za vse poklice v filmski 
proizvodnji. Predvsem tehničnim sodelavcem je mesto v tehnični bazi. Njihova 
prisotnost bi nedvomno povečala skrb za organiziranost in tehnični razvoj 
tega podjetja. Za filmske poklice ni nobenih predpisov o kvalifikacijah. 
Di-uštvo slovenskih filmskih delavcev ima kriterije za sprejem v članstvo, ki 
upoštevajo izobrazbo, splošno in strokovno ter filmsko prakso, vendar produ- 
centi, posebno za posle s tujimi partnerji, najemajo ljudi brez potrebne kva- 
lifikacije. Vsekakor je danes že čas, da ljudje prihajajo k filmu normalno skozi 
šole in obvezno prakso. 

Posebno poglavje je sodelovanje slovenskih filmskih delavcev in igralcev 
v tujih filmih in koprodukcijah. Druge države imajo stroge predpise, ki ščitijo 
domače filmske delavce in preprečujejo diskriminacijo, na kakršno često nale- 
timo pri snemanju koprodukcijskih in podobnih filmov. Naši filmski delavci 
in igralci imajo v njih v glavnem le podrejene položaje. Kljub temu, da (vsaj 
po izkušnjah v preteklih letih) velikodušno financiramo tuje, kulturno in 
politično prav nič zanimive filmske projekte, ponižno vztrajamo v polko- 
lonialnem položaju. 

Šolanje in vzgoja filmskih delavcev mora biti sistematična in načrtna. Za 
filmske poklice je treba predpisati potrebne kvalifikacije. 

Akademija za gledališče, radio, televizijo in film mora imeti potrebne 
tehnične pripomočke, predvsem pa pedagoški kader, ki bo oddelku za film in 
televizijo lahko nudil potreben pouk. 

S primernimi predpisi je treba urediti odnose v ekipah koprodukcijskih in 
tujih filmov ter zaščititi domače filmske delavce. 

VIII. 

Z razvojem televizije je treba opredeliti odnose med obema dejavnostima, 
ki sta po svojih izraznih sredstvih in realizaciji programa močno sorodni. 
Potrebe po televizijskih filmih bodo vse večje, zato je treba povezati priza- 
devanja obeh področij, pri čemer je treba razumno izkoriščati tako ustvarjalne 
sile kot organizacijske in finančne sposobnosti. Prav tako je pri programiranju 
mogoče misliti na predvajanje filmov na filmskem in televizijskem ekranu. 

Nesmiselno bi bilo graditi za tehnične usluge filma in televizije (mišljena 
je filmska proizvodnja) dve ločeni bazi. Koristneje bi bilo s skupnimi sredstvi 
zgraditi in usposobiti ateljeje, laboratorije in tonske studije, ki bi zadovoljevali 
potrebe filma kot televizije. 

IX. 

Na filmskem traku imamo ohranjenih nekaj drobnih prizorov iz začetka 
dvajsetega stoletja v Ljubljani. Pozneje je filmska kamera češče zapisala 
pomembnejše dogodke v Sloveniji. Mnogo dragocenega materiala še nimamo 
registriranega in ne vemo zanj. Zgodovinski partizanski dokumenti na filmskem 
traku so seveda posebne vrednosti, kar velja tudi za zapiske prvih časov po 

26 
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vojni, obnove in naporov za socializacijo naše družbe. To je najboj prepričljiva 
in najbolj dokumentirana zgodovina, ki jo je treba čuvati in ohraniti. 

Razen posnetega traku pa je še vrsta drugih dokumentov, zapiskov o filmu,, 
scenarijev, snemalnih knjig, fotografij, kritik, esejev in študij o filmski pro- 
blematiki pri nas in na tujem. Vendar tudi ti materiali tako kot filmski trak, 
propadajo in se izgubljajo. Potrebna je centralna filmska knjižnica, v kateri 
bodo filmski delavci, filmski pedagogi in zgodovinarji našli bazo za svoje delo. 

Treba je ustanoviti že tolikokrat omenjeni filmski muzej ali inštitut za 
film in televizijo. Zato so potrebna sredstva, saj je treba zgraditi skladišča in 
urediti primerne prostore, vendar je naloga nujna in odgovornost prevelika,, 
da bi ta problem še naprej zanemarjali. 

X. 

Razvoj naše kinematografije ni tekel skladno in perspektivno, marveč pri- 
ložnostno in stihijsko. Pomanjkljiva in nenačrtna investicijska politika je očitna 
v vseh filmskih področjih. Podoba našega kinematografa, življenjski prostor 
filmske proizvodnje, cerkvena ladja našega filmskega ateljeja, razdrobljenost 
tehničnih prostorov in onemoglost tehnike so dovolj močni dokazi neurejene 
materialne baze naše kinematografije. 

V naši kinematografiji so nujne investicije za izgradnjo slovenskim film- 
skim dejavnostim potrebno prostorsko in tehnično bazo. 

Iz poročila in stališč je razvidno, da je položaj slovenske kinematografije 
v mnogočem odvisen od zveznih opredelitev in predpisov, da pa je marsikaj 
mogoče urediti v okviru republike. Zato bo moral Prosvetno-kulturni zbor 
seznaniti s problematiko, o kateri je razpravljal, tudi zvezno skupščino in preko 
svojih poslancev v zveznem zboru uveljaviti svoja stališča in predloge. Kolikor 
pa je mogoče odprta vprašanja rešiti v republiki, je treba to storiti čimprej. 

V poročilu seveda niso omenjeni vsi problemi naše kinematografije. Vendar 
je začasni odbor za film predložil v razpravo tiste, od katerih je najbolj od- 
visen nadalnji razvoj naše kinematografije in filmske kulture sploh. 

Za svojega poročevalca je začasni odbor določil Franceta Stiglica. 

St.: 64-4/64 
Ljubljana, 27. 5. 1964 Predsednik 

France Štiglic 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Odbor za družbeno nadzorstvo 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za splošna gospodarska, vprašanja 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov t 

POROČILO 

o obravnavanju poročiia Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenije o uporabi 
zakonov in o problemih njegovega dela za čas od oktobra 1961 do marca 1964* 

Odbor za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije, odbor za splošna 
gospodarska vprašanja Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Gospodarskega zbora so na seji dne 19. junija 1964 obravna- 
vali poročilo Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenije. Seji so prisostvovali 
ludi člani začasnega odbora za trgovino in začasnega odbora za gradbeništvo 
Gospodarskega zbora, poleg tega pa so bili navzoči in so v razpravi sodelovali 
predsednik Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenije Jože Pernuš ter pred- 
stavniki republiškega gradbenega inšpektorata, republiškega sekretariata za 
trgovino in službe družbenega knjigovodstva. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da v poročilu zbrano gradivo na svoj način 
opozarja na pereče probleme v gospodarstvu ter gospodarskem sistemu, ki so 
v zadnjem času prišli do izraza in na tiste pomanjkljivosti v gospodarjenju, ki 
nujno terjajo ustrezne rešitve. Poročilo Višjega gospodarskega sodišča analizira 
samo nekatere pojave v poslovanju gospodarskih organizacij, in to tiste, ki 
so se odrazili v razpravah pred sodiščem. To je le del vseh pojavov, saj se 
večinoma te zadeve urejajo neposredno med gospodarskimi organizacijami z 
dogovori, poravnavami in podobno. Vendar nudi poročilo dragoceno gradivo o 
najbolj značilnih škodljivih pojavih v našem gospodarstvu, ki nastopajo kot 
posledica subjektivnih napak, pa tudi nedograjenega gospodarskega sistema. 

Sedanja proizvodnja, ki dostikrat temelji na nizki produktivnosti dela, 
zaostali tehnologiji, visokih stroških in neskladnem razvoju posameznih panog 
še vedno ne pokriva potreb notranjega trga in zunanjetrgovinske menjave, 
ustvarja nenormalen položaj na tržišču in vzdržuje monopolni položaj nekaterih 
proizvajalcev. 

Pomanjkanje poslovnosti, solidnosti v izvrševanju prevzetih obveznosti in 
pomanjkanje dolgoročnosti v programiranju je še vedno ena od značilnih slabosti 
v gospodarjenju z družbenimi sredstvi. 

Takšen položaj v gospodarskih organizacijah in določene resne pomanjklji- 
vosti gospodarskega sistema ne vplivajo spodbudno na oblikovanje sodobne 
proizvodnje in organizacije dela ter poslovanja. 

V gospodarstvu se še vedno premočno občutijo administrativni posegi, zlasti 
na področju razširjene reprodukcije in zunanje trgovinske menjave, ki ovirajo 

* Temeljno gradivo: Poročilo Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenilje o 
uporabi zakonov in o problemih njegovega dela za čas od oktobra 1961 do marca 1964 
(021-41/64). 
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sproščeno uveljavljanje ekonomskih zakonov. Pri posameznih gospodarskih odlo- 
čitvah pa negativno vplivajo tako imenovani zunanji činitelji. Ti vplivi še zlasti 
ovirajo gospodarske organizacije in banke pri samostojnem odločanju in upošte- 
vanju poslovnosti. 

Značilna počasnost pri reagiranju in reševanju odprtih vprašanj, ki zavirajo 
hiter in skladen razvoj gospodarstva ter ustrezno izpopolnjevanje gospodarskega 
sistema ne vpliva spodbudno na razvoj in odnose. To se odraža tudi v negativ- 
nih pojavih in zadevah, ki jih rešujejo gospodarska sodišča in jih vsebuje 
obravnavano poročilo. 

V blagovnem prometu je zlasti pereče vprašanje vloge pogodb in spošto- 
vanja pogodbenih obveznosti, s tem v zvezi pa vprašanje dobavnih rokov in 
kakovosti blaga. V bistvu gre za vprašanje gospodarnosti in poslovne morale v 
odnosih med gospodarskimi organizacijami. Podcenjevanje pogodb se kaže v 
tem, da pogodbe vsebujejo najrazličnejše klavzule, ki pogodbenike oproščajo 
pravzaprav kakršne koli odgovornosti, sestavljene so površno in pomanjkljivo 
glede bistvenih določb, ki bi jih pogodba morala vsebovati, pri njih sodelujejo 
nezadostno usposobljeni uslužbenci, ki ne upoštevajo specifičnosti posamezne 
pogodbe. Pogodbe tudi ne temeljijo na analizah o potrebah trga in o zmožno- 
stih proizvodnje. Pri sklepanju pogodb ni prave povezanosti komercialne službe 
s pravno službo; pogodbe, ki jih delovne organizacije med seboj sklepajo, niso 
vedno odraz proizvodnih in komercialnih možnosti ter njihovih razvojnih teženj. 

Pri neizpolnjevanju pogodb se gospodarske organizacije večinoma izgovar- 
jajo na višjo silo. Pod tem pojmom vključujejo najrazličnejše razloge, zaradi 
katerih pogodbe niso izpolnili, od okvare strojev do zastojev dobav s strani 
kooperantov, prav tako pa tudi razne subjektivne pomanjkljivosti. Ker v teh 
primerih večinoma ne gre za razloge, ki bi jih lahko označevali kot višjo silo, 
naj bi gospodarska sodišča svoje, v poročilu navedeno stališče, še zaostrila. 

Gospodarske organizacije kažejo tudi izredno malomaren odnos do pogod- 
benih obveznosti glede kakovosti izdelkov. Prav zaradi takšnega odnosa gospo- 
darskih organizacij je nujno potrebno izboljšati organizacijo in zasedbo delovnih 
mest v inšpekcijskih službah in s tem omogočiti tem službam uspešno poslo- 
vanje. Dosedanji rezultati poslovanja inšpekcijskih služb ne zadovoljujejo in v 
tem je tudi eden izmed vzrokov za negativne pojave na tržišču. 

Prav tako tudi mnogokrat ne zadovoljujejo predpisi jugoslovanskih stan- 
dardov, ki ne upoštevajo tehničnega napredka in vseh vidikov tehničnih in 
gospodarskih možnosti ter smotrnosti. Zato bi bilo treba te predpise pregledati 
in korigirati. 

Poudarjena je bila tudi pomembnost kontrole nad izvajanjem odredbe o 
pogojih, pod katerimi se smejo dajati v promet posamezni industrijski izdelki 
— garancijski list, tehnična navodila, servisna služba in drugi. Kontrola naj 
bi se v večji meri izvajala pri proizvodnih podjetjih in tudi pri trgovini na malo. 

V primerih dobave nekakovostnih živil je poleg pogodbenih obveznosti 
kršen tudi temeljni zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad živili, kar so sodišča 
obravnavala z vidika strožje odgovornosti. Podjetja naj bi močneje organizirala 
notranjo kontrolno službo, ki bo odpravljala malomarnost v poslovanju in 
konkretizirala odgovornost vseh oseb, ki prihajajo' v poslovni stik s potrošniki. 

Ista miselnost podcenjevanja pogodb se kaže tudi na zunanjetrgovinskem 
področju. To pa ima izredno težke posledice in sicer ne samo za podjetje, temveč 
tudi za vso družbeno skupnost. Za zunanjetrgovinsko poslovanje je potrebna 
posebna usposobljenost in kadr i, ki imajo pregled tudi nad pravnimi in komer- 
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cialnimi klavzulami partnerjev v tujih deželah. Zagotoviti bo treba boljši 
vpogled in kontrolo organov samoupravljanja nad delom strokovnih uslužben- 
cev in zaostriti vprašanje osebne odgovornosti. 

V zunanji trgovini je zlasti pomembna vloga bank. Njihova dejavnost v 
mnogih primerih zavira redno in pravočasno izpolnjevanje pogodb. V razpravi 
je prevladalo mnenje, da bo potrebno urediti vprašanje odškodninske odgovor- 
nosti banke v primeru premoženjske škode, ki je prizadela gospodarsko orga- 
nizacijo zaradi neizpolnjevanja obveznosti banke do njenih poslovnih partnerjev. 
Tudi v odnosu med bankami in gospodarskimi organizacijami mora v celoti 
prevladovati načelo poslovnosti in naj bi zato bila s predpisom določena odgo- 
vornost banke oziroma organov, ki dajejo banki naloge, če banke že sklenjene 
pogodbe ne izvršijo v redu in pravočasno. Precizirati bi bilo treba, kdaj banka 
nastopa kot poslovni partner gospodarskih organizacij in kdaj nastopa v vlogi 
izvršitelja upravnih aktov zveznih ali republiških organov. V tem primeru pa 
morajo ti organi za svoje odločitve tudi odgovarjati, če so z njimi prizadejali 
škodo gospodarski organizaciji. 

Poročilo sodišča zelo izrazito dokazuje, kako potrebni so pri integracijah 
in kooperacijah gospodarskih organizacijah ekonomski principi in ekonomski 
izračuni skupnega poslovanja. Politične akcije in subjektivni vplivi za združe- 
vanje posameznih gospodarskih organizacij pripeljejo prej ali slej do dezinte- 
gracije in do obravnavanja teh primerov pred sodiščem. Le gospodarska 
upravičenost za spojitve ali pripojitve je lahko temelj za integracijo, za to pa 
je treba izdelati temeljit elaborat. 

Pri integracijah predstavljajo posebno pomembno vprašanje predpisi o 
poslovnih dejavnostih. Zakoniti predpisi namreč ne dovoljujejo, da se pri isti 
gospodarski organizaciji združuje različna dejavnost, ki je po našem sistemu 
specializirana. Tu se najbolj razlikujejo stališča gospodarskih sodišč od stališč 
občinskih skupščin. V razpravi je bilo izraženo mnenje, naj bi se dovoljevalo 
razširjenje dejavnosti združenega podjetja, toda samo v primerih, kjer je to 
gospodarsko upravičeno, vendar bi se v osnovi omejili na specializacijo po 
panogah. Tako naj bi se na primer zaradi razvoja integracije v kmetijstvu 
dovolil kmetijskim posestvom in agrokombinatom, katerim so se priključile 
kmetijske zadruge, odkup kmetijskih pridelkov, dalje naj bi veleblagovnice tudi 
lahko nudile gostinske usluge itd. 

Razprava o spornih primerih v gradbeništvu je nakazala problem odškod- 
ninske odgovornosti projektantskih organizacij in potrdila mnenje Višjega 
gospodarskega sodišča, da naj odgovarja za napake v projektu projektantska 
organizacija in da kontrola projekta po inspekcijskih organih ne more te priza- 
dete organizacije odvezati odgovornosti. Prav tako bi morala gradbena inspek- 
cija že med gradnjo poostriti nadzor nad izvajanjem s tem, da bi se pomanklji- 
vosti odkrile sproti, ne pa šele po zaključku gradnje. 

Število rednih in prisilnih likvidacij gospodarskih organizacij je še vedno 
precejšnje, čeprav se je v zadnjem času zmanjšalo. Nekateri primeri prisilnih 
likvidacij, pri katerih gre za občutne materialne izgube, kažejo na premajhno 
skrb občinskih skupščin in njihovih organov ter na pomanjkanje nadzora nad 
finančnim poslovanjem gospodarskih organizacij. Z uvedbo prisilne likvidacije 
v mnogih primerih pristojni organi predolgo odlašajo. Poročilo tudi navaja 
primere neodgovornosti reševanja pri obravnavanju izgub, ko se mnogokrat 
skuša z raznimi spojitvami, dodatnimi sredstvi in podobno reševati podjetja, 
ki delajo* z izgubo. S pravočasnimi ukrepi pa tudi z redno likvidacijo, bi lahko 
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izgube občutno zmanjšali. Poročilo kaže, da bančni zavodi pri kreditiranju ne 
upoštevajo vedno poslovnosti in gospodarskih načel, in da včasih pri odločitvah 
prevladujejo subjektivni zunanji vplivi, zlasti v primerih, ko kljub podatkom 
ki nedvomno izkazujejo nerentabilnost, še vedno odobravajo kredite. 

Glede na to so bili odbori mnenja, da je treba poostriti odgovornost 
samoupravnih organov na vseh nivojih in osebno odgovornost vodilnega kadra 
ter omogočiti delovnim kolektivom in njihovim organom upravljanja komplek- 
sen pregled nad poslovanjem. 

V razpravi so bili obravnavani tudi predlogi za spremembo zakonov in 
drugih predpisov, ki so že zastareli oziroma ne ustrezajo več načelom našega 
gospodarskega sistema. Bazen tega veliko število različnih predpisov, ki so 
neživljenjski, otežkoča pregled in ustvarja po nepotrebnem možnosti za razne 
nepravilne postopk^. 

Zato so odbori glede na poročilo in razpravo bili mnenja, da je treba 
izpolniti predpise med drugim zlasti v naslednjih primerih: 

1. Nekateri tehnični standardi v smislu zakona o jugoslovanskih standardih • 
(Ur. 1. FLRJ št. 16/60) ne ustrezajo tehnološkemu razvoju in praktičnim potre- 
bam in je treba posamezne standar.de revidirati in modernizirati. V vsakem 
predpisu bi tudi morala biti določena prehodna doba, v kateri se lahko blago 
prodaja po prejšnjih predpisih. 

2. Zakon o ureditvi poslovnih razmerij na trgu (Ur. 1. FLRJ št. 30/62) je 
treba spremeniti tako, da bi čl. 41 povsem odpadel. Istočasno pa je treba spre- 
meniti tudi zakon o gospodarskih prestopkih (Ur. 1. FLRJ št. 16/60), in sicer 
tako, da se gospodarski prestopek inkriminira takšno delovanje gospodarske 
organizacije, ki ima za posledico določene motnje v gospodarskem življenju. 
Pri obravnavanju teh prestopkov bi bilo treba sodišču omogočiti, da izreče v 
gospodarsko kazenskem postopku prepoved opravljanja določene službe, kadar 
ugotovi, da je bila s tem prestopkom ta služba grobo zlorabljena, ali da bi 
bilo družbeno nevarno, če bi jo obdolžena odgovorna oseba še nadalje oprav- 
ljala. Na ta način bi sodišče imelo možnost individualizirati tak ukrep. 

Proučiti bi bilo treba tudi gospodarsko smotrnost nekaterih določb o speciali- 
ziranih poslovnih dejavnostih. 

3. V zakonu o bankah (Ur. 1. FLRJ št. 10/61) bi bilo potrebno, da se pravni 
položaj tako Narodne banke kot tudi poslovnih bank v razmerju do njihovih 
komitentov natančneje uredi ter da se zlasti točno razmeji delokrog banke kot 
gospodarske organizacije od upravnih nalog, ki so ji z zakonom ali z drugimi 
predpisi naložene. Med drugim bi bilo treba določiti temelje in obseg odgovor- 
nosti banke za škodo, ki nastane gospodarskim organizacijam zaradi neizpolnje- 
vanja obveznosti do poslovnih partnerjev. 

4. Po določbah uredbe o ustanavljanju podjetij in obrtov (Ur. 1. FLRJ 
št. 51/53) je mogoča spojitev oziroma združitev podjetij in kmetijskih zadrug 
na podlagi posebnih predpisov. Zvezni izvršni svet je na podlagi tega poobla- 
stila izdal odlok o pogojih in postopku za pripojitev kmetijskih podjetij in 
obratov h kmetijskim zadrugam (Ur. 1. FLRJ št. 24/60), medtem ko obratno, 
pripojitev ali združitev kmetijskih zadrug s kmetijskimi posestvi in agrokom- 
binati z dodatnimi predpisi še ni urejena. Izdati bi bilo treba čimprej ustrezne 
dodatne predpise. 

5. V zvezi z integracijo v kmetijstvu bi bilo potrebno novelirati uredbo 
o trgovanju (Ur. 1. FLRJ št. 49/59), kolikor vsebuje določbe o prometu s kme- 
tijskimi pridelki; po dosedanjih predpisih namreč kmetijska posestva in 



Priloge 407 

agrokombinati nimajo pravice do splošnega odkupa, ki je praviloma pridržan 
kmetijskim zadrugam. Ker na nekaterih območjih zaradi integracije z agrokom- 
binatom kmetijske zadruge ni več, bi bilo potrebno trgovino s kmetijskimi 
pridelki liberalizirati in zakonodajno omogočiti, da opravljajo splošni odkup 
kmetijskih pridelkov tudi nezadružne kmetijske organizacije in trgovinske 
organizacije. 

6. Na področju notranjega blagovnega cestnega prevoza ni niti uzanc niti 
zakonitih predpisov glede materialnopravnih odnosov, ki nastajajo med udele- 
ženci tega prometa. Zaradi vedno večje vloge cestnega blagovnega prevoza v 
gospodarskem življenju bi bilo nujno to področje čimprej zakonodajno urediti 
ali izdati ustrezne uzance. 

7. V uredbi o prenehanju podjetij in obrtov (Ur. 1. FLRJ št. 51/53) bi bilo 
treba spremeniti določbe, da izvajajo nadzor nad redno likvidacijo občinske 
skupščine preko ustreznih komisij. Nadzor nad redno likvidacijo bi bilo treba 
poveriti okrožnim gospodarskim sodiščem. 

Nadalje bi bilo treba spremeniti 53. člen iste uredbe tako, da bi se sedanja 
omejitev odgovornosti za dobo 1 leta pred uvedbo prisilne likvidacije podaljšala 
na dobo 2 let. 

8. S posebnim zakonitim predpisom bi bilo treba urediti oziroma določiti 
značaj, organizacijo in odgovornost počitniških skupnosti kakor tudi tistih 
počitniških domov, ki niso v sestavu gospodarske organizacije ali družbeno- 
politične skupnosti. 

Glede na aktualno problematiko, ki jo obravnavajo gospodarska sodišča, je 
bilo ob koncu razprave sprejeto mnenje, naj bi gospodarsko sodišče v bodoče 
redno in v krajših rokih obveščalo Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije 
o pojavih in problemih, ki kažejo na določene negativne težnje v gospodarstvu. 
Analize gospodarskih sodišč o negativnih pojavih v gospodarstvu bi bile uspešna 
osnova za preprečevanje in reševanje navedene problematike in izboljšanje 
poslovne prakse. 

St.: 021-41/64 

Ljubljana, 24. junij 1964 

Predsednik 
odbora za družbeno 

nadzorstvo: 

Predsednik 
odbora za splošna 

gospodarska vprašanja: 

Predsednik 
odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih 

predlogov: 

inž. Karmelo Budiha 1. r. Mirko Zlatnar 1. r. Milan Špolar 1. r. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanistični inšpekciji 

Zakon o urbanistični inšpekciji (Uradni list LRS, št. 18-156/61) se spremeni 
in dopolni tako, da se v prečiščenem besedilu glasi: 

ZAKON 

o urbanistični inšpekciji 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Zaradi smotrne graditve naselij ter zaradi varovanja prirodnih značilnosti 
pokrajine in drugih splošnih družbenih koristi so zadeve regionalnega in urba- 
nističnega urejanja zadeve splošnega pomena za Socialistično republiko Slo- 
venijo. 

2. člen 

Za nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov o urbanističnih projektih in o 
uporabi zemljišč za gradbene namene se v SR Sloveniji organizira služba urba- 
nistične inšpekcije. 

Služba urbanistične inšpekcije se opravlja po določbah tega zakona. 

3. člen 

Vsako določbo o lokaciji v gradbe/nem okolišu, za katerega še ni sprejet 
ureditveni načrt ali zazidalni načrt po zakonu o urbanističnih projektih (Uradni 
list LRS, št. 22-127/58), je treba poslati v izjavo občinski urbanistični inšpekciji 
obenem z ustrezno dokumentacijo, in sicer preden se odločba vroči stranki. 

Ce občinska urbanistična inšpekcija v 14 dneh po prejemu odločbe ne 
sporoči, da ima k odločbi pripombe, se odločba vroči stranki. Ce občinska 
urbanistična inšpekcija sporoči, da ima pripombe, pa samih pripomb v nadaljnjih 
30 dneh ne pošlje, se šteje, da nima pripomb. 

4. člen 

Za urbanizem pristojni upravni organ občinske skupščine izda odločbo o 
lokaciji, h kateri je dala občinska urbanistična inšpekcija pripombe, v skladu 
s pripombami urbanistične inšpekcije. 

Odločbo o lokaciji mora za urbanizem pristojni upravni organ občinske 
skupščine dostaviti občinski in okrajni urbanistični inšpekcji. 

Zoper odločbo za urbanizem pristojnega upravnega organa občinske skup- 
ščine, ki ne bo upoštevala v celoti pripomb urbanistične inšpekcije, ima organ 
urbanistične inšpekcije pravico do pritožbe na upravni organ okrajne skupščine 
pristojen za urbanizem. Pritožba zadrži izvršitev odločbe. 

5. člen 

Izjemno dovoljenje! za uporabo zemljišča za gradbene namene izven grad- 
benega okoliša (6. člen zakona o uporabi zemljišč za gradbene namene, Uradni 
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list LRS, št. 13-46/56) izda za urbanizem pristojni upravini organ občinske skup- 
ščine s poprejšnjim soglasjem okrajne urbanistične inšpekcije. 

Za investicijske objekte, ki jih zaradi njihovega širšega regionalnega pomena 
določi z odredbo Republiški sekretariat za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve, izda soglasje iz prejšnjega odstavka Republiški urbani- 
stični inšpektorat. 

Za rešitev pritožbe zoper odločbo, izdano po določbah prvega odstavka tega 
člena, je pristojen urbanistični upravni organ okrajne skupščine; za rešitev 
pritožbe zoper odločbo, izdano po določbah drugega odstavka tega člena, je 
pristojen Republiški sekretariat za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komu- 
nalne zadeve. 

6. člen 

Organ urbanistične inšpekcije ima pravico sodelovati na razpravah o dolo- 
čitvi lokacije in o tehnični kontroli investicijske tehnične dokumentacije ter 
dajati svoje pripombe. 

Ce se pripombe organa urbanistične inšpekcije ne upoštevajo, je treba v 
zapisnik o razpravi vnesti pripombo. 

Upravni organi, ki določajo lokacijo ter organi, ki opravljajo tehnično kon- 
trolo investicijske dokumentacije, morajo povabiti na razpravo o določitvi loka- 
cije ali o tehnični kontroli tudi pristojni organ urbanistične inšpekcije. 

7. člen 

Ce se začne! gradnja brez odločbe o lokaciji oziroma brez izjemnega dovo- 
ljenja za gradnjo na zemljišču izven gradbenega okoliša ali če se izvaja v 
nasprotju s pogoji, določenimi v odločbi o lokaciji oziroma v izjemnem dovolje- 
nju, pristojni organ urbanistične inšpekcije: 

1. odredi, da se v določenem roku ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo 
in da se gradnja nadaljuje ob pogojih odločbe o lokaciji oziroma izjemnega 
dovoljenja ali 

2. odredi, da se gradnja ustavi, dokler si investitor ne izposluje odločbe o 
lokaciji oziroma izjemnega dovoljenja, dokler se ne odpravijo ugotovljene po- 
manjkljivosti ali do drugačne odločitve. 

Ce se pomanjkljivosti ne dajo odpraviti in če iz urbanističnih razlogov 
dokončani ali začeti objekt ne sme ostati, mora odrediti občinski organ urbani- 
nisitične inšpekcije, da se odstrani objekt ali del objekta na stroške investitorja 
in na njegove stroške vzpostavi prejšnje stanje. 

Pritožba zoper odločbo o ukrepu iz prvega odstavka, ki ga izda pristojni 
organ urbanistične inšpekcije, ine zadrži izvršitve odločbe. 

Upravno izvršbo za odločbe izdane po določbah tega člena opravlja za urba- 
nizem pristojni upravni organ občinske skupščine. 

i 

II. ORGANI URBANISTIČNE INSPEKCIJE 

8. člen 

Urbanistično inšpekcijo opravljajo: organi občinske urbanistične inšpekcije, 
organi okrajne urbanistične inšpekcije ter republiški urbanistični inšpektorat. 
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9. člen 

Občinska urbanistična inspekcija opravlja tele naloge: 
— nadzoruje izvrševanje predpisov o uporabi zemljišč za gradbene namene 

in predpisov o urbanističnih projektih; 
— nadzoruje ali je bila izdana za gradnjo odločba o lokaciji oziroma 

izjemno dovoljenje, če leži zemljišče izven gradbenega okoliša ter ali se gradi 
ob pogojih, ki so določeni v odločbi o lokaciji oziroma v izjemnem dovoljenju, 
in odreja ustrezne ukrepe (7. člen tega zakona); 

— sodeluje v skladu s posebnimi predpisi pri obravnavah za izdajo dovolje- 
nja za krčenje gozda; 

— daje pripombe k odločbam o lokaciji za investicijske objekte v gradbe- 
nem okolišu (3. člen tega zakona); 

— sodeluje pri obravnavah za določitev lokacije za gradbene namene in pri 
kontroli investicijske tehnične dokumentacije; 

— opravlja druge naloge po posebnih predpisih. 
Občinska urbanistična inšpekcija mora najmanj enkrat letno poročati občin- 

ski skupščini o svojih ugotovitvah v zvezi z izvajanjem tega zakona. 

10. člen 

Občinsko urbanistično inšpekcijo vodi občinski urbanistični inšpektor. 
Občinskega urbanističnega inšpektorja imenuje in razrešuje občinska 

skupščina. 
11. člen 

Za dve ali več občin se lahko po sporazumu med prizadetimi občinskimi 
skupščinami ustanovi skupna urbanistična inšpekcija. 

Mesta, razdeljena na več občin, lahko ustanovijo za svoje območje mestno 
urbanistično inšpekcijo. Mestna urbanistična inšpekcija ima pravice in dolžno- 
sti, ki jih imajo po tem zakonu občinske urbanistične inšpekcije. 

12. člen 

Okrajna urbanistična inšpekcija opravlja tele naloge: 
— daje občinskim urbanističnim inšpekcijam strokovna navodila in Sprem- 

lja njihovo delo; 
— lahko naroči organu občinske urbanistične inšpekcije, da izvrši določeno 

inšpekcijsko dejanje, ali ga opravi sama, če na njeno zahtevo organ občinske 
inšpekcije ne opravi dejanja ali ga ne opravi v določenem roku; 

— daje za urbanizem pristojnim organom občinskih skupščin strokovno 
pomoč pri reševanju urbanističnih vprašanj, predlogov za pospešitev izdelave 
urbanističnih projektov ter predloge za začasno določitev elementov urbani- 
stičnega programa (21. člen zakona o urbanističnih projektih); 

— izdaja soglasje k odločbam o izjemnih dovoljenjih za uporabo zemljišč 
za gradbene namene izven gradbenih okolišev (prvi odstavek 5. člena tega 
zakona); 

— opozarja prizadete organe in organizacije na potrebo po zavarovanju 
posameznih zemljišč ali pokrajinskih predelov (7. člen zakona o uporabi zemljišč 
za gradbene namene) oziroma na potrebo, da se posamezno zemljišče, pokrajinski 
predel, gradbeni objekt ali naravna znamenitost razglasi za kulturni spomenik 
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oziroma naravno znamenitost po predpisih o varstvu kulturnih spomenikov in o 
varstvu prirode; 

— spremlja izvrševanje sklepov občinskih skupščin o določitvi vplivnih 
območij posebno glede izpolnjevanja rokov za izdelavo urbanističnih projektov 
(tretji odstavek 3. člena zakona o urbanističnih projektih); 

— opravlja drugei naloge po posebnih predpisih. 
Okrajna urbanistična inšpekcija mora najmanj enkrat letno poročati 

■okrajni skupščini o svojih ugotovitvah v zvezi z izvajanjem tega zakona. 

13. člen 

Okrajno urbanistično inšpekcijo vodi okrajni urbanistični inšpektor. 
Okrajnega urbanističnega inšpektorja imenuje in razrešuje okrajna 

skupščina. 
14. člen 

Republiški urbanistični inšpektorat: 
— daje občinskim in okrajnim urbanističnim inšpekcijam obvezna stro- 

kovna navodila in spremlja njihovo delo; 
— lahko naroči organu občinske ali okrajne urbanistične inšpekcije, da 

izvrši določeno inšpekcijsko dejanje, ali opravi sam posamezno inšpekcijsko 
dejanje, ki ga na njegovo zahtevo organ občinske ali okrajne urbanistične 
inšpekcije ne opravi ali ga ne opravi v določenem roku; 

— daje Republiškemu sekretariatu za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve in drugim prizadetim organizacijam in organom predloge 
za zavarovanje določenih zemljišč, pokrajinskih predelov, prirodnih znameni- 
tosti in posameznih gradbenih objektov; 

— predlaga občinskim in okrajnim inšpekcijam in njihovim organom izdajo 
ukrepov, da se prepreči nesmotrna zazidava zemljišč oziroma, da se zavaruje 
prirodna značilnost pokrajine; 

— izdaja soglasja k odločbam o izjemnih dovoljenjih za uporabo zemljišč 
za gradbene namene izven gradbenih okolišev za gradnjo investicijskih objektov 
širšega regionalnega pomena (drugi odstavek 5. člena zakona); 

— zbira in proučuje poročilo občinskih in okrajnih urbanističnih inšpekcij 
ter predlaga pristojnim organom ustrezne ukrepe; 

— opravlja druge naloge po posebnih predpisih. 

15. člen 

Republiški urbanistični inšpektorat je v sestavu Republiškega sekretariata 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve. 

Na čelu Republiškega urbanističnega inšpektorata je glavni urbanistični 
inšpektor; imenuje ga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na predlog repu- 
bliškega sekretariata za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne 
zadeve. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 

16. člen 

Z denarno kaznijo od 100 000 do 2 000 000 din se kaznuje za gospodarski 
prestopek gospodarska ali druga organizacija, ki kot investitor ali kot izvajalec: 
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1. začne z gradbenimi deli brez odločbe o določitvi lokacije oziroma brez; 
izjemnega dovoljenja za gradnjo na zemljiščih izven gradbenega okoliša ali 
gradi v nasprotju s to odločbo oziroma z izjemnim dovoljenjem; 

2. kljub odredbi pristojnega organa urbanistične inšpekcije ne odpravi v 
določenem roku ugotovljenih pomanjkljivosti (1. točka 7. člena tega zakona); 

3. kljub odredbi pristojnega organa urbanistične inšpekcije ne ustavi začete 
gradnje (2. točka .7. člena tega zakona). 

Za gospodarske prestopke iz prvega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo 
od 10 000 do 100 000 dinarjev tudi odgovorna oseba gospodarske ali druge orga- 
nizacije. 

17. člen 

Posameznik, ki stori dejanje iz 1. do 3. točke prejšnjega člena, se kaznuje 
za prekršek z denarno kaznijo do 20 000 din. 

Ce stori posameznik dejanje iz 1. do 3. točke prejšnjega člena zaradi mate- 
rialne koristi, sel kaznuje z.a prekršek z denarno kaznijo do 300 000 din. 

IV. PREHODNE IN DOKONČNE DOLOČBE 

18. člen 

Dokler za posamezno občino ne bo organizirana občinska urbanistična in- 
špekcija po določbah tega zakona, izvršuje za tako občino okrajna urbanistična 
inšpekcija tudi pravice in dolžnosti občinske urbanistične inšpekcije. 

19. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izda po potrebi preidpise,za izvrševanje 
tega zakona, lahko pa tudi pooblasti Republiški sekretariat za urbanizem, sta- 
novanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, da uredi posamezna vprašanja s 
svojimi predpisi. 

20. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preinehajo veljati: 
— 12. in 13. člen zakona o uporabi zemljišč za gradbene namene (Uradni 

list LRS, št. 13-46/56); 
— točka b in c/ 23. člena ter točka b/1 59. člena zakona o pristojnosti občin- 

skih in okrajnih ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 49-227/57); 
— 1. točka v 1. členu zakona o pristojnosti okrajnih organov v upravnih 

zadevah (Uradni list SRS, št. 39-308/63). 

21. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po dnevu objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 
t % 

Urbanistične inšpekcije, ki so bile ustanovljene z zakonom o urbanistični 
inšpekciji (Uradni list LRS, št. 18/61), so znatno prispevale k utrditvi zakonitosti 
na področju urbanizma in pripomogle k temu, da, so se občine lotile izdelave 
urbanistične dokumentacije bolj sistematično. To svojo nalogo so urbanistične 
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inšpekcije opravile, čeprav kadrovsko niso bile zadovoljivo zasedene, saj se je 
po združitvi okrajev njihovo število zmanjšalo za polovico, medtem ko se je 
bistveno povečalo teritorialno območje novih okrajev. Pri delu urbanističnih 
inšpekcij so se pokazale tudi nekatere pomanjkljivosti, ki jih s predloženim 
zakonom nameravamo odpraviti, hkrati pa izvršiti terminološko uskladitev 
zakona z ustavo, da bi tako urbanistične inšpekcije mogle v vsem zadovoljiti 
postavljenim nalogam. 

Poglavitna sprememba, ki jo vsebuje zakonski predlog, je ta, da se na novo 
formirajo občinske urbanistične inšpekcije, ki prevzamejo del pristojnosti se- 
danjih okrajnih urbanističnih inšpekcij, ki ostanejo še naprej z zmanjšano 
pristojnostjo. Formiranje občinskih urbanističnih inšpekcij narekujejo potrebe 
na terenu, ker štirje okrajni in en republiški urbanistični inšpektor ne morejo 
več obvladati dovolj učinkovito in pravočasno' naraščajočega števila gradenj na 
velikem teritorialnem območju. Pri tem jg upoštevati tudi to, da opravljajo 
urbanistične inšpekcije poleg inšpekcijskih nalog tudi upravne naloge iz 3. 
in 5. člena sedanjega zakona. Zato naj del nalog okrajne urbanistične inšpekcije 
prevzamejo občinske urbanistične inšpekcije, in sicer predvsem neposredno kon- 
trolo in represivno službo (9. člen), medtem ko naj okrajne urbanistične inšpek- 
cije usmerjajo in nadzorujejo njihovo delo, jim nudijo strokovno pomoč ter 
opravljajo upravne naloge zlasti v zvezi z izdajanjem lokacij in izjemnih dovo- 
ljenj za uporabo nezazidljivih zemljišč (12. člen). Republiški urbanistični inšpek- 
torat naj bi vnaprej opravljal vodstvene inšpekcijske naloge ter izdajal soglasja 
k odločbam o izjemnih dovoljenjih za uporabo nezazidljivih zemljišč za gradnjo 
investicijskih objektov regionalnega pomena. 

Z uvajanjem občinske urbanistične inšpekcije odpiramo težke kadrovske 
probleme za občine, vendar pa ti problemi niso nerešljivi, ker predlog zakona 
omogoča ustanavljanje medobčinskih urbanističnih inšpekcij. V praksi bodo 
tako obliko urbanistične inšpekcije uporabile tiste občine, ki za zdaj še nimajo 
možnosti za ustanovitv lastnih inšpekcij. Vrh tega predvideva predlog, da 
•opravljajo okrajne urbanistične inšpekcije posle občinske urbanistične inšpek- 
cije vse dotlej, dokler se ne ustanovijo občinske (medobčinske) urbanistične 
inšpekcije. Ohrabrujoča je okoliščina, da občinske skupščine niso ugovarjale 
ustanovitvi občinskei inšpekcije, ker se zavedajo, da teren nujno potrebuje 
tak organ. 

Zakonski predlog je obdržal posebnost urbanistične inšpekcije, da opravlja 
poleg inšpekcijskih tudi upravne naloge, čeprav druge tehnične inšpekcije 
takih upravnih nalog ne opravljajo. Dokler občinske skupščine ne bodo utrdile 
svoje urbanistične službe, je namreč potrebno, da urbanistične inšpekcije kot 
strokovni organ sodelujejo pri izdajanju odločb o lokacijah in odločb o izjemnih 
dovoljenjih za uporabo nezazidljivih zemljišč za gradbene namene. Pri tem 
so se upoštevale možnosti skrajšanja upravnega postopka in zato je opuščeno 
soglasje republiškega sekretariata za urbanizem, ki je predpisan v 4. členu 
sedanjega zakona. Prav tako se prenesejo soglasja k odločbam za izjemno do- 
voljenje za uporabo zemljišč za gradbene namene od republiškega urbanistič- 
nega inšpektorata na okrajne urbanistične inšpekcije. Republiški urbanistični 
inšpektorat naj bi izdajal soglasja za izjemna dovoljenja za uporabo zemljišč, 
ki so potrebna za gradnjo investicijskih objektov, ki imajo regionalni pomen 
za republiko. Te objekte naj bi določil Republiški sekretariat za urbanizem, 
stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve s posebnim prepisom. 
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Urbanistične inšpekcije po sedanjem zakonu sodelujejo pri izdelavi urba- 
nističnih projektov. S formiranjem upravnih okrajnih organov po načelih funk- 
cionalne uprave ni več potrebno, da je ta upravna naloga v rokah inšpekcij, 
ker je to upravno opravilo tudi sicer inkopatibilno s funkcijami inšpekcije. 
V bodoče naj bi sodelovali pri izdelavi urbanističnih projektov ustrezni analitski 
oddelki okrajnih skupščin. 

Druge spremembe in dopolnitve zakona o urbanistični inšpekciji se nana- 
šajo na uporabo pravnih sredstev in za opravljanje upravne izvršbe, kar bo 
pripomoglo k hitrejšemu in pravilnemu upravnemu postopku. V to skupino 
spada tudi terminološka uskladitev zakona z ustavo. 

Zakonski osnutek so obravnavale vse občinske in okrajne skupščine in 
prizadeti republiški upravni organi. 

Predloženi zakon zagotavlja bolj učinkovito nadzorstvo nad izvajanjem 
urbanističnih predpisov, tako da se bo bistveno zmanjšalo število nezakonitih 
gradenj in nezakonitih postopkov urbanističnih organov. Ko bodo občinske 
skupščine sprejele svojo temeljno urbanistično dokumentacijo, bo tudi odpadla 
potreba, da urbanistične inšpekcije sodelujejo v upravnem postopku. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijsko-politična 

vprašanja 

POROČILO 

k predlogu zakona o urbanistični inšpekciji 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Skupščine SR Slovenije je dne- 
16. junija 1964 na skupni seji z odborom za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo- 
in komunalne zadeve obravnaval predlog zakona o urbanistični inšpekciji, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je nadaljnje prenašanje pristoj- 
nosti urbanistične inšpekcije z republike na okraje in z okrajev na občine, kar 
je glavni smoter tega zakonskega predloga, v skladu s krepitvijo komunalnega 
sistema. Na tem področju se zlasti povečuje vloga občine kot temeljne druž- 
beno-politične skupnosti. Odbor pa je ob tem opozoril, da bo ustanavljanje 
občinskih organov urbanistične inšpekcije zelo zahtevna in težavna naloga zlasti 
zaradi pomanjkanja ustreznega strokovnega kadra. Ker posamezne občine tej 
nalogi ne bodo kos, bo treba doseči, da se čimprej uresničijo določbe zakon- 
skega predloga, ki dopuščajo možnost ustanavljanja skupnih organov urbani- 
stične inšpekcije za dve ali več občin. 

V zvepi s tem^ da zakonski predlog v 3. členu ureja sodelovanje urbanistične 
inšpekcije pri postopku za izdajo odločbe o lokaciji v gradbenem okolišu, za 
katerega še ni sprejet ureditveni načrt ali zazidalni načrt po zakonu o urbani- 
stičnih projektih — je bilo v odboru izraženo načelno mnenje, da s tem za- 
konski predlog dopušča možnost uveljavljanja prakse, ki je v očitnem nasprotju 
z določbami zakona o urbanističnih projektih (Uradni list LRS št. 22/58)-. Po- 

\ 



Priloge 415- 

tem mnenju gre tu za važno politično vprašanje, kajti zakon o urbanističnih 
projektih določa temeljit in demokratičen postopek pri sprejemanju uredit- 
venega in zazidalnega načrta, parcialno reševanje posameznih lokacij z odlo- 
čilnoi vlogo samega urbanističnega inšpektorja v primerih, ko ni ureditvenega 
ali zazidalnega načrta pa je s tem v nasprotju. Mimo tega bi imelo dovo- 
ljevanje takega načina določanja lokacij še vnaprej za posledico, da bi občinske 
skupščine lahko še nadalje odlašale z urejanjem urbanistične dokumentacije, 
katere pomanjkanje že zdaj predstavlja velik problem. Reševanje lokacij brez 
predpisane urbanistične dokumentacije z odobritvijo urbanistične inšpekcije iz 
teh razlogov nikakor ne bi smela postati praksa, enakovredna rednemu postopku 
na osnovi ureditvenega in zazidalnega načrta. Dosledno izvajanje določb zakona 
o urbanističnih projektih naj se zagotovi predvsem pri gradnjah, ki so urba- 
nistično najpomembnejše. V teh primerih se nikakor ne bi smelo dopuščati 
določanje lokacij brez ureditvenega oziroma zazidalnega načrta. 

V podrobni obravnavi je odbor najprej obravnaval amandmaje, ki sta jih 
k posameznim določbam zakonskega predloga dne 10. 6. 1964 na skupni seji 
predlagali Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških pred- 
pisov z ustavo in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Ti 
amandmaji so naslednji: 

K 2. členu: V drugi vrsti se med besedama »namene« in »se« vstavijo 
besede »ter drugih predpisov«. 

K 5. členu: V drugi vrsti tretjega odstavka se beseda »urbanistični« 
nadomesti z besedami: »za urbanizem pristojni«. 

K 7. členu: a) V predzadnji vrsti prvega odstavka se beseda »pristojni« 
nadomesti z besedo »občinski«. 

b) V drugi točki prvega odstavka se za besedo »ustavi« črta vse nadaljnje 
besedilo. Obenem se zamenja vrstni red tako, da dosedanja druga točka postane 
prva, dosedanja prva pa druga. 

c) V drugem odstavku se miselno pod b) navedenim spremembam spremeni 
vrstni red v besedilu tako, da se prvi del odstavka glasi: »Ce iz urbanističnih 
razlogov dokončani ali začeti objekt ne sme ostati ali če se pomanjkljivosti ne 
dajo odpraviti, mora odrediti občinski organ ...«. 

K 11. členu: V prvi vrsti drugega odstavka se črta beseda »lahko«. 
K 16. členu : a) Besedilo prve točke prvega odstavka »začne z grad- 

benimi deli...« se nadomesti z besedilom »izvaja gradbena dela ...«. « 
b) Vrstni red druge in tretje točke v prvem odstavku se zamenja tako, 

da druga točka postane tretja in obratno. 
K naslovu IV. poglavja: Beseda »dokončne« se nadomesti z besedo 

»končne«. 
K 18. členu: Besedilo v drugi vrsti za vejico »izvršuje za tako ob- 

čino ...« se1 nadomesti z besedilom »izvršuje za območje take občine...«. 
K 19. členu: Celoten člen se črta. 
K 20. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 

»19. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati prva točka v 1. členu zakona o 
pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah (Ur. 1. SRS št. 39-308/63). 

Določbe 12. in 13. člena zakona o uporabi zemljišč za gradbene namene 
(Ur. 1. LRS št. 13-46/56) in točke b) in c) 23. člena ter točke b/1 59. člena 
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zakona o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov (Ur. 1. LRS št. 
49-227/57) so prenehale! veljati z uveljavitvijo zakona o urbanistični inšpekciji 
(Ur. 1. LRS št. 18/61).« 

Odbor je z vsemi navedenimi amandmaji soglašal. Navzoči predstavnik 
Izvršnega sveta je izjavil, da se strinja tudi z amandmajem k 19. členu za- 
konskega predloga, glede katerega si je na navedeni skupni seji dne 10. 6. 
1964 izjavo pridržal. 

V nadaljnji podrobni obravnavi je odbor sprejel še naslednje predloge za 
spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu: V treltji vrsti prvega odstavka se med besedama »pred- 
pisov« in »se« vstavijo besede »s področja urbanizma«. 

Obseg »drugih predpisov«, ki jih poleg predpisov o urbanističnih pro- 
jektih in o uporabi zemljišč za gradbene namene pri njihovem izvrševanju 
nadzira služba urbanistične inšpekcije, se tako določneje opredeli na področje 
urbanizma. 

K 3. členu : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Za gradnjo- na 
novem zemljiškem predelu v okviru gradbenega okoliša, ki je predviden za 
strnjeno zazidavo naselja, in za gradnje v zvezi z rekonstrukcijo zazidalnega 
predela v naselju se ne glede na odločbe prejšnjih odstavkov ne smejo izdati 
lokacije, dokler ni sprejet ureditveni načrt gradbenega okoliša v skladu z za- 
konom o urbanističnih projektih oziroma zazidalni načrt v skladu z elementi 
urbanističnega programa. 

Amandma je v zvezi z mnenjem, oblikovanim v načelni razpravi, da, je v 
3. členu podana ureditev postopka za izdajanje lokacij v nasprotju z zakonom 
o urbanističnih projektih in da je potrebno zagotoviti dosledno izvajanje določb 
zakona o urbanističnih projektih, razen če to ni mogoče iz objektivnih raz- 
logov. Besedilo novega tretjega odstavka določa tiste urbanistično-najpomemb- 
nejše gradnje, pri katerih se v nobenem primeru ne dopušča določanje lokacij 
brez ureditvenega oziroma zazidalnega načrta. 

K 6. členu: Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Pripombe organa urbanistične inšpekcije je treba vnesti v zapisnik o razpravi.« 

Prav je, da se pripombe organa urbanistične inšpekcije vnesejo v razpravni 
zapisnik v vsakem primeru, ne le takrat, če niso upoštevane. Poleg tega se v 
času razprave o določitvi lokacije in o tehnični kontroli, pri kateri sodeluje 
organ urbanistične inšpekcije — običajno niti ne ve, ali bodo pripombe organa 
urbanistične inšpekcije upoštevane ali ne. 

K 7. členu: V drugi vrsti petega odstavka se beseda »pristojni« na- 
domesti z besedo »občinski«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna v zvezi z enako spre- 
membo, ki je bila že sprejeta v besedilu prvega odstavka tega člena v zvezi 
z amandmaji Komisije Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških 
predpisov z 'ustavo ter Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 
Taka določnejša opredelitev organa urbanistične inšpekcije je tudi vsebinsko 
v skladu z novim besedilom prvega odstavka, na katerega se sklicuje), ker tam 
določene ukrepe izvaja le občinski organ urbanistične inšpekcije. 

Upoštevaje vse štiri amandmaje, sprejete k besedilu 7. člena, se novo 
besedilo 7. člena glasi: 

»Ce se začne gradnja brez odločbe o lokaciji oziroma brez izjemnega do- 
voljenja za gradnjo na zemljišču izven gradbenega okoliša ali če se izvaja v 
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nasprotju s pogoji, določenimi v odločbi o lokaciji oziroma v izjemnem do- 
voljenju, občinski organ urbanistične inšpekcije: 

1 odredi, da se gradnja ustavi ali 
2. odredi, da se v določenem roku ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo 

in da se gradnja nadaljuje ob pogojih odločbe o lokaciji oziroma izjemnega 
dovoljenja. 

Ce iz urbanističnih razlogov dokončani ali začeti objekt ne more ostati 
ali če se pomanjkljivosti ne dajo odpraviti, mora odrediti občinski organ urba- 
nistične inšpekcije, da se odstrani objekt ali del objekta na stroške investi- 
torja in na njegove stroške vzpostavi prejšnje stanje. 

Pritožba zoper odločbo o ukrepu iz prvega odstavka, ki ga izda občinski 
organ urbanistične inšpekcije, ne zadrži izvršitve odločbe. 

Upravno izvršbo za odločbe, izdane po določbah tega člena, opravlja za 
urbanizem pristojni upravni organ občinske skupščine.« 

K 8. členu: V prvi vrsti se med besedama »občinske« in »urbani- 
stične« vstavita besedi »oziroma mestne«. 

Ker mesta, razdeljena na občine, po določbah 11. člena zakonskega predloga 
ustanovijo mestno inšpekcijo, sodi tudi ta v besedilo 8. člena, ki sicer našteva, 
da urbanistično inšpekcijo opravljajo občinski, okrajni in republiški organi ur- 
banistične inšpekcije. 

K 11. členu: Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Mestnega urba- 
nističnega inšpektorja imenuje in razrešuje mestni svet.« 

Ker je za občinskega, okrajnega in republiškega inšpektorja določeno, kdo 
ga imenuje in razrešuje, je taka določba potrebna tudi glede mestnega urba- 
nističnega inšpektorja. 

K 14. členu: V prvi alinei se črta beseda »strokovna«, ker obvezna na- 
vodila, ki jih republiški urbanistični inšpektorat daje občinskim in okrajnim 
urbanističnim inšpekcijam, nimajo značaja strokovnih navodil, temveč, navodil 
o delu in postopku in so v tem smislu lahko obveznega značaja glede na določbe 
131. člena ustave SR Slovenije. 

K 16. členu: Zamenja se besedilo v oklepaju nove druge in nove tretje 
točke tako, da se v drugi točki glasi: »(1. točka 7. člena tega zakona)«, v 3. 
točki pa »(2. točka 7. člena tega zakona)«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je v zvezi z zamenjavo prejšnje 
1. in 2. točke prvega odstavka 7. člena. 

K 18. členu: V prvi vrsti se med besedama »občino« in »ne« vstavita 
besedi »oziroma mesto«. 

Ker tudi v mestih, razdeljenih na občine, doslej še ni bila organizirana 
urbanistična inšpekcija, je potrebno v 18. členu predvideno začasno rešitev 
urediti tudi za mesta. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi navedenimi amandmaji strinjal. 
Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 

da predlog zakona o urbanistični inšpekciji sprejme s predlaganimi spremem- 
bami in dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Janka Že v ar ta. 

St.: 350-3/64 
Ljubljana, 18. 6. 1964 Predsednik 

Niko Belopavlovič 1. r. 
27 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o urbanistični inšpekciji 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacij sko-po- 
litičnega zbora je na 19. seji, ki je bila dne 17. 6. 1964, obravnaval in sklepal 
o predlogu zakona o urbanistični inšpekciji, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je sprejem predlaganega zakona 
potreben predvsem zaradi tega, ker se tako tudi na področju urbanizma po- 
večuje vloga občine kot temeljne družbeno-politične skupnosti. Predlagani zakon 
namreč prenaša pristojnosti urbanistične inšpekcije iz republike na okraje 
in z okrajev na občine. Pri tem pa je odbor opozoril na težave, ki bodo s tem 
v zvezi nedvomno nastale, kajti vprašanje kadra urbanističnih inšpektorjev 
je pereče že sedaj, z ustanavljanjem občinskih urbanističnih inšpekcij pa se 
bo to vprašanje še zaostrilo. Odbor je zaradi tega predvsem poudaril, da bo 
potrebno ustanavljati občinske urbanistične inšpekcije kot medobčinske ur- 
banistične organe, kar predagani zakon izrecno dopušča. Poznejši razvoj teh 
inšpekcij bo pokazal, koliko ne bi postala taika oblika delovanja urbanistične 
inšpekcije sploh stalna praksa. 

V podrobni obravnavi je odbor obravnaval najprej tiste amandmaje, ki sta 
jih k posameznim določbam predlagali komisija Skupščine SR Slovenije za 
usklajevanje republiških predpisov z ustavo' in zakonodajno-pravno komisijo 
Skupščine SR Slovenije. Ti amandmaji so: 

K 2. členu: V drugi vrsti se med besedama »namene« in »se« vstavijo 
besede »ter drugih predpisov«. 

K 5. členu: V drugi vrsti tretjega odstavka se beseda »urbanistični« 
nadomesti z besedami: »za urbanizem pristojni«. 

K 7. členu : a) V predzadnji vrsti prvega odstavka se beseda »pristojni 
nadomesti z beseldo »občinski«. 

b) V drugi točki prvega odstavka se za, besedo »ustavi« črta vse nadaljnje 
besedilo. Obenem se zamenja vrstni red tako, da dosedanja druga točka postane 
prva,, dosedanja prva pa druga. 

c) V drugem odstavku se smiselno' pod b) navedenim spremembam spre- 
meni vrstni red v besedilu tako, da se prvi del odstavka glasi: »Ce iz urba- 
nističnih razlogov dokončani ali začeti objekt ne sme ostati ali če se pomanj- 
kljivosti ne dajo odpraviti, mora odrediti" občinski organ ...« 

K 11. členu: V prvi vrsti drugega odstavka se črta beseda »lahko«. 
K 16. členu: a) Besedilo prve točke prvega odstavka »začne z grad- 

benimi deli. ..« se nadomesti z besedilom »izvaja gradbena dela .. .« 
b) Vrstni red druge in tretje točke v prvem odstavku se zamenja tako, da 

druga točka postane tretja in obratno. 
K naslovu IV. poglavja: Beseda »dokončne« se nadomesti z besedo 

»končne«. 
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K 18. členu: Besedilo v drugi vrsti za vejico »izvršuje za tako ob- 
čino ...« se nadomesti z besedilom »izvršuje za območje take občine.. .«. 

K 19. členu: Celoten člen se črta. 
K 20. členu: Besedilo iz tega člena se spremelni tako, da, se glasi: 

»19. člen ' 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati prva točka v 1. členu zakona 
o pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah (Uradni list SRS št. 
39-308/63). 

Določbe 12. in 13. člena zakona o uporabi zemljišč za gradbene namene 
(Uradni list LRS št. 13-46/56 in točke b) in e) 23. člena ter točke b/1 
59. člena zakona o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov (Uradili 
list LRS št. 49-227/57) so prenehale veljati z uveljavitvijo zakona o urbanistični 
inšpekciji (Uradni list LRS št. 18/61).« 

Odbor je z vsemi navedenimi amandmaji soglašal. Navzoči predstavnik 
Izvršnega sveta je izjavil, da se strinja tudi z amandmajem k 19. členu za- 
konskega predloga. 

V nadaljnji podrobni obravnavi je odbor sprejel še naslednje predloge za 
spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu: V tretji vrsti prvega odstavka se med besedama »pred- 
pisov« in »se« vstavijo besede, »s področja urbanizma«. 

Obseg »drugih predpisov«, ki jih poleg predpisov o urbanističnih projektih 
in o uporabi zemljišč za gradbene namene pri njihovem izvrševanju nadzira 
služba urbanistične inšpekcije, se1 tako določneje opredeli na področje urba- 
nizma. 

K 3. členu: Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Za gradnjo na 
novem zemljiškem predelu v okviru gradbenega okoliša, ki je predvideti za 
strnjeno zazidavo' naselja, in Za gradnjo v zvezi z rekonstrukcijo zazidalnega 
predela v naselju, se ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, ne sme izdati 
lokacije, dokler ni sprejet ureditveni načrt gradbenega okoliša v skladu z 
zakonom o urbanističnih projektih oziroma zazidalni načrt v skladu z 'elementi 
urbanističnega programa.« . 

Amandma je v zvezi z mnenjem, oblikovanim v načelni razpravi, da je v 
3. členu podana ureditev postopka za izdajanje lokacij v nasprotju z zakonom 
o urbanističnih projektih in da je potrebno zagotoviti dosledno izvajanje določb 
zakona o urbanističnih projektih, razen če to ni mogoče iz objektivnih razlogov. 

Besedilo novega treftjega odstavka določa tiste urbanistično najpomemb- 
nejše gradnje, pri katerih se v nobenem primeru ne dopušča določanje lokacij 
brez ureditvenega oziroma zazidalnega načrta. 

K 6. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Pripombe organa urbanistične inšpekcije je treba Vnesti v zapisnik o razpravi.« 

Prav je, da se pripombe organa urbanistične inšpekcije vnesejo v razpravni 
zapisnik v vsakem primeru, ne lei takrat, če niso upoštevane. Poleg tega se 
v času razprave o določitvi lokacije in o tehnični kontroli, pri kateri sodeluje 
organ urbanistične inšpekcije — običajno niti ne ve, ali bodo pripombe olgana 
urbanistične inšpekcije upoštevane ali ne. 

K 7. členu: V drugi vrsti petega odstavka se beseda »pristojni« nado- 
mesti z besedo »občinski«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna v zvezi z enako spre- 
membo, ki je bila že sprejeta v besedilu prvega odstavka tega člena v zvezi z 
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ahiaridiriaji komisije Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških pred- 
pisov Z ustavd ter zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Taka 
določnejša opredelitev organa urbanistične inšpekcije je tudi vsebinsko v r,kladu 
z novim besedilom prvega odstavka, na katerega se sklicuje, ker tam določene 
ukrepe izvaja le občinski organ urbanistične inšpekcije. 

Upoštevaje vse štiri amandmaje, sprejete k besedilu 7. člena, ;>e novo 
besedilo 7. člena glasi: 

»Ce se začne gradnja brez odločbe o lokaciji oziroma brez izjemnega dovo- 
ljenja za gradnjo1 na zemljišču izven gradbenega okoliša ali če se izvaja v 
nasprotju s pogoji, določenimi v odločbi o lokaciji oziroma v izjemnem dovo- 
ljenju, občinski organ urbanistične inšpekcije: 

1. odredi, da se gradnja ustavi ali 
2. odredi, da se v določenem roku ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo 

in da se gradnja nadaljuje ob pogojih odločbe o lokaciji oziroma izjemnega 
dovoljenja. 

Ce iz urbanističnih razlogov dokončani ali začeti objekt ne sme ostati ali če 
se pomanjkljivosti ne dajo odpraviti, mora odrediti občinski organ urbanistične 
inšpekcije, da se odstrani objekt ali del objekta na stroške investitorja in na 
njegove stroške vzpostavi prejšnje stanje. 

Pritožba zoper odločbo o ukrepu iz prvega odstavka, ki ga izda občinski 
organ urbanistične inšpekcije, ne zadrži izvršitve odločbe. 

Upravno izvršbo za odločbe, izdane po določbah tega člena, opravlja za 
urbanizem pristojni upravni organ občinske skupščine.« 

K 8. členu: V prvi vrsti se med besedama »občinske« in »urbanistične« 
vstavita besedi »oziroma mestne«. 

Ker mesta, razdeljena na občine, po določbah 11. člena zakonskega pred- 
loga ustanovijo mestno inšpekcijo, sodi tudi ta v besedilo 8. člena, ki sicer 
našteva, da urbanistično inšpekcijo opravljajo občinski, okrajni in republiški 
organi urbanistične inšpekcije. 

K 11. členu : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Mestnega urba- 
nističnega inšpektorja imenuje in razrešuje Mestni svet.« 

Ker je za občinskega, okrajnega in republiškega inšpektorja določeno, kdo 
ga imenuje in razrešuje, je taka določba potrebna tudi glede mestnega urbani- 
stičnega inšpektorja. 

K 14. členu : V prvi alinei se črta beseda »strokovna«, kelr obvezna navo- 
dila, ki jih republiški urbanistični inšpektorat daje občinskim in okrajnim 
urbanističnim inšpekcijam, nimajo značaja strokovnih navodil, temveč navodil 
o delu in postopku in so v tem smislu lahko obveznega značaja glede na določbe 
131. člena ustave SR Slovenije. 

K 16. členu : Zamenja se besedilo v oklepaju nove druge in nove tretje 
točke tako, da se v drugi točki glasi: »(1. točka 7. člena tega zakona)«, v 3. točki 
pa »(2. točke 7. člena tega zakona)«. 

Spreimemba je redakcijskega značaja in je v zvezi z zamenjavo prejšnje 
1. in 2. točke prvega odstavka 7. člena. 

K 18. členu : V prvi vrsti se med besedama »občino« in »ne« vstavita 
besedi »oziroma mesto«. 

Ker tudi v mestih, razdeljenih na občine, doslej šel ni bila organizirana 
urbanistična inšpekcija, je potrebno v 18. členu predvideno' začasno rešitev 
urediti tudi za mesta. 
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Predstavnik Izvršnega svelta se je z vsemi navedenimi amandmaji strinjal, 
pridržal pa si je izjavo glede amandmaja k 3. členu zakonskega predlaga. , 

Glede na to odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru Skupščine SR 
Slovenije, da predlog zakona o urbanistični inšpekciji sprejmei s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil predsednika odbora Vlada Cerneta. 

St.: 350-3/64 • -t- 
Ljubljana, 20. 6. 1964 Predsednik: : 

Vlado Cern'e 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo 

Zakonodajno-pravna komisija 
( 

POROČILO 

k predlogu zak,ona o urbanistični inšpekciji 
i j 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z 
ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije sta na skupni 
seji dne 10. 6. 1964 obravnavali predlog zakona o urbanistični inšpekciji, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da ne gre le za terminološko uskla- 
ditev obstoječega zakona z ustavo, kar bi izhajalo iz njegove obrazložitve, temveč 
tudi za matelrialno, vsebinskoi uskladitev z ustavnim sistemom. S spremenjenimi 
določbami sedanjega zakona dobiva občina pristojnosti na področju urbanistične 
inšpekcije, da bi lahko tudi na tem področju izvajala naloge, katere ji kot 
temeljni družbeno-politični skupnosti nalaga ustava. 

Postavljeno je bilo vprašanje združljivosti inšpekcijskih nalog z nekaterimi 
drugimi posli upravnega značaja, ki naj bi jih na urbanističnem področju oprav- 
ljala ta inšpekcija. Glede na značaj urbanističnega področja, kadrovske in druge 
posebne okoliščine, v katerih delujejo urbanistične službe, je po mnenju Komi- 
sije združevanje inšpekcijskih nalog z nekaterimi drugimi upravnimi pristoj- 
nostmi v tem primeru upravičeno, bo pa v prihodnosti ob spremenjenih 
okoliščinah lahko prišlo do drugačnih rešitev. 

Nadalje je bilo izraženo mnenje, da zakonski predlog zlasti z določbami 
3. člena dopušča možnost uveljavljanja prakse, ki je v očitnem nasprotju z 
določbami zakona o urbanističnih projektih (Ur. 1. LRS št. 22/58). Po tem mnenju 
gre tu za važno politično vprašanje, kajti zakon o urbanističnih projektih določa 
temeljit in demokratičen postopek pri sprejemanju ureditvenega in zazidalnega 
načrta, parcialno reševanje posameznih lokacij z odločilno vlogo samega urba- 
nističnega inšpektorja v primerih^ ko' ni ureditvenega ali zazidalnega načrta, 
pa je s tem v nasprotju. Mimo tega bi imelo dovoljevanje takega načina dolo- 
čanja lokacij še vnaprej za posledico, da bi občinske skupščine lahko še nadalje 
odlašale z urejanjem urbanistične dokumentacije, katere pomanjkanje že zdaj 
predstavlja velik problem. Reševanje lokacij brez predpisane urbanistične doku- 
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mentacije z odobritvijo urbanistične inšpekcije iz teh razlogov nikakor ne bi 
smela postati praksa, enakovredna rednemu postopku na osnovi ureditvenega 
in zazidalnega nacrta. Kolikor je zaradi objektivnih težav nujno, naj bi se tak 
postopek izjemno dovoljeval le za manjše kraje, ki imajo manj kot 2 500 prebi- 
valcev, nikakor pa ne v mestih. 

Proti temu mnenju so bili izraženi pomisleki, po katerih v 3. členu zakon- 
skega predloga predvidena rešitev ni v nasprotju z demokratično ureditvijo 
postopka v zakonu o urbanističnih projektih in ne pomeni omejevanja občinskih 
skupščin. Tem so dane vse možnosti, da pripravijo urbanistično dokumentacijo 
in na njeni osnovi v skladu s predpisi odločajo. Predlog zakona v določbi 
3. člena samo dopolnjuje praznino, ki nastaja zato, ker se določbe zakona o 
urbanističnih projektih v praksi ne realizirajo. Inšpekcija namreč poseže v loka- 
cijski postopek šele in samo tam, kjer občine te osnovne urbanistične dokumen- 
tacije niso uredile. Navezanost in odvisnost od inšpekcij v teh primerih naj bi 
po tem mnenju silila občine k hitrejšemu urbanističnemu projektiranju. Tudi 
v mestih urbanistična dokumentacija še ni idealno urejena, niti niso podane 
objektivne možnosti za takojšnjo ureditev vseh potrebnih načrtov. Vztrajanje 
pri izključni možnosti izdajanja lokacij le na osnovi ureditvenega načrta ali 
zazidalnega načrta — bi najbrž v številnih primerih lahko imelo za posledico 
ustavitev gradbene dejavnosti na obsežnih območjih in veliko družbeno škodo. 
Mimo tega pa so urbanistični interesi često pomembni tudi na določenih območ- 
jih ali krajih, ki nimajo 2500 prebivalcev, kar bi nedvomno veljalo npr. za 
turistične in zdraviliščne kraje. Ta avtomatična ločnica za eno ali drugo možnost 
postopka zato ne ustreza. Taka zaostritev bi lahko še povečala že tako občutne 
težave na tem področju. V nujnih primerih pa že po sedanjih predpisih obstoja 
možnost zavarovanja zemljišč in ustavitve gradenj po zakonu o uporabi zemljišč 
za gradbene namene. 

Predstavnik Izvršnega sveta je ob tem izjavil, da bi bila določena pre- 
mišljena zaostritev umestna in bo morebitni tozadevni predlog za spremembo 
oziroma modifikacijo določb Izvršni svet še podal. 

Glede na to sta komisiji sklenili, da obravnavata zakonski predlog v pred- 
loženem besedilu. Kolikor bo Izvršni svet glede na izjavo svojega predstavnika 
naknadno predlagal spremembe, bosta komisiji tak predlog obravnavali z 
amandmaji, ki jih bodo eventualno predlagali skupščinski odbori. 

V podrobni obravnavi so bili k posameznim določbam zakonskega predloga 
dani naslednji amandmaji: 

K 2. členu: V dragi vrsti se med besedama »namene« in »se« vstavijo 
besede »ter drugih predpisov«. 

Sprememba je potrebna zato, ker poleg predpisov o urbanističnih projektih 
in o uporabi zemljišč za gradbene namene obstojajo in bodo lahko izdani tudi 
še drugi predpisi, katerih izvrševanje bo nadzirala urbanistična inšpekcija. 

K 5. .členu: V drugi vrsti tretjega odstavka se beseda »urbanistični« 
nadotnesti z besedami: »za urbanizem pristojni«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi enotne termino- 
logije. V vseh drugih primerih se v zakonskem predlogu uporablja izraz »za 
urbanizem pristojni upravni organ« in ne »urbanistični upravni organ«. 

K 7. členu : a) V predzadnji vrsti prvega odstavka se beseda »pristojni« 
nadomesti z besedo »občinski«. 

Taka določnejša opredelitev organa urbanistične inšpekcije je v skladu z 
naravo ukrepov, naštetih v tem členu, ki so v celoti v občinski pristojnosti. 
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Potrebna pa je tudi zaradi skladnosti z vsebino naslednjega odstavka, po katerem 
je občinski organ urbanistične inšpekcije pristojen za odreditev odstranitve 
objekta ali dela objekta, če ne zadostujejo ukrepi, našteti v prvem odstavku. 

b) V drugi točki prvega odstavka se za besedo »ustavi« črta vse nadaljnje 
besedilo. Obenem se zamenja vrstni red tako, da dosedanja druga točka ostane 
prva, dosedanja prva pa druga. 

Crtano besedilo prejšnje druge točke bi namreč lahko v praksi spodbujalo 
h gradnjam brez dovoljenja, ker bi bila ustavitev gradnje praviloma šele povod 
za izposlovanje odločbe o lokaciji oziroma izjemnega dovoljenja. 

Ob tem je bil dan tudi predlog, da se črta besedilo prvotne druge točke v 
celoti, češ da bi morala urbanistična inšpekcija pri gradnjah brez dovoljenja 
takoj odrediti odstranitev objekta, ne pa, se zadovoljevati z ustavitvijo gradnje 
do eventualne ureditve pomanjkljivosti. Vendar je komisija ta predlog zavrnila, 
ker v praksi take norme glede na objektivne okoliščine ne bi bilo mogoče iz- 
vajati. 

c) V drugem odstavku se smiselno pod b) navedenim spremembam spre- 
meni vrstni red v besedilu tako, da se prvi del odstavka glasi: »Če iz urbani- 
stičnih razlogov dokončani ali začeti objekt ne sme ostati ali če se pomanjklji- 
vosti ne dajo odpraviti, mora odrediti občinski organ .. .«. Novo besedilo 7. člena 
bi se tako glasilo: 

»Ce se začne gradnja brez odločbe o lokaciji oziroma brez izjemnega dovo- 
ljenja za gradnjo na zemljišču izven gradbenega okoliša ali če se izvaja v 
nasprotju s pogoji, določenimi v odločbi o lokaciji oziroma v izjemnem dovo- 
ljenju, občinski organ urbanistične inšpekcije: 

1. odredi, da se gradnja ustavi ali 
2. odredi, da se v določenem roku ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo in 

da se gradnja nadaljuje ob pogojih odločbe o lokaciji oziroma izjemnega 
dovoljenja. 

Ce iz urbanističnih razlogov dokončani ali začeti objekt ne sme ostati ali 
če se pomanjkljivosti ne dajo odpraviti, mora odrediti občinski organ urbani- 
stične inšpekcije, da se odstrani objekt ali del objekta na stroške investitorja 
in na njegove stroške vzpostavi prejšnje stanje. 

Pritožba zoper odločbo o ukrepu iz prvega odstavka, ki ga izda pristojni 
organ urbanistične inšpekcije, ne zadrži izvršitve odločbe. 

Upravno izvršbo za odločbe, izdane po določbah tega člena, opravlja za 
urbanizem pristojni upravni organ občinske skupščine.« 

K 11. členu : V prvi vrsti drugega odstavka se črta beseda »lahko«. 
Po določbah tretjega člena zakona o mestih, ki so razdeljena na občine 

(Ur. 1. SRS št. 11/64), so zadeve urbanistične inšpekcije že razglašene za zadeve 
skupnega pomena za mesto. Določanje fakultativne možnosti za ustanovitev 
skupne urbanistične inšpekcije v mestu bi spreminjala zakonsko ureditev, ki 
jo je Skupščina SRS pred kratkim sprejela. 

K 16. členu : a) Besedilo prve točke prvega odstavka »začne z gradbe- 
nimi deli...« se nadomesti z besedilom »izvaja gradbena dela ...«. 

b) Vrstni red druge in tretje točke v prvem odstavku se zamenja tako, da 
druga točka postane tretja in obratno. 

Po dosedanjem besedilu prve točke v prvem odstavku namreč izvajanje 
gradbenih del brez odločbe ni bilo sankcionirano, temveč le njen začetek. Spre- 
menjeno besedilo je to pomanjkljivost odpravilo. Zamenjava druge in tretje 
točke je redakcijskega značaja in postavlja bolj logičen vrstni red. 
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K naslovu IV. poglavja : Beseda »dokončne« se nadomesti z besedo 
»končne«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 18. členu: Besedilo v drugi vrsti za vejico »izvršuje za tako ob- 

čino . ..« se nadomesti z besedilom »izvršuje za območje take občine ...«. 
Prvotno besedilo je bilo razumeti tako, da se v tem primeru okrajna urba- 

nistična inšpekcija postavi v vlogo občinske službe, kar bi imelo za posledico, 
da se v primerih pritožb pojavijo v drugi stopnji ponovno okrajni organi. Spre- 
memba določno pove, da gre le za to, da za čas, dokler za posamezno občino 
ne bo organizirana občinska urbanistična inšpekcija, okrajna urbanistična 
inšpekcija izvršuje ustrezne pravice in dolžnosti občinske urbanistične inšpek- 
cije kot svojo nalogo in ne v imenu občine. 

K 19. členu: Celoten člen se črta. 
Zakon ne more pavšalno pooblaščati Izvršnega sveta ali upravnih organov 

za izdajanje izvršilnih predpisov. Pooblastilo bi moralo biti precizirano in ome- 
jeno na posamezne postopke oziroma posamezne določbe zakona. V razpravi 
je bilo ugotovljeno, da posebna pooblastila za posamezne določbe niso potrebna 
oziroma so dana že v samem zakonskem besedilu (drugi odstavek 5. člena). 
Ce bi se morda v zvezi z amandmaji k 3. členu predloga zakona pojavila potreba 
po dodatnih pooblastilih, bosta to vprašanje komisiji ponovno obravnavali 
skupno z amandmaji. 

K 20. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati prva točka v 1. členu zakona o 

pristojnosti okrajnih organov v upravnih zadevah (Ur. 1. SRS št. 39-308/63). 
Določbe 12. in 13. člena zakona o uporabi zemljišč za gradbene namene 

(Ur. 1. LRS št. 13-46/56) in točke b) in c) 23. člena ter točke b/1 59. člena 
zakona o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov (Ur. 1. LRS 
št. 49-227/57) so prenehale veljati z uveljavitvijo, zakona o urbanistični inšpekciji 
(Ur. 1. LRS št. 18/61).« 

V dosedanji prvi in drugi alinei 20. člena citirane določbe zakona o uporabi 
zemljišč za gradbene namene in zakona o pristojnosti občinskih in okrajnih 
ljudskih odborov so bile razveljavljene z uveljavitvijo zakona o urbanistični 
inšpekciji, ki je bil objavljen 26. 6. 1961. Zato se njihova veljavnost ne more 
zdaj ponovno ukinjati, temveč se zaradi popolnosti prečiščenega besedila lahko, 
le ugotovi, da so te določbe že prej prenehale veljati. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo k amandmaju k 19. členu 
zakonskega predloga, medtem ko je vse ostale predloge za spremembe in dopol- 
nitve sprejel in so tako postali sestavni del besedila zakonskga predloga. 

Komisija Skupščina SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z 
ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije menita, da je 
zakonski predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z 
ustavo in s pravnim sistemom ter predlagata, da ga pristojna zbora Skupščine 
SR Slovenije sprejmeta. 

Št,: 350-3/64 
Ljubljana, dne 11. 6. 1964 

Predsednik 
Predsednik komisije za usklajevanje republiških 

zakonodajno-pravne komisije predpisov z ustavo 
dr. Josip Globevnik 1. r. Mitja Ribičič 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k amandmajem k predlogu zakona o urbanistični inšpekciji 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z 
ustavo in zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije sta na svoji 
seji dne 25. 6. 1964 obravnavali amandmaje k predlogu zakona o urbanistični 
inšpekciji. 

Komisiji nista imeli pripomb k amandmajem, ki sta jih odbor za organiza- 
cij sko-politična vprašanja Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejela k 2., 3., 6., 7., 8., 11., 14., 16. in 18. členu zakonskega predloga. 

Obravnavana sta bila tudi amandmaja k 3. in 11. členu zakonskega pred- 
loga, ki ju je podal pismeno inž. Marjan Tepina, poslanec Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

V amandmaju k 3. členu se predlaga, da se V tem členu besede »odločba 
o lokaciji« nadomestijo z besedami »dovoljenje za uporabo zemljišča za grad- 
bene namene«, v nadaljnjem besedilu zakona pa z besedami "dovoljenje za 
uporabo zemljišča«. 

Po mnenju predlagatelja amandmaja izraz »odločba o lokaciji« nima ure- 
jene zakonske osnove. Zakoni, ki urejajo področje urbanizma, uporabe zemljišč 
za gradbene namene ter investicijske izgradnje, različno imenujejo upravni akt, 
ki naj bi dovoljeval uporabo zemljišča za določeno gradnjo. Predloženi izraz 
ki naj nadomesti termin »odločba o lokaciji«, bolj ustreza vsebini ustreznega 
upravnega akta, ima pa svojo pravno osnovo< že v republiškem zakonu o uporabi 
zemljišč za gradbene namene. Uporaba predlaganega izraza »dovoljenje za upo- 
rabo zemljišča za gradbene namene« bi časovno in vsebinsko tudi bolje razme- 
jila odgovornost urbanistične in gradbene inšpekcije. 

Komisiji se z omenjenim amandmajem ne strinjata iz naslednjih razlogov: 
Po dosedanji pravni ureditvi in praksi upravnih organov ter sodišč sta 

odločba o lokaciji in dovoljenje za uporabo zemljišča za gradbene namene dva 
med seboj povsem različna upravna akta in ju nikakor ni mogoče enačiti. 

Dovoljenje za uporabo zemljišča za gradbene namene ima svoj pravni 
temelj v zakonu o uporabi zemljišč za gradbene namene. Z njim se ugotovi, 
da s stališča družbenih koristi ni zadržka, da se določeno zemljišče, ki leži zunaj 
gradbenega okoliša in zaradi tega ni gradbeno zemljišče, lahko uporabi za grad- 
bene namene. Dodeljevanje družbenega zemljišča za gradnjo niti ne sodi v pri- 
stojnost urbanističnih organov, temveč v neposredno pristojnost občinskih 
skupščin in njihovih finančnih organov po zakonu o prometu z zemljišči in 
stavbami, oziroma v pristojnost občinskih skupščin, organizacij za urejanje 
mestnih zemljišč ali za komunalne zadeve pristojnih organov po zakonu o naci- 
onalizaciji zemljišč in po zakonu o urejanju mestnega zemljišča. 
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Izraz »lokacija« ima zakonsko osnovo že v dosedanjih predpisih (uredba o 
generalnem urbanističnem planu, zakon o urbanističnih projektih),. Res je sicer, 
da zakonsko še ni zadovoljivo urejen postopek za določanje lokacij, kar pa ne 
more biti predmet predloženega zakona, temveč novega zakona o regionalnem 
in urbanističnem planiranju, ki se pripravlja. Izraz »lokacija« in »odločba o 
lokaciji« se redno uporabljata v upravni in sodni praksi ter sta dobila natančno 
določen pomen, ki se bistveno razlikuje od dovoljenja za uporabo zemljišča 
za gradbene namene. 

Postopek za lokacijo ne rešuje vprašanja, ali se sme zemljišče uporabiti za 
gradbene namene, ker se nanaša na zemljišča, ki ležijo v gradbenem okolišu, 
temveč se v njem ugotavljajo elementi zazidave, kot so: odmiki od komunikacij 
in obstoječih objektov, gabariti objekta, način zunanje obdelave in zunanje 
ureditve, priključki na komunalne instalacije in podobno. 

Ker se torej izraza med seboj vsebinsko razlikujeta, ju ni mogoče izraziti 
z enotnim terminom, ne da bi pri tem tvegali nejasnosti in napake v postopkih 
ter zavajanje občanov glede njihovih pravic in obveznosti, ki so pri obeh aktih 
različne. 

Po drugem amandmaju naj se v drugem odstavku 11. člena zakonskega 
predloga »občinske« zamenja z besedo »okrajne« — s čimer naj bi mestna 
urbanistična inšpekcija dobila pravice in dolžnosti, ki jih ima po tem zakon- 
skem predlogu okrajna urbanistična inšpekcija. 

Po mnenju predlagatelja amandmaja je le okrajni značaj mestne urbani- 
stične inšpekcije v soglasju z zakonom o mestih, ki so razdeljena na občine, 
ker je ime ob sprejemanju navedenega zakona urbanistično inšpekcijo I. stopnje 
le okraj in so bile v tem primeru z zakonom prenesene na mesto pravice in 
dolžnosti okraja, ne pa občin. Predlagatelj utemeljuje amandma tudi s trditvijo, 
da bo 80,5% izvenmestnega območja ljubljanskih občin brez urbanistične in- 
špekcije, če občine ne bodo imele lastne urbanistične inšpekcije. Ce pa bi na 
teh območjih delovala mestna urbanistična inšpekcija, bi s tem ta inšpekcijska 
služba dobila medobčinski značaj, kar bi bilo na eni strani v nasprotju z za- 
konom o mestih, ki so razdeljena na občine, na drugi strani pa taka organizacija, 
inšpekcije nasprotuje tudi načelom neposredne samoupravnosti. 

Tudi s tem amandmajem se komisiji ne strinjata. 
Po izrečni določbi 3. člena zakona o mestih, ki so razdeljena na občine 

(Ur. 1. SRS št. 11/64), je urbanistična inšpekcija v mestu zadeva skupnega 
pomena za mesto. Glede na to občine v mestu, razdeljenem na občine, ne 
morejo ustanoviti lastne urbanistične inšpekcije za območje mesta. Ker pa isti 
organ ne more združevati v sebi I. in II. stopenjske pristojnosti, mestna urba- 
nistična inšpekcija, ki je občinskega značaja, ne more pridobiti še pravic in 
dolžnosti okrajne urbanistične inšpekcije. Končno bi se z ureditvijo, ki jo 
predlaga amandma, mesto pričelo izločati iz okraja kot posebna družbenopo- 
litična skupnost, ki bi obstajala vzporedno z okrajem, kar pa ne bi bilo v 
skladu z načeli nove ureditve v komunalnem sistemu. 

Niti zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, niti predlog zakona o urba- 
nistični inšpekciji ne izključujeta organizacije urbanistične inšpekcije v občinah 
za izvenmestna območja. Ali se bo za ta območja ustanovila posebna ali skupna 
medobčinska služba in kako bo ta organizirana, je stvar odločitve prizadetih 
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občinskih skupščin. Ta okolnost pa ne vpliva na značaj pravic in dolžnosti 
mestne urbanistične inšpekcije v tem smislu, da bi zato morala dobiti okrajne 
pristojnosti. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s stališči obeh komisij strinjal. 

Predsednik Predsednik 
zakonodajno-pravne komisije komisije Skupščine SRS za usklajevanje 

Skupščine SRS republiških predpisov z ustavo 
dr. J o s i p G 1 o b e v n i k 1. r. Mitja Ribičič 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in o načinu razpolaganja 
z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Osebni avtomobili v družbeni lastnini, ki jih uporabljajo državni organi 
ali delovne ali druge samoupravne organizacije, se smejo uporabljati samo za 
službene potrebe organa oziroma za opravljanje dejavnosti organizacije v skladu 
s predpisi o uporabi in razpolaganju z inventarjem oziroma z osnovnimi sredstvi. 

Pogoje in način za uporabo osebnih avtomobilov v družbeni lastnini za 
službene potrebe republiških državnih organov predpiše Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, za službene potrebe državnih organov občin, okrajev in mest 
pa njihova skupščina oziroma mestni svet v skladu z določbami tega zakona. 

Pogoje in način uporabe osebnih avtomobilov v družbeni lastnini za oprav- 
ljanje dejavnosti v delovnih in drugih samoupravnih organizacijah določi naj- 
višji organ upravljanja organizacije. 

2. člen 

Osebni avtomobili v družbeni lastnini se smejo dajati na razpolago samo 
najvišjim republiškim funkcionarjem, ki so določeni z zakonom. 

3. člen 
Z zakonom določenim funkcionarjem, katerim je potreben osebni avtomobil 

za opravljanje službenih dolžnosti,'se lahko prizna mesečno pavšalno denarno 
povračilo za osebni avtomobil, ki ga uporabljajo za opravljanje službenih dolž- 
nosti (v nadaljnjem besedilu: pavšalno povračilo). 

Pri povečanju osebnih dohodkov funkcionarjem iz prejšnjega odstavka 
odloča Administrativna komisija Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Izvršni svet, najvišji organ organizacije iz 9. člena tega zakona, pristojna 
okrajna skupščina oziroma mestni svet o postopnem zmanjševanju pavšalnega 
nadomestila. 

4. člen 

Določeni najvišji republiški funkcionarji, ki jim je priznana pravica do 
pavšalnega povračila, imajo lahko z vožnjo osebnega avtomobila, ki je njihova 
osebna lastnina, šoferja, plačanega iz predračuna organa, ki jim izplačuje osebne 
dohodke. 
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Administrativna komisija Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije do- 
loči, kateri funkcionarji imajo lahko šoferja v smislu prejšnjega odstavka tega 
člena. 

5. člen 

Osebni avtomobili v družbeni lastnini se označujejo s posebno označbo v 
skladu z zveznimi predpisi. 

II. DAJANJE OSEBNIH AVTOMOBILOV NA RAZPOLAGO REPUBLIŠKIM 
FUNKCIONARJEM IN DOLOČANJE PAVŠALNEGA POVRAČILA ZANJE 

6. člen 
Predsednik Skupščine SR Slovenije in predsednik Izvršnega sveta imata na 

razpolago osebni avtomobil v družbeni lastnini za opravljanje svoje službene 
lastnosti. 

7. člen 
Pavšalno povračilo se priznava naslednjim republiškim funkcionarjem: 

funkcionarjema iz 6. člena tega zakona, funkcionarjem Skupščine SR Slovenije 
s stalno funkcijo, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije, članom Izvrš- 
nega sveta, republiškim sekretarjem in sekretarju Izvršnega sveta, predsedniku 
in sodnikom Ustavnega sodišča SR Slovenije, predsedniku Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, predsedniku Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenijet, repu- 
bliškemu javnemu tožilcu, namestnikom republiških' sekretarjev, sekretarjem 
zborov Skupščine SR Slovenije ter določenim sekretarjem oziroma predstojni- 
kom posebnih služb v Skupščini SR Slovenije, republiškemu javnemu pravo- 
branilcu ter funkcionarjem v Izvršnem svetu in v organih republiške uprave 
na položaju, ki je podoben položaju namestnika republiškega sekretarja. 

Administrativna komisija Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije do- 
loči, kateri sekretarji oziroma kateri predstojniki posebnih služb v Skupščini 
SR Slovenije imajo pravico do pavšalnega povračila ter koliko znaša pavšalno 
povračilo za funkcionarje iz prvega odstavka tega člena, razen za republiškega 
javnega pravobranilca ter za funkcionarje na položaju, ki je podoben položaju 
mestnika republiškega sekretarja. 

Izvršni svet določi, koliko znaša pavšalno povračilo za republiškega javnega 
pravobranilca ter za funkcionarje na položaju, ki je podoben položaju na- 
mestnika republiškega sekreta&ja. 

8. člen 
Funkcionarjem iz 7. člena tega zakona, ki po izrečnem nalogu Skupščine 

SR Slovenije oziroma organa, v katerem opravljajo stalno funkcijo, službeno 
potujejo izven kraja svojega stanega prebivališča z lastnim osebnim avtomo- 
bilom, pripada za vsak prevoženi kilometer po uradno ugotovljenih razdaljah 
povračilo v višini, ki jo določi Administrativna komisija Republiškega zbora 
Skupščne SR Slovenije. 

Povračilo iz prejšnjega odstavka pripada funkcionarju, če se zaveže, da bo 
s svojim osebnim avtomobilom opravljal službene vožnje izven kraja svojega 
stalnega prebivališča. 

9. člen 
Najvišji organ Gospodarske zbornice SR Slovenije, najvišji organ po- 

slovne skupnosti, katere direktorja postavlja Izvršni svet, in najvišji organ Re- 
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publiškega zavoda za socialno zavarovanje, lahko določi v skladu z določbami 
tega zakona, da ima najvišji funkcionar v organizaciji pravico do pavšalnega 
povračila in njegovo višino. 

Za funkcionarje iz prvega odstavka se primerno uporabljajo določbe 
8. člena tega zakona. 

III. DOLOČANJE PAVŠALNEGA NADOMESTILA 
PREDSEDNIKOM OKRAJNIH SKUPŠČIN IN MESTNIH SVETOV 

10. člen 

Okrajna skupščina oziroma mestni svet lahko v skladu z določbami tega 
zakona določi, da ima predsednik okrajne skupščine oziroma mestnega sveta 
pravico do pavšalnega povračila ter določi višino tega povračila. 

Za funkcionarje iz prvega odstavka se primerno uporabljajo- določbe 8. člena 
tega zakona. 

IV. POVRAČILO ZA URADNE VOŽNJE USLUŽBENCEV DRŽAVNIH 
ORGANOV Z NJIHOVIMI OSEBNIMI AVTOMOBILI 

11. člen 

Starešine državnega organa lahko v sporazumu z uslužbencem, ki ima svoj 
osebni avto, v potnem nalogu odredi, da opravi uslužbenec uradno vožnjo s 
svojim osebnim avtomobilom, če je zaradi nujnosti potovanja ali iz drugih 
utemeljenih razlogov potrebno, da se opravi uradno potovanje z osebnim avto- 
mobilom in se s tem prihranijo družbena sredstva Za uradno potovanje. V 
takem primeru pripada uslužbencu povračilo za uporabo lastnega avtomobila 
za vsak prevoženi kilometer po uradno ugotovljenih razdaljah. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izda natančnejše predpise, v kakšnih 
pogojih se lahko dovoli uslužbencu uradna vožnja z lastnim avtomobilom in 
v kakšni višini mu pripada za prevoženi kilometer povračilo za uporabo lastnega 
avtomobila. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

12. člen 

Republiški državni organi ne morejo imeti v svoji uporabi osebnih avtomo- 
bilov v družbeni lastnini. Za njihove službene potrebe opravlja uradne vožnje 
z avtomobili v družbeni lastnini proti plačilu delovna organizacija, ki se ukvarja 
s prevoznimi storitvami za državne organe in ki jo določi Izvršni svet. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za avtomobile v družbeni lastnini, 
ki jih imata v uporabi Skupščina SR Slovenije in Izvršni svet za potrebe 
protokola. 

Izvršni svet predpiše, kateri republiški upravni organi imajo lahko v upo- 
rabi posebne osebne avtomobile v družbeni lastnini, ki so nujno potrebni za 
opravljanje njihove dejavnosti (specialni avtomobili). 
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13. člen 

Pravice uporabljati osebni avtomobil v družbeni lastnini, ki so bile funk- 
cionarjem priznane po dosedanjih predpisih, nehajo veljati, ko začne veljati 
ta zakon. 

14. člen 

Da se v celoti omogoči postopen prehod na uporabo osebnih avtomobilov 
v družbeni lastnini in na razpolaganje z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih 
avtomobilov po tem zakonu, se lahko za posamezne funkcionarje določen čas, 
vendar najdalj do 31. decembra 1964, uporabljajo predpisi, ki so veljavni preden 
je začel veljati ta zakon. 

O odložitvi uporabe določb tega zakona za funkcionarje, ki jih voli in 
imenuje Skupščina SR Slovenije, odloča Administrativna komisija Republiškega 
zbora Skupščine SR Slovenije, za vse druge funkcionarje pa Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

15. člen 

Administrativna komisija Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije do- 
loči ustrezen znesek pavšalnega povračila sedanjim poslancem Skupščine SR 
Slovenije, ki so do izvolitve za poslanca imeli pravico do pavšalnega povračila 
za osebni avtomobil v družbeni lastnini. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za poslanca, ki ima pravico do pav- 
šalnega povračila po funkciji, ki jo opravlja (7. člen). 

16. člen 

Funkcionarji, ki jim je bilo po dosedanjih predpisih priznano pavšalno 
povračilo, lahko dobivajo to povračilo še eno leto od dneva, ko začne veljati 
ta zakon, čeprav po njegovih določbah nimajo več te pravice. O tem odloči 
organ iz dragega oziroma tretjega odstavka 7. člena tega zakona. 

17. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe odloka o 
uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini (Uradni list LRS št. 26-191/62), 
in odlok o pravici poslancev Skupščine SR Slovenije ter funkcionarjev, ki jih 
voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije, do uporabe prevoznih sredstev ter 
do povračil za prevozne in druge stroške (Uradni list SRS št. 22-208/63). 

18. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezna skupščina je s posebnim zakonom (Uradni Ust SFRJ št. 21-271/64) 
uredila vprašanje glede uporabe osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in 
in glede načina razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avto- 
mobilov. Zvezni zakon, ki je temeljni zakon, določa splošni režim, ki ga glede 
zveznih funkcionarjev neposredno konkretizira, hkrati pa prepušča republikam 
(8. člen), da uredijo uporabo osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in način 
razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov v republiki, 
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in sicer skladno z določbami zveznega zakona. Republike so po isti določbi 
zveznega zakona zadolžene, da ustrezne svoje predpise sprejmejo najpozneje 
v dveh mesecih od uveljavitve zveznega zakona, se pravi do 30. julija 1964. 
S predlogom zakona se ta pravica in hkrati obveznost republike realizira za 
območje SR Slovenije. 

Zvezni zakon je v bistvu potrdil in v jugoslovanskem merilu normiral 
prakso, ki se je na tem področju v naši republiki že izkazala kot koristna in 
družbeno ekonomična. Uveljavljena je bila z odlokom o uporabi osebnih avtomo- 
bilov v družbeni lastnini (Ur. 1. LRS št. 26/62) in je nato bila njena ureditev 
še deloma izpopolnjena z odlokom o pravici poslancev Skupščine SR Slovenije 
ter funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije, do uporabe 
prevoznih sredstev ter do povračil za prevozne in druge stroške (Ur. 1. SRS 
št. 22/63), 

S predlogom zakona se, v skladu z načeli zveznega zakona, vsa ta materija 
pravzaprav samo sistematično zakonsko ureja, pri čemer se na nekaterih mestih 
še precizira oziroma dopolnjuje. Slednja velja zlasti glede določitve funkcionar- 
jev republiških državnih organov ter najvišjih funkcionarjev določenih repu- 
bliških organizacij, okrajev in mest, katerim je po predlogu zakona priznana 
pravica do pavšalnega povračila za osebni avtomobil, ki ga uporabljajo za 
opravljanje službenih dolžnosti. Ker je že zvezni zakon uveljavil načelo, da imajo 
funkcionarji, ki so določeni z zveznim oziroma z republiškim zakonom, pravico 
do pavšalnega povračila (3. člen), ni bilo več mogoče vezati te pravice na izjavo 
funkcionarja, da bo vse službene vožnje opravljal z lastnim vozilom. Stvar 
predpisov organov iz 1. člena zakonskega predloga bo, da uredijo vprašanje, če 
bodo takšni funkcionarji lahko uporabljali avtomobile v družbeni lastnini in 
v katerih primerih. Pač pa je bilo umestno, vezati pravico funkcionarja do 
kilometrine za službene vožnje izven njegovega stalnega prebivališča na njegovo 
izjavo, da bo s svojim avtomobilom opravljal vse takšne vožnje; v tem delu 
je torej ohranjena dosedanja ureditev. 

V ostalem predlog zakona povzema načela zveznega zakona in jih konkreti- 
zira glede republiških in drugih, v predlogu navedenih funkcionarjev. Pred- 
lagatelj sodi, da ne bi bilo primerno z republiškim zakonom samo dopolniti 
nekatere določbe zveznega zakona, ampak da je treba tudi v republiki, na podo- 
ben način kot v federaciji, vso to materijo sistematično in v celoti urediti, 
zlasti še, ker je v naši republiki že bila v glavnem tako tudi regulirana, čeprav 
le s podzakonskimi predpisi. 

Zakonski predlog, ki je bil določen na seji odbora za organizacijsko-poli- 
tična vprašanja Republiškega zbora dne 10. 6. 1964, je bil dne 17. 6. 1964 obrav- 
navan na skupni seji odbora za organizacij sko-politična vprašanja Republiškega 
zbora, Administrativne komisije Republiškega zbora in odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora. Na tej seji 
so bili sprejeti nekateri predlogi za spremembe in dopolnitve besedila zakon- 
skega predloga. 

Vsebinsko pomembnejša sprememba je predvsem v tem, da je dodano novo 
IV. poglavje, ki v 11. členu ureja povračilo za uradne vožnje uslužbencev držav- 
nih organov z njihovimi osebnimi avtomobili. 2e v sedanji praksi državni organi 
le v majhnem obsegu uporabljajo' osebne avtomobile v družbeni lastnini in se 
za uradna potovanja vedno bolj poslužujejo osebnih avtomobilov uslužbencev. 
Dosedanje izkušnje so očitno pokazale, da uporaba osebnih avtomobilov usluž- 
bencev omogoča prožno in hitro opravljanje uradnih nalog, za državne organe 
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pa je tak način veliko bolj ekonomičen in cenejši, ker odpade potreba vzdrže- 
vanja posebnega avtomobilskega parka s pripadajočim osebjem oziroma plače- 
vanja mnogo dražjih prevoznih uslug avtomobilskih servisov. Zato je odbor 
sprejel sugestijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se tak režim 
uporabe zasebnih avtomobilov, ki je bil v prvotnem predlogu po določbah 
8. člena predviden le za funkcionarje, ki jim je priznana pravica do pavšalnega 
povračila, razširi na vse državne organe v SR Sloveniji. 

Sprejeta je bila tudi zamisel, da bi način uporabe osebnih avtomobilov v 
družbeni lastnini za republiške državne organe določneje uredili že v tem 
zakonu. V zvezi s tem j'e bilo nato določeno še besedilo novega 12. člena zakon- 
skega predloga. Ker gre pri tem v bistvu za zakonsko ureditev uporabe osebnih 
avtomobilov v družbeni lastnini na način, ki se je uveljavil že na podlagi odloka 
o uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini (Uradni list LRS 
št. 26-191/62), je bilo treba v 17. členu zakonskega predloga tudi dolcčiti, da ta 
odlok preneha veljati v celoti. 

Glede na vse naknadno nastale spremembe je odbor za organizacijsko-poli- 
tična vprašanja Republiškega zbora sklenil, da predloži Skupščini SR Slovenije 
v obravnavo končno besedilo zakonskega predloga, ki obsega vse sprejete pred- 
loge za spremembe in dopolnitve. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije podaja predlog zakona na temelju 156. člena ustave SR Slovenije. 

Skupščina 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini 
in o načinu razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na 19. seji, ki je bila dne 17. 6. 1964, obravnaval in sklepal o 
predlogu zakona o uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in o načinu 
razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel. Pri tem je odbor ugotovil, da je 
sprejem takega zakona potreben, ker sistematično ureja prakso, ki je v naši 
republiki že dve leti uveljavljena. Sprejem zakona pa je potreben tudi zaradi 
uskladitve sedanjih predpisov s tega področja z zveznim zakonom. Le-ta namreč, 
kot temeljni zakon, ureja splošni režim in ga glede zveznih funkcionarjev tudi 
neposredno konkretizira, medtem ko prepušča ureditev uporabe osebnih avtomo- 
bilov v družbeni lastnini in način razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo 
osebnih avtomobilov v republiki, njej sami. Predlagani zakon tako v celoti ureja 
materijo, ki jo je doslej obravnaval republiški odlok o uporabi osebnih avtomo- 
bilov v družbeni lastnini in odlok o pravici poslancev Skupščine SR Slovenije 
ter funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije, do uporabe 
prevoznih sredstev ter do povračil za prevozne in druge stroške. Poleg tega pa 
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ureja še tista vprašanja, ki jih omenjena odloka sploh nista obravnavala, kot 
npr. pavšalna povračila za druge funkcionarje, ki jih ne voli ali imenuje 
Skupščina. 

V razpravi o podrobnostih zakonskega predloga je bilo načeto vprašanje 
ali naj se pavšalna povračila enači z osebnim dohodkom. Po mnenju nekaterih 
članov odbora tako izenačevanje ne bi bilo primerno, ker naj bi bila pravica, 
do pavšalnega nadomestila za osebni avtomobil vezana na službeno mesto, ki ga 
upravičenec zaseda. Kljub temu pa je odbor osvojil namen zakonskega predloga, 
da se pavšalna povračila v bodoče postopoma zmanjšujejo skladno z regulira- 
njem osebnih dohodkov in da bi pozneje sploh odpadla. 

Odbor je predloženi zakon sprejel tudi v podrobnostih in zaradi tega pred- 
laga Organizacijsko-političnemu zboru, da ga sprejme v predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Vlada Grešnika. 

St.: 34-23/64 
Ljubljana, 20. 6. 1964 Predsednik: 

Vlado Cerne 1. r. 

SKUPSClNA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o uporabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini 
in o načinu razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov 

Zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. 6. 1964 obravnavala predlog zakona o uporabi osebnih avtomobilov v druž- 
beni lastnini in o načinu razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih 
avtomobilov z dne 25. 6. 1964, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Odbor 
za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije. 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je za ureditev tega področja 
potreben republiški zakon. Glede na določbo 6. člena temeljnega zakona o upo- 
rabi osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in o načinu razpolaganja z družbe- 
nimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov (Ur. 1. SFRJ št. 21/64) uredijo 
republike uporabo osebnih avtomobilov v družbeni lastnini in način razpolaganja 
z družbenimi sredstvi za uporabo osebnih avtomobilov v republiki, in sicer, 
skladno z določbami zveznega temeljnega zakona, najkasneje v dveh mesecih od 
dneva uveljavitve zveznega zakona. 

Komisija soglaša s predlagateljem zakonskega predloga, da ne bi bilo pri- 
merno z republiškim zakonom samo dopolniti nekaterih določb zveznega zakona, 
temveč, da je treba tudi v republiki, na podoben način kot v federaciji, vso to 
materijo sistematično in v celoti urediti, zlasti še, ker je v naši republiki že bila 
v glavnem tako urejena, čeprav le s podzakonskimi predpisi. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je bilo postavljeno 
vprašanje skladnosti določb 11. člena z ustreznimi zveznimi predpisi. 
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Po mnenju komisije sodi urejanje materije 11. člena v pristojnost republike. 
Ustavni zakon o izvedbi ustave (Ur. 1. SFRJ št. 14/64) namreč v 13. členu določa, 
da sedanji zvezni predpisi o javnih uslužbencih veljajo za uslužbence in delavce 
zveznih organov ter za uslužbence in delavce vseh organov za notranje zadeve 
in organov za narodno obrambo. Za uslužbence drugih državnih organov v repu- 
bliki pa veljajo zvezni predpisi o javnih uslužbencih do ustreznih republiških 
predpisov. 

Ker ima republika pooblastilo za izdajanje lastnih predpisov o javnih 
uslužbencih v republiki, lahko uredi v svoji pristojnosti tudi povračilo za uradne 
vožnje uslužbencev državnih organov z njihovimi osebnimi avtomobili kot del 
zakonodaje o javnih uslužbencih. Ta ureditev po mnenju komisije tudi ne 
nasprotuje zvezni uredbi o spremembi in dopolnitvi uredbe o povračilih potnih 
in drugih stroškov javnih uslužbencev (Ur. 1. SFRJ št. 25/64), ki po določbah 
1. člena dovoljuje uslužbencem uporabo lastnega motornega vozila za službeno 
potovanje proti povračilu, ki mu prizna v višini prevoznih stroškov »za vlak 
ali drugo prevozno sredstvo«, ki ga določi predstojnik organa. Določba 11. člena 
predlaganega zakona omogoča in hkrati zagotavlja najbolj racionalno trošenje 
družbenih sredstev za predvidene namene v pogojih, ki obstoje v naši republiki, 
kar je že obstoječa praksa dokazala. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je zakonski predlog v skladu z 
ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR 
Slovenije sprejmeta. 

St.: 34-23/64 
Ljubljana, dne 26. 6. 1964 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list LRS št. 32/59) se spremeni in dopolni tako, * 
da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON 
o osnovni šoli 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Osnovna šola daje občanom osnovno vzgojo in osnovno splošno izobrazbo 
ter jih v skladu z razvojem in s potrebami socialistične družbe razvija v samo- 
stojne osebnosti socialistične skupnosti. 

Vzgoja in izobraževanje na osnovni šoli izhajata iz idejnih temeljev socia- 
listične družbene ureditve in socialističnega humanizma ter temeljita na znan- 
stvenih dosežkih in pedagoških načelih, na zgodovinskih in kulturnih prido- 
bitvah slovenskega in drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti ter drugih 
narodov. 
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2. člen 

Osnovna šola uresničuje svoj smoter s tem, da: 
— posreduje učencem učno snov ter jih navaja k razumevanju in smisel- 

nemu uporabljanju pridobljenega znanja; 
— uvaja učence v razumevanje osnovnih zakonitosti razvoja v naravi in 

družbi in jim s tem daje temelje za oblikovanje znanstvenega pogleda na svet; 
— razvija pri učencih vedoželjnost, sposobnost za opazovanje, za kritično 

mišljenje in za samostojno umsko delo ter ustvarja s tem pogoje za njihovo 
nadaljnje šolanje in za samoizobraževanje; 

— seznanja učence z bojem naših in drugih narodov za svobodo, z našo 
družbeno ureditvijo, z družbenoekonomskimi in kulturnimi pridobitvami člo- 
veštva ter jih tako vzgaja v duhu bratstva, enotnosti in enakopravnosti na- 
rodov, humanizma ter mednarodne solidarnosti delovnih ljudi; 

— seznanja učence s socialističnimi odnosi med ljudmi in jih navaja na 
pravilno ravnanje; 

— oblikuje zavest skupnosti in tovarištva pri učencih; 
— razvija v učencih moralna svojstva njihovega značaja ter sposobnost 

moralnega presojanja in kritičnega ocenjevanja odnosov med ljudmi, oblikuje 
v učencih čut enakopravnosti med spoloma v družini in družbi, razvija v njih 
zavest družbene odgovornosti in discipliniranosti; 

— vključuje učence v razne oblike dela, jim daje temelje splošne tehnične 
izobrazbe in jim oblikuje socialistični odnos do dela; 

— razvija pri učencih smisel za gospodarnost in pravilno vrednotenje dela, 
časa in materialnih dobrin; 

— odkriva učencem vrednote in lepote njihove okolice, zlasti naravnih, 
gospodarskih in kulturnih znamenitosti; 

— uvaja učence v estetsko doživljanje umetnostnih stvaritev; 
— posreduje učencem higienske navade in smisel za zdravo telesno udej- 

stvovanje; 
— omogoča učencem vsestranski telesni razvoj in tako krepi njihovo telesno 

sposobnost za zdravo osebno življenje, za sodobno proizvodno delo in obrambo 
domovine. 

Osnovna šola uresničuje te naloge tako, da učence aktivno vključuje v 
vzgojno-izobraževalni proces. 

3. člen 

Pri uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja se osnovna šola povezuje 
z družino in sodeluje z občino, z delovnimi, družbeno-političnimi, strokovnimi 
in drugimi organizacijami. 

4. člen 

Osnovna šola organizira in vodi osnovno izobraževanje odraslih. 

5. člen 
Obvezno šolanje na osnovni šoli traja osem let. 
Vsi otroci od 7. do 15. leta morajo obiskovati osnovno šolo. 

6. člen 
Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi (v nadaljnjem 

besedilu: starši), so odgovorni, da njihovi otroci redno obiskujejo osnovno šolo. 
Občinski organi in šolski organi skrbijo, da otroci redno obiskujejo šolo. 
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7. člen 

Na osnovni šoli se poučuje v slovenskem jeziku. Za pripadnike drugih 
narodov Jugoslavije se lahko organizira pouk v njihovem jeziku, če so podani 
s tem zakonom določeni pogoji za ustanovitev osnovne šole oziroma oddelka 
ošnovne šole. 

8. člen 

Pripadnikom italijanske in madžarske narodnosti je s posebnim zakonom 
zagotovljen na osnovnih šolah pouk v njihovem jeziku. 

9. člen 

Za otroke z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju se organizirajo po- 
sebne osnovne šole s posebnimi predpisi. 

10. člen 

Pouk na osnovni šoli je za učence brezplačen. Občina je dolžna zagotoviti 
za učence iz oddaljenih krajev tudi brezplačen prevoz v osnovne šole ali pa 
brezplačno oskrbo v domovih učencev osnovnih šol. 

V osnovnih šolah se v skladu z možnostmi občine postopoma uvajajo tudi 
brezplačna šolska malica, brezplačni učbeniki, učni pripomočki in drugo, če 
občinska skupščina tako sklene. 

11. člen 

Osnovna šola je samostojna in samoupravna delovna organizacija, katere 
dejavnost je posebnega družbenega pomena. 

Osnovna šola je zavod. 
_ ... 12. člen 
Osnovna sola ima statut. 
Statut osnovne šole določa notranjo organizacijo, delovno področje in odgo- 

vornost njenih organov, položaj delovnih enot ter pravice in dolžnosti v njihovem 
upravljanju, vprašanja, o katerih odločajo neposredno člani delovne skupnosti 
osnovne šole, način in oblike tega odločanja, delovna in druga notranja razmerja 
ter druga vprašanja, ki imajo pomen za samoupravljanje v osnovni šoli in za 
njeno dejavnost. 

Statut osnovne šole potrjuje občinska skupščina. 

13. člen 

Osnovna šola je pravna oseba. 
Osnovna šola ima svoj pečat z grbom Socialistične republike Slovenije. 

14. člen 

Sredstva za osnovno šolo se zagotavljajo v skladu s posebnimi predpisi. 

15. člen 

Osnovna šola deluje v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter na podlagi 
svojega statuta. 

Organi družbeno-politične skupnosti imajo do osnovne šole tiste pravice in 
dolžnosti, ki jih določajo zakon in drugi predpisi. 
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II. ŽIVLJENJE IN DELO 

1. Splošne določbe 

16. člen 

Osnovna šola mora biti organizirana tako, da z vsem svojim notranjim 
življenjem, odnosi, oblikami in metodami dela zagotavlja napredek in uspeh ter 
prispevek k uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja. 

Zaradi izpolnjevanja vzgojno-izobraževalnih nalog osnovne šole ter zaradi 
varstva in vzgoje učencev izven časa, ki je določen za pouk, se osnovni šoli 
postopoma zagotovijo taki materialni pogoji, da ne bo potrebno organizirati 
pouka v izmenah. 

17. člen 

Osnovna šola dosega svoj smoter s tem, da pri vzgojnem izobraževalnem 
delu upošteva pedagoška dela, ki poudarjajo zlasti: 

— organiziranost in načrtnost vzgojnega izobraževalnega procesa, da šola 
lahko uresničuje vzgojne izobraževalne naloge in izpolnjuje svojo družbeno 
vzgojo; 

—• vzajemno in skladno dejavnost šolskih organov pri reševanju družbeno- 
pedagoških vprašanj ter vzajemno spoštovanje in zaupanje med učenci in 
učitelji; 

— povezanost šole z družbenim življenjem z delovnimi in drugimi organi- 
zacijami in še posebej povezanost pouka s proizvodnim in drugim delom; 

— aktivnost učencev za bogatitev njihovega znanja in življenjskih izkušenj: 
— tovarištvo, kolektivno zavest in zavestno disciplino za pravilno vraščanje 

v družbeno življenje; 
— prilagojenost vsebine, oblik in metod dela sposobnostim učencev in 

njihovim individualnim razlikam; 
— enotnost in medsebojno povezanost vseh učnih predmetov ter skladno 

povezanost pouka s prostovoljnimi dejavnostmi in drugimi oblikami vzgojne 
izobraževalne dejavnosti; 

— povezanost teorije in prakse z uporabo in razvijanjem takih oblik in 
metod vzgojnega izobraževalnega dela, ki to omogočajo; 

— zavesten in kritičen odnos učitelja in učiteljskega zbora do uporabljenih 
sredstev in doseženih rezultatov vzgojnega izobraževalnega dela. 

18. člen 

Osnovna šola sodeluje s službo poklicnega usmerjanja, spremlja razvoj 
učencev, jih seznanja z značilnostmi posameznih vrst Sol in poklicev ter svetuje 
učencem in staršem pri izbiri šole ali poklica, upoštevajoč pri tem nagnjenja 
in sposobnost učencev ter družbene potrebe. 

19. člen 

Osnovna šola pomaga staršem s tem, da organizira vzgojno svetovanje. 
V to delo lahko osnovna šola vključuje socialne, zdravstvene in druge ustrezne 
strokovnjake. 
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20. člen 

Osnovna šola skupaj z družino ter z delovnimi in drugimi organizacijami: 
— skrbi za uspešno povezovanje pouka z življenjem v okolju ter za smotrno 

uporabo prostega časa učencev; 
— podpira vzgojno delo v družini in krajevni skupnosti; 
— prireja proslave, kulturno-umetniške in telesno-vzgojne nastope; 
— skrbi za razvoj zadrug učencev in šolskih delavnic ter jih povezuje z 

ustreznimi delovnimi organizacijami (zadruge, tovarne in podobno) v šolskem 
okolju; 

— sodeluje pri izobraževanju odraslih in organizira ustrezne tečaje in semi- 
narje. 

21. člen 

Šolsko leto se začne s 1. septembrom in se konča z 31. avgustom. 
' Šolsko leto ima najmanj 210 in največ 220 dni pouka. 

Časovno razporeditev šolskega dela v šolskem letu določi republiški sekre- 
tariat za šolstvo s šolskim koledarjem. 

2. Organizacija vzgojno izobraževalnega dela 

22. člen 

Pouk v osnovni šoli poteka po predmetniku in učnem načrtu. Republiški 
sekretariat za šolstvo predpiše predmetnik in učni načrt v skladu z osnovami 
za enoten pouk na osnovni šoli. 

Za šolstvo pristojni svet občinske skupščine lahko dopolni učni načrt glede 
na potrebe kraja v skladu s predpisanim predmetnikom in učnim načrtom. 

23. člen 

Predmetnik in učni načrt ter organizacija dela in življenja v osnovni šoli 
morajo upoštevati družbeni in gospodarski razvoj skupnosti, smoter vzgoje in 
izobraževanja, pedagoške in znanstvene dosežke, umske in telesne zmogljivosti 
ter starostno stopnjo in življenjske potrebe učencev. 

Snov učnega načrta šole mora biti povezan z življenjem in zato izhajati 
iz življenjskega okolja šole. 

24. člen 

Na osnovni šoli se uporabljajo učbeniki, priročniki in učila, ki jih potrdi 
republiški sekretariat za šolstvo. 

25. člen 

■ Razred je temeljna učna enota osnovne šole, ki obsega v skladu z učnim 
načrtom učno snov enega šolskega leta. 

Oddelek je organizacijska enota osnovne šole, v kateri se poučujejo učenci 
enega razreda (čisti oddelek) ali hkrati učenci več razredov (kombinirani 
oddelek). 

26. člen 

Će je zaradi razsežnosti šolskega okoliša potrebno in če so za to podani 
ustrezni pogoji, lahko osnovna šola v soglasju z občinsko skupščino odpre enega 
ali več oddelkov tudi izven sedeža osnovne šole. 
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27. člen 

Republiški sekretariat za šolstvo predpiše pedagoške normative glede števila 
učencev v oddelkih in glede oddaljenosti osnovne šole od učenčevega doma. 

28. člen 

Zaradi prilagoditve vzgoje in izobraževanja stopnji razvoja učencev se pouk 
izvaja tako, da daje šola učencem v prvih štirih razredih splošen in celovit 
pogled na prirodo in družbo in jih vključuje v življenje njihove sredine; v višjih 
razredih pa jim šola daje osnovno znanje o prirodnih in družbenih zakonitostih 
na posameznih področjih ter spremlja razvoj nagnjenj in sposobnosti učencev za 
nadaljnje šolanje oziroma poklic. 

Glede na to je pouk v šoli organiziran tako, da poučuje v prvih štirih 
razredih praviloma vse predmete en učitelj (razredni pouk), v višjih razredih 
pa poučujejo posamezne predmete oziroma skupine predmetov posebni učitelji 
(predmetni pouk); zaradi olajšanja prehoda na predmetni pouk poučujejo v 
petem razredu samo nekatere predmete oziroma skupine predmetov posebni 
učitelji. 

V osmem razredu šola utrjuje in poglablja znanje učencev, zlasti na tistih 
področjih, ki ustrezajo posebnim nagnjenjem in sposobnostim posameznih 
učencev ža nadaljnje šolanje oziroma poklic. 

29. člen 

Osnovna šola organizira vzgojno izobraževalno delo tako, da zagotovi na- 
predek tudi učencem, ki zaostajajo in se počasneje razvijajo, in da omogoči 
nadarjenim učencem hitrejši razvoj in napredovanje. To doseže z ustrezno prila- 
goditvijo pouka, z ustanavljanjem začasnih ali stalnih učnih krožkov ter s sode- 
lovanjem z družbenimi organizacijami in ustanovami, ki delajo z učenci 
izven šole. 

Osnovna šola organizira pomoč za učence, ki zaradi daljše bolezni ali upra- 
vičene odsotnosti niso obiskovali pouka ter za učence, ki prestopijo z druge 
osnovne šole. 

30. člen 

Prostovoljne dejavnosti učencev so sestavni del življenja in dela v šoli. 
Osnovna šola je dolžna pomagati učencem, da v okviru pionirske in drugih 
samostojnih organizacij učencev razvijajo razne oblike dela s področja druž- 
benega in kulturnega življenja, tehnične izobrazbe, gospodinjske vzgoje, telesne 
vzgoje in zdravstvene prosvete. Pri tem mora šola upoštevati tudi načela pro- 
stovoljnosti, samouprave učencev in samostojnosti njihovih organizacij. 

31. člen 

Osnovna šola daje za razvijanje prostovoljnih dejavnosti na razpolago šolske 
prostore, opremo in naprave ter se povezuje z delovnimi in drugimi organiza- 
cijami za okrepitev in razširitev materialne osnove šole. Zato podpira in omogoča 
oblike pomoči šoli oziroma organizacijam učencev (na primer patronate gospo- 
darskih organizacij, skupne obdaritve, prostovoljno gradnjo igrišč, raznih ob- 
jektov in podobno). 
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32. člen 

Prizadevanje in skrb šole za telesni razvoj in zdravje učencev obsega zlasti: 
— sistematično delo za razvoj telesne vzgoje v okviru pouka in prosto- 

voljnih dejavnosti; 
— sodelovanje s telesno-vzgojnimi in športnimi organizacijami; 
— sodelovanje šole z družino pri posredovanju osnovne spolne vzgoje; 
— skrb za redne zdravstvene preglede, za zdravljenje, za pravilno prehrano 

in za odmor; 
— skrb za organiziranje in pravilno delo šolskih kuhinj in za ustrezno do- 

polnilno prehrano učencev; 
— pravilno razporeditev dela, učenja in igre kakor tudi organiziranje 

zabave in razvedrila. 

3. Ocenjevanje 

33. člen 

Ob vzgojnem in izobraževalnem delu učitelji vse šolsko leto preizkušajo 
napredek učencev. Pri tem ugotavljajo stopnjo in kakovost njihovega znanja, 
njihove subjektivne in objektivne pogoje za učenje, razvojno stopnjo kolektivne 
zavesti in sposobnosti ter njihove delovne navade in prizadevnost. 

Te ugotovitve izraža učitelj z ocenami. 

34. člen 

Učenci prejmejo ob polletju in ob koncu šolskega leta spričevala z oceno 
iz vseh predmetov in vedenja. 

Polletne in letne ocene iz znanja, vedenja in splošnega uspeha določi v od- 
delkih z razrednim poukom, razrednik. V oddelkih s predmetnim poukom določi 
oceno iz znanja posameznega predmeta učitelj, ki predmet poučuje; učitelj lahko 
predlaga, da določi oceno iz njegovega predmeta razredni zbor. Oceno iz vedenja 
in splošnega uspeha določi razredni zbor na predlog razrednika. 

Ocena vedenja izraža učenčevo prizadevanje pri delu, njegov odnos do 
obveznosti v šoli in izven nje, njegov odnos do skupnosti učencev, tovarišev in 
učiteljev, njegov odnos do družbenega premoženja ter njegovo splošno ob- 
našanje. 

Pri oceni splošnega uspeha in prizadevanja učenca se upošteva celotni uspeh 
iz učno-vzgojnih področij in vedenja, učenčeve sposobnosti in nagnjenja, izra- 
žena v prostovoljnih in drugih dejavnostih, učenčeva prizadevanja in splošna 
razvitost. Pri tem se ocena splošnega uspeha ne sme preračunavati aritmetično 
iz posameznih predmetnih ocen. 

35. člen 

Ob ocenjevanju mora učitelj učencu povedati, ali njegovo znanje in spo- 
sobnost zadoščata zahtevam, ki jih postavlja šola, ali ne. 

Učenčevi starši imajo pravico, da zvedo, kakšen je učenčev uspeh v šoli. 
Sola je dolžna obveščati starše o učnem napredku učencev. 

36. člen 

Če učenčevi starši menijo, da je bil učenec v spričevalu ob koncu leta 
nepravilno ocenjen, lahko predložijo v treh dneh po sprejemu spričevala obraz- 
ložen ugovor zoper oceno učiteljskemu zboru. 
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Učiteljski zbor najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora presodi upra- 
vičenost ugovora. Ce je mnenja, da je ugovor neupravičen, ga z utemeljitvijo 
zavrne. Ce je mnenja, da je ugovor upravičen, imenuje tričlansko komisijo, ki 
se prepriča o učenčevem znanju in ga oceni. Člane komisije imenuje učiteljski 
zbor izmed učiteljev osnovne šole. Na predlog pritožitelja povabi učiteljski zbor 
v komisijo prosvetnega svetovalca pristojnega zavoda za prosvetno-pedagoško 
službo. Prosvetni svetovalec je dolžan sodelovati v komisiji. Odločitev učitelj- 
skega zbora oziroma komisije je dokončna. 

37. člen 

RepubliSki sekretariat za šolstvo predpiše podrobnejše določbe o ocenje- 
vanju. 

4. Napredovanje iz razreda v razred 

38. člen 

Učenci osnovne šole napredujejo v višji razred, če so ocenjeni iz vseh 
predmetov s pozitivnimi ocenami. 

Učenci od 1. do vključno 5. razreda napredujejo v višji razred tudi tedaj, 
če so največ iz dveh predmetov negativno ocenjeni. 

Učenci 6. in 7. razreda napredujejo v višji razred tudi tedaj, če so ocenjeni 
iz enega predmeta negativno. 

Učenci od 1. do vključno 7. razreda, ki so negativno ocenjeni iz predmeta, 
v katerem so že prejšnje leto napredovali z negativno oceno, ne morejo napre- 
dovati v višji razred. 

Za učence, ki napredujejo z negativnimi ocenami, organizira osnovna šola 
dodatni pouk. Dodatni pouk je obvezen. Učitelj oprosti učenca obiskovanja 
dodatnega pouka, ko ugotovi, da je učenec nadoknadil znanje iz predmetov, v 
katerih je bil negativno ocenjen. 

39. člen 

Učenci osmega razreda uspešno zaključijo obvezno šolanje, če so ocenjeni 
iz vseh predmetcJv s pozitivnimi ocenami. 

Učenci osmega razreda, ki so ob koncu šolskega leta ocenjeni z negativno 
oceno iz enega ali več predmetov, lahko z izpitom popravijo negativne ocene. 

40. člen 

Šoloobvezen otrok, ki zaradi bolezni ali iz drugega upravičenega razloga ne 
more redno obiskovati šole, lahko dela izpit iz učne snovi tistih razredov, ki 
jih ni mogel končati. 

Občan, ki ni več šoloobvezen, pa ni končal osnovne šole, lahko dela izpit 
iz učne snovi osnovne šole kot izreden učenec. Ravnatelj šole lahko dovoli, da 
obiskuje izreden učenec pouk iz posameznih predmetov. 

Republiški sekretariat za šolstvo predpiše podrobnejše določbe o izpitih za 
izredne učence. 

5. Š.ola in družina 

41. člen 

Osnovna šola in družina se povezujeta, da bi uskladili vzgojno izobraževalno 
delo in si medsebojno pomagali. 
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Povezovanje šole z družino se ustvarja zlasti z roditeljskimi sestanki, z 
obiski staršev v šoli, z obiski učiteljev na učenčevem domu ter v skupnem orga- 
niziranju letovanj ter drugih vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti ob pomoči 
staršev. 

42. člen 

Roditeljski sestanki se sklicujejo za posamezne oddelke ali za vso šolo. 
Roditeljske sestanke sklicuje in vodi razrednik oziroma ravnatelj. 
Razrednik oziroma ravnatelj mora sklicati roditeljski sestanek na zahtevo 

staršev, po sklepu razrednega zbora oziroma učiteljskega zbora ali po sklepu 
sveta šole. 

Člani šolskih organov imajo pravico udeležiti se roditeljskih sestankov. 
Na roditeljski sestanek se lahko vabijo tudi učenci. 

43. člen 

Na roditeljskih sestankih razpravljajo navzoči o vseh vprašanjih življenja 
in dela šole, o vzgoji, izobrazbi in o uspehih učencev. Pri tem si izmenjujejo 
medsebojne izkušnje. 

Na roditeljskih sestankih lahko navzoči predlagajo ukrepe za napredek šole 
in pouka. 

O predlogih roditeljskih sestankov morajo razpravljati šolski organi. 

III. UCENCI 

1. Vpis in prestopanje 

44. člen 

V prvi razred osnovne šole se vpišejo v začetku šolskega leta otroci, ki do 
konca istega koledarskega leta dopolnijo sedmo leto starosti. 

če po zdravnikovem mnenju otrok še ni telesno ali duševno zadosti razvit, 
se vpis lahko odloži za eno leto. 

Otrok, ki do konca koledarskega leta dopolni šest let in pol, se lahko vpiše 
v prvi razred osnovne šole, če je po zdravnikovem mnenju telesno in duševno 
razvit in če to dopušča zmogljivost šole. 

Otroci z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v skladu s posebnimi 
predpisi vpišejo v posebne šole. 

45. člen 

Učenec se vpiše praviloma v tisto osnovno šolo, v katere okolišu stanuje, 
iz utemeljenih razlogov pa se lahko vpiše tudi v kakšno drugo osnovno šolo, 
četudi je ta šola na območju druge občine. 

46. člen 

Učenec osnovne šole lahko iz utemeljenih razlogov prestopi iz ene osnovne 
šole na drugo. Dovoljenje za prestop da ravnatelj šole, na katero želi učenec 
prestopiti. Starši morajo obvestiti o prestopu ravnatelja šole, na kateri se je 
učenec doslej šolal. 

«T 
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2. Pravice in dolžnosti učencev 

47. člen 

Vsak učenec ima pravico in dolžnost, da glede na svojo starostno stopnjo 
prispeva k uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja na svoji šoli. 

Zato so učenci dolžni redno obiskovati šolo, delati in se učiti ter izpol- 
njevati druge" s statutom in drugimi splošnimi akti šole določene dolžnosti 
učencev. 

48. člen 

Obvezno šolanje izpolni učenec na koncu tistega šolskega leta, v katerem 
je dopolnil 15 let starosti. 

Učenec, ki uspešno zaključi šolanje na osnovni šoli, izpolni šolsko obveznost 
ne glede na to, ali je dopolnil 15 let starosti. 

Učenec, ki po osemletnem šolanju ni uspešno zaključil osnovne šole in še ni 
dopolnil 15 let starosti, mora obiskovati osnovno šolo do konca tistega šolskega 
leta, v katerem je dopolnil 15 let starosti. 

49. člen 

Kdor je star več kot petnajst let, pa iz opravičenih razlogov ni končal 
osnovne šole, jo lahko konča kot reden učenec do sedemnajstega leta starosti. 
Če tak učenec moti pouk in redno delo osnovne šole, lahko učiteljski zbor odloči, 
da ne sme več obiskovati pouka. 

50. člen 

Razrednik opraviči iz utemeljenih razlogov izostanek učenca. 
Starši so dolžni pri vsakem izostanku učenca sporočiti šoli vzroke izostanka, 

brž ko i e to mogoče. 
Ce naj bi učenec izostal od šolskega pouka zaradi važnih osebnih, družin- 

skih ali drugih utemeljenih razlogov, je treba, če je to mogoče, dobiti poprejšnje 
dovoljenje razrednika. 

51. člen 

Zdravstveno varstvo učencev je zagotovljeno s posebnimi predpisi. 
Vsak učenec mora biti zdravniško pregledan ob vpisu v osnovno šolo in 

vsako šolsko leto. 
52. člen 

Učenci osmega razreda osnovne šole sestavljajo razredne skupnosti in šolsko 
skupnost po določbah tega zakona. 

53. člen 

Na sestankih svojih skupnosti obravnavajo učenci vprašanja življenja in 
dela šole. 

Skupnost učencev seznanja po članih, ki jih voli v ta namen, šolske organe 
in razredni zbor s svojim mnenjem in s svojimi sklepi, jim daje svoje predloge, 
ki se tičejo statuta šole, organizacije ter učnega in vzgojnega dela šole, ter se 
udeležuje njihovih sej, kadar se obravnavajo ta vprašanja. 

Skupnokt učencev skrbi za to, da učenci vestno opravijo zadeve, katere jim 
poverijo šolski organi. 
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54. člen 

Za družbeno in kulturno življenje, tehnično izobraževanje, telesno in zdrav- 
stveno vzgojo ter medsebojno pomoč ustanovijo učenci svoje organizacije ali 
podmladke družbenih organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo mladine. 

Ustanovitev organizacij iz prejšnjega odstavka razen tistih, ki se ustanovijo 
v skladu s posebnimi predpisi in statuti družbenih organizacij, potrjuje svet šole. 

55. člen \ 
Organizacije učencev so prostovoljne in temeljijo na načelih samouprav- 

ljanja. 
Organi osnovne šole in učitelji pomagajo pri delu teh organizacij v sode- 

lovanju z ustreznimi družbenimi organizacijami. 

3. Vzgojni ukrepi 

56. člen 
Učenci, ki se odlikujejo s svojim delom in vedenjem, so lahko pohvaljeni 

oziroma nagrajeni. 
57. člen 

Za učence, ki ne izpolnjujejo svojih dolžnosti in kršijo statut in druge 
splošne akte šole, se lahko uporabijo v sodelovanju s starši ustrezni vzgojni 
ukrepi. 

Učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen. 

58. člen 
Republiški sekretariat za šolstvo izda navodila o pohvalah, nagradah in 

drugih vzgojnih ukrepih. 

IV. UČITELJI 

59. člen 

Učitelj na osnovni šoli je lahko, kdor ima predpisano splošno pedagoško in 
strokovno izobrazbo ter družbene in moralne lastnosti za uresničevanje vzgojno- 
izobraževalnih smotrov. 

60. člen 
Učitelj za razredni pouk na osnovni šoli je lahko, kdor je končal učiteljišče 

ali skupino za razredni pouk pedagoške akademije, učitelj za predmetni pouk 
pa, kdor je končal višjo. pedagoško šolo, pedagoško akademijo, višjo gospo- 
dinjsko šolo, ustrezno fakulteto, visoko šolo oziroma umetniško akademijo. 

61. člen 
Učitelji organizirajo in vodijo vzgojno izobraževalno delo osnovne šole in 

odgovarjajo za to, da šola doseže smoter vzgoje in izobraževanja. 
Pri uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja in pri proučevanju so 

učitelji samostojni. 
62. člen 

Da bi bilo učiteljem omogočeno strokovno in pedagoško izpopolnjevanje 
in spremljanje napredka pedagoške teorije in prakse ter učne snovi predmetov, 
ki jih poučujejo, se uvaja obvezno občasno izpopolnjevanje učiteljev. 
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V. USTANAVLJANJE, ZDRUŽEVANJE, PRENEHANJE Z DELOM 
IN ODPRAVA OSNOVNIH SOL 

1. Ustanavljanje 

63. člen 

Občinska skupščina ustanovi osnovno šolo z odločbo. 
Ce osnovno šolo ustanovi drug ustanovitelj, je potrebno soglasje občinske 

skupščine. 
Občinska skupščina ustanovi osnovno šolo v skladu s programom razvoja 

osnovnih šol. 
Program razvoja osnovnih šol določi za določeno dobo občinska skupščina. 
Program razvoja osnovnih šol mora določiti mrežo osnovnih šol tako, da 

je omogočeno šolanje vsem šoloobveznim otrokom v občini. 

64. člen 

Skupščine dveh ali več občin se lahko sporazumejo, da skupaj ustanovijo 
osnovno šolo. V takem primeru izda odločbo o ustanovitvi tista občinska skup- 
ščina, na katere območju bo sedež osnovne šole. Občinske skupščine določijo 
s pogodbo, kolikšen del sredstev, ki so potrebna za ustanovitev ter za vzdrže- 
vanje in delo osnovne šole, gre v breme posamezne občine. 

Občinska skupščina, ki je izdala odločbo o ustanovitvi osnovne šole, izvr- 
šuje ustanoviteljske pravice sporazumno z drugimi občinskimi skupščinami. 

65. člen 

Osnovna šola se lahko ustanovi: 

1. če je na območju predvidenega šolskega okoliša najmanj 30 šoloobveznih 
otrok in se upravičeno predvideva, da se bo razvila v osnovno šolo z vsemi 
razredi; 

2. če je šola predvidena v programu razvoja osnovnih šol; 
3. če so na razpolago ustrezni šolski prostori; 
4. če so zagotovljena potrebna učna sredstva in oprema; 
5. če so zagotovljena zadostna sredstva za vzdrževanje in delo šole; 
6. če je zagotovljeno zadostno število strokovno usposobljenega učnega 

osebja. 

66. člen 

Podrobnejše določbe o tem, katere prostore mora imeti osnovna šola glede 
na predvideno število učencev, predpiše republiški sekretariat za šolstvo. 

Šolsko poslopje, in prostori morajo ustrezati zdravstveno-higienskim zahte- 
vam, ki jih predpiše republiški sekretariat za šolstvo v soglasju z republiškim 
sekretariatom za zdravstvo. 

67. člen 

Šolska oprema in učna sredstva morajo ustrezati zahtevam sodobnega 
pouka v skladu z normativi, ki jih predpiše republiški sekretariat za šolstvo. 
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68. člen 

Osnovna šola sme začeti z delom šele, ko strokovna komisija, ki jo imenuje 
okrajna skupščina, ugotovi, da so za začetek dela izpolnjeni pogoji iz 3. do 6. 
točke 65. člena tega zakona. 

Če ugotovi strokovna komisija, da niso izpolnjeni pogoji za začetek dela 
šole, se uporabljajo primerno določbe 71. do 74. člena tega zakona. 

69. člen 

Z odločbo o ustanovitvi se določi območje osnovne šole (šolski okoliš). 
Dokler pri osnovni šoli niso odprti vsi razredi, se z določitvijo njenega 

šolskega okoliša ne spreminjajo šolski okoliši sosednjih osnovnih šol za učence 
tistih razredov, ki še niso odprti v novi šoli. 

2. Združevanje 

70. člen 

Za obravnavanje vprašanj skupnega pomena in razvijanje vzajemnega 
sodelovanja in medsebojne pomoči se lahko osnovne šole združujejo v skup- 
nosti osnovnih šol. O združitvi odločajo delovne skupnosti osnovnih šol. 

Statut skupnosti osnovnih šol, ki je ustanovljena za območje občine, se 
predloži v obravnavo skupščini ustrezne družbeno-politične skupnosti, preden 
ga skupnost dokončno sprejme. 

3. Začasno prenehanje z delom in odprava 

71. člen 

Ce strokovna komisija iz 68. člena tega zakona ugotovi, da osnovna šola 
ne izpolnjuje pogojev za delo iz 3. do 6. točke 65. člena tega zakona, zahteva 
od ustanovitelja, da v določenem roku odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. 

Če ustanovitelj osnovne šole ne odpravi v določenem roku ugotovljenih po- 
manjkljivosti, šola začasno preneha z delom. 

Odločbo o začasnem prenehanju dela osnovne šole izda pristojna okrajna 
skupščina. S to odločbo določi tudi primeren rok, v katerem je treba izpolniti 
zahtevane pogoje za uspešno in nemoteno delo šole. 

72. člen 

Osnovna šola se lahko odpravi: 
1. če po programu razvoja osnovnih šol ni več potrebna; 
2. če strokovna komisija iz 68. člena tega zakona ugotovi, da niso izpolnjeni 

zahtevani pogoji za delo šole niti v roku, ki ga je postavila pristojna okrajna 
skupščina po 3. odstavku 71. člena tega zakona, in je zaradi tega onemogočeno 
nadaljnje delo šole. 

73. člen 

Odločbo o odpravi osnovne šole izda pristojna okrajna skuščina na predlog 
ustanovitelja. Predlogu mora biti priloženo mnenje sveta prizadete osnovne šole. 
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Ce je treba odpraviti osnovno šolo, ki je začasno prenehala z delom v pri- 
meru iz tretjega odstavka 71. člena tega zakona, izda odločbo pristojna okrajna 
skupščina. 

74. člen 

Odločba o začasnem prenehanju z delom šole, oziroma odločba o odpravi 
šole se ne more izdati, dokler ni zagotovljeno nadaljnje šolanje prizadetih 
učencev. 

VI. UPRAVLJANJE 

1. Skupne določbe 

75. člen 

Člani delovne skupnosti uresničujejo samoupravljanje v osnovni šoli ne- 
posredno in s tem, da v skladu z ustavo, s tem zakonom in statutom osnovne 
šole poverjajo določene funkcije upravljanja organom osnovne šole. 

V zadevah, določenih s tem zakonom, in na način, ki ga določa ta zakon, 
sodelujejo pri upravljanju osnovne šole tudi zainteresirani občani, predstavniki 
zainteresiranih organizacij, družbeno-političnih skupnosti in skupnosti učencev 
(v nadaljnjem besedilu: predstavniki javnosti). 

76. člen 

Organi upravljanja osnovne šole so: svet šole, upravni odbor in ravnatelj. 
S statutom osnovne šole se lahko ustanovijo organi upravljanja tudi v 

podružnicah in dislociranih oddelkih. 
Za volitve, odpoklic in razrešitev organov upravljanja osnovne šole veljajo 

posebni predpisi, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

77. člen 

Strokovni organi osnovne šole so učiteljski zbor, razredni zbor in razrednik. 
S statutom osnovne šole se lahko ustanovijo tudi drugi strokovni organi. 

78. člen 

Delovna skupnost in organi upravljanja osnovne šole skrbijo vsak v svojem 
delovnem področju in vsi skupaj, da pouk in vzgojno delo ter celotno delo in 
življenje osnovne šole dosegajo smoter vzgoje in izobraževanja ter da šola 
izpolnjuje svoje posebne naloge. 

79. člen 

Delovna skupnost in organi upravljanja osnovne šole opravljajo zadeve 
iz svojega delovnega področja na podlagi in v okviru tega zakona in drugih 
predpisov ter statuta in drugih splošnih aktov osnovne šole. 

2. Organi upravljanja 

a) Svet šole 

80. člen 

Svet šole sestavljajo člani, ki jih izvoli delovna skupnost izmed sebe, in 
predstavniki javnosti (drugi odstavek 75. člena). 

Delovna skupnost izvoli v svet šole več kakor polovico vseh članov sveta. 
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81. člen 

Svet šole odloča o splošnih vprašanjih, zlasti: 
1. skrbi za celotno življenje in delo osnovne šole, obravnava delovne 

uspehe in stanje v osnovni šoli ter daje smernice za izboljšanje vzgojno-izobra- 
ževalnega dela; 

2. skrbi za izboljšanje materialnih in drugih pogojev za delo in življenje 
osnovne šole; 

3. skrbi za povezavo osnovne šole z okoljem; 
4. določa dopolnilne vzgojno-izobraževalne dejavnosti osnovne šole; 
5. sprejema letne in dolgoročne delovne programe in skrbi za izvrševanje 

teh programov; 
6. sprejme statut in ga predloži v potrditev občinski skupščini; 
7. sprejema finančni načrt in zaključni račun; 
8. sprejema splošne akte o oblikovanju in delitvi dohodka ter o delitvi 

osebnih dohodkov ter druge splošne akte; 
9. sprejema poslovnik o delu sveta šole; 

10. določa sistemizacijo delovnih mest; 
11. sprejema učne in druge strokovne delavce osnovne šole na podlagi 

razpisa; 
12. imenuje direktorja osnovne šole; 
13. odloča o uporabi družbenih sredstev šole in sredstev skladov, če ni 

po statutu šole razpolaganje z določenimi sredstvi prepuščeno posameznim orga- 
nizacijskim enotam osnovne šole; 

14. opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom, drugimi predpisi 
in statutom šole. 

82. člen 

V zadevah iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9. in 12. točke 81. člena tega zakona sodelujejo 
in odločajo v svetu šole predstavniki javnosti enakopravno s člani, ki jih je 
izvolila delovna skupnost; v vseh drugih zadevah, določenih v 81. členu tega 
zakona, odločajo samo izvoljeni člani delovne skupnosti. 

83. člen 

V osnovnih šolah, ki imajo manj kakor 20 članov delovne skupnosti, oprav- 
lja delovna skupnost neposredno zadeve iz delovnega področja sveta šole. S 
statutom osnovne šole se lahko določi, da opravlja delovna skupnost zadeve iz 
delovnega področja svetov šole neposredno tudi, če šteje 20 do 30 članov. 

Ce opravlja delovna skupnost zadeve iz 81. člena tega zakona, sodelujejo 
in odločajo predstavniki javnosti na zboru delovne skupnosti. 

S statutom osnovne šole se lahko določi, da opravlja delovna skupnost, 
ki ima manj kot 15 članov, neposredno tudi zadeve iz delovnega področja uprav- 
nega odbora. 

84. člen 

S statutom osnovne šole se določi, koliko članov ima svet šole ter kateri 
organi in organizacije imenujejo oziroma izvolijo predstavnike javnosti. 

85. člen 

Člani sveta šole se volijo za dve leti. Vsako leto se izvoli polovica članov 
na novo. Pri prvih volitvah sveta šole se voli polovica članov za eno leto. 
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Nihče ne more biti dvakrat zaporedoma izvoljen za člana sveta šole. 
Volitve članov sveta razpiše svet šole. 
Volitve članov sveta šole so ob začetku šolskega leta. 
Ravnatelj ne more biti član sveta šole; ima pa pravico in dolžnost udeleže- 

vati se njegovih sej in sodelovati v obravnavi. 

86. člen 

Organ oziroma organizacija lahko razreši posameznega člana sveta šole tudi 
pred potekom dobe, za katero ga je izvolila oziroma imenovala, če ne more 
opravljati svojih dolžnosti ali če jih zanemarja. 

87. člen 

Svet šole izvoli s tajnim glasovanjem predsednika izmed tistih članov sveta, 
■ki jih je izvolila delovna skupnost. Kandidate za predsednika lahko predlaga 
vsak član sveta šole. 

Če opravlja delovna skupnost zadeve sveta šole oziroma upravnega odbora 
neposredno, izvoli izmed sebe predsednika delovne skupnosti. 

88. člen 

Svet šole se sestaja po potrebi, sestati pa se mora v začetku šolskega leta, 
<ob koncu šolskega polletja in po koncu pouka v vsakem šolskem letu. 

Predsednik sveta šole mora sklicati sejo na zahtevo tretjine članov delovne 
skupnosti, tretjine članov sveta šole, ravnatelja, učiteljskega zbora ali na pred- 
log šolske skupnosti učencev. 

Predsednik skliče sejo tudi na zahtevo zainteresirane organizacije ali za- 
voda, da obravnava vprašanja, ki imajo skupen pomen za osnovno šolo in za to 
organizacijo oziroma za ta zavod. 

89. člen 

Svet šole lahko imenuje komisije, da pripravijo in proučijo posamezna vpra- 
šanja z njegovega delovnega področja. 

90. člen 

Odločitve sveta šole v zadevah z njegovega delovnega področja so obvezne 
za člane delovne skupnosti in vse organe upravljanja šole. 

91. člen 

Svet šole da na koncu šolskega leta za šolstvo pristojnemu svetu občinske 
skupščine poročilo o delu osnovne šole. 

Svet šole je dolžan dati poročilo tudi občinski skupščini na njeno zahtevo. 

b) Upravni odbor 

92. člen 

Upravni odbor odloča o poslovanju osnovne šole, zlasti: 
1. skrbi za izvrševanje sklepov sveta šole; 
2. spremlja delo osnovne šole in predlaga ustrezne ukrepe za izboljšanje 

dela osnovne šole; 
21) 
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3. pripravlja gradivo in predloge o vprašanjih, ki jih rešuje svet šole; 
4. opravlja druge zadeve, ki jih določata ta zakon in statut osnovne šole.. 

93. člen 

Člane upravnega odbora izvoli ob začetku vsakega šolskega leta svet šole 
izmed članov delovne skupnosti, če ni s statutom določeno, da jih voli delovna 
skupnost neposredno. Pri volitvah članov upravnega odbora predstavniki jav- 
nosti ne sodelujejo. 

94. člen 

Člani upravnega odbora izvolijo izmed sebe na prvi seji predsednika. 
Ravnatelj osnovne šole je po položaju član upravnega odbora, ne more 

pa biti izvoljen za predsednika upravnega odbora. 

c) Ravnatelj 

95. člen 

Ravnatelj osnovne šole lahko postane, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja 
osnovne šole, ima najmanj 5 let učne vzgojne prakse in strokovni izpit ter se 
odlikuje v pedagoškem delu v šoli, v družbenem udejstvovanju in z organizacij- 
skimi sposobnostmi. 

96. člen 

Ravnatelj je pedagoški in upravni vodja šole. Ravnatelj organizira in vodi 
delo šole. Ravnatelj zastopa osnovno šolo. 

Ravnatelj vodi poslovanje osnovne šole v skladu s predpisi, statutom ter s 
sklepi sveta šole in upravnega odbora. 

Ravnatelj je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta. 

97. člen 

Ravnatelja osnovne šole imenuje in razrešuje svet šole. 
Ravnatelja osnovne šole, ki ima do 5 delavcev, imenuje na podlagi razpisa 

občinska skupščina za štiri leta. Po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan. 
Občinska skupščina tudi razrešuje ravnatelja. 

Razen v primerih, določenih z drugimi zakoni, se lahko ravnatelj razreši 
pred potekom dobe, za katero je imenovan, če je po njegovi krivdi povzročena 
osnovni šoli večja finančna ali materialna škoda; če dela v nasprotju s statutom 
ali drugimi samoupravnimi akti osnovne šole ter s tem zavira normalno delo 
osnovne šole ali če se ugotovi, da osnovna šola zaradi njegove nesposobnosti 
ali malomarnosti ne izpolnjuje svojih nalog in ne dosega uspehov, ki bi jih 
lahko dosegla. 

3. Strokovni organi 

98. člen 

Učiteljski zbor skrbi za organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa in 
samostojno odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi z vzgajanjem in izobra- 
ževanjem. 

Učiteljski zbor sestavljajo stalni in honorarni učitelji osnovne šole. 
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Kadar se obravnava na seji učiteljskega zbora vprašanje, ki sta za njegovo 
rešitev pomembna mnenje in predlog učencev, lahko učiteljski zbor sklene, 
naj vprašanje poprej pretrese šolska skupnost učencev osnovne šole in pokliče 
na sejo zastopnika, ki ga določi šolska skupnost učencev. 

99. člen 

Razredni zbor obravnava vprašanja v zvezi z učnim in vzgojnim delom in 
druga vprašanja, ki imajo pomen za posamezne oddelke, v katerih je pred- 
metni pouk. 

Razredni zbor sestavljajo vsi učitelji oddelka. 
Kadar se obravnava na seji razrednega zbora vprašanje, ki sta za njegovo 

rešitev pomembna mnenje in predlog učencev, lahko razredni zbor sklene, naj 
vprašanje poprej pretrese razredna skupnost učencev osnovne šole, in pokliče 
na sejo zastopnika razredne skupnosti. 

100. člen 

Vsak oddelek osnovne šole ima svojega razrednika. 
Razrednik neposredno vodi delo oddelka. 

4. Medsebojni odnosi 

101. člen 
O ugovoru zoper vzgojni ukrep (57. člen) proti učencem odloča: 

— razredni učiteljski zbor, če je o vzgojnem ukrepu odločil učitelj. 
— učiteljski zbor, če je o vzgojnem ukrepu odločil ravnatelj oziroma raz- 

redni učiteljski zbor. 

102. člen 

Ravnatelj ima pravico in dolžnost, da najpozneje v osmih dneh po prejemu 
začasno zadrži izvršitev sklepa šole ali strokovnega organa osnovne šole, izda- 
nega izven upravnega postopka, če misli, da se sklep ne sklada z zakonom, 
statutom ali drugimi predpisi. Zadržani sklep pošlje ravnatelj brez odlašanja 
občinski skupščini. Ce občinska skupščina v roku enega meseca po prejemu 
ne izda odločbe o tem. da se izvršitev sklepa zadrži do odločitve Ustavnega 
sodišča SR Slovenije, se sklep lahko izvrši. 

5. Zborovanja 

103. člen 

Po potrebi skliče ravnatelj šole skupno zborovanje članov delovne skup- 
nosti, skupnosti učencev, staršev, drugih občanov ter zastopnikov prizadetih 
organov delovnih in drugih organizacij. 

Na zborovanju se na podlagi ravnateljevega poročila o delu šole obrav- 
navajo vprašanja, ki se tičejo stanja in dela šole, izpolnjevanja nalog šole in se 
sprejmejo smernice za delo v prihodnjem šolskem letu. 

29* 
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6. Administracija 

104. člen 

Osnovna šola ima pisarno s potrebnim številom pisarniških, tehničnih in 
pomožnih delavcev. 

Šolsko pisarno vodi ravnatelj oziroma učitelj, ki ga on določi. 

105. člen 

Osnovna šola vodi evidence in knjige, ki jih predpiše republiški sekretariat 
za šolstvo ter druge evidence in knjige, ki je dolžna voditi po drugih posebnih 
predpisih. 

VII. SPRIČEVALA 

106. člen 

Osnovna šola izdaja šolska spričevala. Spričevala so javne listine. 
Učencem, ki delajo izpit po drugem odstavku 39. člena ali kot izredni 

učenci po 40. členu, se izda enako spričevalo kot učencem, ki so redno ocenjeni 
v razredu. 

Republiški sekretariat za šolstvo predpiše obliko spričeval. 

VIII. NADZORSTVO 

107. člen 

Za šolstvo pristojni upravni organ občinske skupščine nadzoruje zakonitost 
dela osnovnih šol v skladu s posebnimi predpisi. 

Pri izvrševanju nadzorstva nad zakonitostjo dela osnovnih šol ima za šol- 
stvo pristojni upravni organ občinske skupščine pravico zahtevati od ravnatelja 
osnovne šole podatke o delu osnovne šole in druge podatke, ki jih potrebuje 
za opravljanje zadev iz svojega delovnega področja. 

108. člen 

Osnovne šole so pod pedagoškim nadzorstvom prosvetno-pedagoške službe. 
Pravice in dolžnosti prosvetno-pedagoške službe so določene s posebnim 

zakonom. 

IX. PREKRŠKI 

109. člen 

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, se kaznujejo 
za prekršek z denarno kaznijo do 20 000 dinarjev ali z zaporom: 

1. če ne vpišejo svojega šoloobveznega otroka v osnovno šolo; 
2. če zanemarjajo dolžnosti iz 6. člena tega zakona; 
3. če ne obvestijo osnovne šole o prestopu učenca na drugo osnovno šolo 

(46. člen). 
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

110. člen 

Osnovne šole morajo prilagoditi organizacijo in delo določbam tega zakona 
najpozneje do začetka šolskega leta 1965/66. 

Dokler ne bo na razpolago dovolj učiteljev s predpisano izobrazbo, lahko 
posamezne predmete telesne, glasbene, likovne, gospodarske in tehnične vzgoje 
poučujejo tudi tisti, ki so končali ustrezno strokovno šolo in so si pridobili 
ustrezno pedagoško izobrazbo. Osnovna šola mora delovna mesta, ki niso 
zasedena z učitelji z ustrezno izobrazbo (60. člen tega zakona) razpisati vsako 
leto, dokler ne dobi učitelje z ustrezno izobrazbo. 

111. člen 

Ta zakon začne veljati v 30 dneh od dneva objave v »Uradnem listu SR 
Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

I 

Po zakonu o izvedbi ustave SR Slovenije (Ur. 1. SRS št. 10/63) je treba; 
republiške zakone, ki niso v skladu z novo ustavo, uskladiti do 9. aprila 1965 
(11. člen). Skrb za pripravo in izdelavo predlogov je naložena Komisiji za uskla- 
ditev republiških predpisov z ustavo, ki je bila ustanovljena s posebnim skle- 
pom Skupščine SR Slovenije (Ur. 1. SRS> št. 22/63). 

Med republiškimi zakoni, ki so podvrženi reviziji zaradi uskladitve z ustavo, 
je zakon o osnovni šoli, ki je bil uveljavljen leta 1959 (Ur. 1. LRS št. 32/59), 
in sicer v skladu z načeli zveznega splošnega zakona o šostvu (Ur. 1. FLRJ 
št. 28/58). Uskladitev tega zveznega zakona z ustavo je bila izvršena z izdajo 
njegovega prečiščenega besedila (Ur. 1. SFRJ št. 4/64), in sicer v glavnem tako, 
da so bile v prejšnjem zakonu črtane tiste podrobne določbe, ki se niso skladale 
z značajem splošnega zakona, kakršnega mora tak zvezni zakon imeti po novi 
ustavi. S tem je bilo tudi omogočeno republikam, da to področje čimbolj samo- 
stojno regulirajo' s svojimi zakoni. V pripravi je nov splošni zvezni dokument o 
sistemu izobraževanja (v obliki zakona ali morda samo resolucije), ki bo vključil 
materijo splošnega zakona o šolstvu. Ker ni pričakovati, da bo ta zvezni doku- 
ment v kratkem času izdan, je bila komisija mnenja, da nanj ne velja čakati, 
zaradi česar je pripravila z ustavo usklajeni predlog zakona o osnovni šoli, ki 
ga daje Skupščini SR Slovenije v obravnavo. Ob tem je upoštevala določbe 
spremenjenega splošnega zakona o šolstvu, kakor tudi določbe temeljnega 
zakona o volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih 
organizacijah (Ur. 1. SFRJ št. 15/64), ki ga je v aprilu leta 1964 sprejela Zvezna 
skupščina. V poglavju o- upravljanju osnovnih šol (VI.) je primerno uporabila 
določbe republiškega zakona o organih upravljanja v šolah in drugih vzgojnih 
in izobraževalnih zavodih (Ur. 1. SRS št. 7/64), ki je v skladu z novo ustavo 
določil splošni režim upravljanja šol, in sicer za čas, dokler ne bo to vprašanje 
urejeno s posebnimi zakoni za posamezne kategorije šol. 

S predlogom zakona so izvršene tri vrste sprememb obstoječega zakona o 
osnovni šoli: 
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1. stvarne spremembe določb, ki niso v skladu z novo ustavno ureditvijo 
ter z zveznim splošnim zakonom o šolstvu, v katerem je bila revizija zaradi 
njegove uskladitve z ustavo SFRJ že izvršena; 

2. stvarne spremembe in dopolnitve, ki niso v neposredni zvezi z uskla- 
ditvijo zakona z ustavo; 

3. redakcijske in terminološke spremembe, ki so bile potrebne bodisi zaradi 
uskladitve z ustavo ali pa zaradi zboljšanja dosedanje redakcije zakona. 

Spremembe, ki so bile izvršene v besedilu sedanjega zakona, so v predlogu 
zakona podčrtane. Nekatere določbe obstoječega zakona so v zakonskem pred- 
logu izpadle. 

Predlog zakona je bil izdelan na podlagi osnutka, ki ga je pripravil repu- 
bliški sekretariat za šolstvo, komisiji pa ga je predložila komisija Izvršnega 
sveta za pripravo predlogov za uskladitev republiških predpisov z ustavo. Ob 
predložitvi osnutka je republiški sekretariat za šolstvo navedel, da je bilo 
besedilo osnutka pripravljeno v sodelovanju s predstavniki osnovnih šol, zavo- 
dov za prosvetno-pedagoško službo, zavoda za napredek šolstva SR Slovenije, 
republiškega odbora sindikata družbenih dejavnosti, centralnega komiteja zveze 
mladine Slovenije, zveze pedagoških društev Slovenije in zveze prijateljev mla- 
dine Slovenije, pa tudi usklajeno s pripombo republiškega sekretariata za 
zakonodajo in organizacijo. 

Poleg raznih redakcijskih sprememb je komisija v razmerju do predlože- 
nega osnutka sprejela v zakonski predlog več stvarnih sprememb. Med slednje 
spada zlasti določba glede ustanavljanja oziroma ustanoviteljev osnovne1 šole, 
drugačen način določitve delovnega področja ravnatelja šole in strokovnih orga- 
nov šole, ki je bilo v osnutku zakona do podrobnosti izčrpano, ter črtanje 
določbe, ki je neposredno urejala kategorijo ocen učencev, kar je s predlogom 
zakona preneseno na republiški sekretariat za šolstvo. 

II 

1. V zgoraj omenjeno vrsto stvarnih sprememb, ki so bile z zakonskim 
predlogom izvršene v sedanjem zakonu zaradi njegove uskladitve z novo 
ustavno ureditvijo spadajo predvsem spremembe, ki se nanašajo na upravljanje 
šole (VI. poglavje). Namesto dosedanjega šolskega odbora je vzpostavljen svet 
šole (80. in si. čl.) kot delavsiki svet, v katerega so vključeni tudi predstavniki 
javnosti. Vsebina določbe o njegovi sestavi in tudi o delovnem področju (81. člen) 
je v bistvu povzeta po že omenjenem republiškem zakonu o organih upravljanja 
v šolah in drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih; pri tem so tudi precizi- 
rane zadeve in pristojnosti sveta, pri katerih odločanju sodelujejo predstavniki 
javnosti (82 člen). Čeprav je načeloma stvar statuta šole, da v skladu z zakonom 
ureja delovno področje sveta šole, je bila komisija mnenja, da je treba že v 
zakonu določiti njegove glavne pristojnosti, kar je storil tudi že citirani zakon 
o upravljanju šol. To je bilo potrebno zlasti iz razloga, ker se v svetu šole 
odloča tudi o tistih vprašanjih, ki neposredno zadevajo javni interes. V skladu 
z novo ustavo je z zakonskim predlogom vpeljan upravni odbor šole kot organ 
njenega upravljanja ter je določena splošna fiziognomija njegovega delovnega 
področja (93. člen). Pri ravnatelju šole (95. in si. čl.) so bile črtane podrobne 
določbe sedanjega zakona o njegovem delovnem področju kot pedagoškega in 
upravnega vodje šole, ker je to materija, ki spada po svoji naravi očitno v statut 
šole. Pač pa so morale biti vnesene in precizirane določbe o imenovanju in 
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razrešitvi ravnatelja šole ter določeni nekateri specifični razlogi za njegovo 
predčasno razrešitev (97. člen). Kot strokovne organe šole določa predlog zakona: 
učiteljski zbor, razredni zbor in razrednika (98. člen in si. čl.), glede katerih 
samo zelo na splošno določa njihovo vlogo. Komisija je sodila, da bi bilo v 
nasprotju z ustavo, če bi zakon obsegel podrobna določila glede delovnega pod- 
ročja strokovnih organov šole. S tem bi namreč predaleč posegel v samoupravo 
šole, ki sama s svojim statutom ureja delovno področje svojih organov uprav- 
ljanja (80. člen ustave SRS). 

Nadaljnja sprememba sedanjega zakona, ki je bila po mnenju komisije 
potrebna zaradi uskladitve z ustavo, se nanaša na ustanavljanje oziroma na 
ustanovitelje osnovne šole. Po sedanjem zakonu je bil lahko ustanovitelj šole 
samo občinski ljudski odbor. Ustava določa, kdo je lahko ustanovitej delovne 
organizacije (20. člen ustave SRS), pri čemer podrobnejšo ureditev prepušča 
zakonu. Predvidoma bo novi zvezni zakon o zavodih na splošno reguliral vpra- 
šanje, kdo je lahko ustanovitelj zavodov, zato predlog zakona tega ne določa. 
Ker pa je za delovanje in tudi za ustanavljanje osnovnih šol zadolžena občina, 
ki določa tudi program razvoja osnovnih šol, je v predlog zakona sprejeta 
določba, po kateri se zahteva soglasje občinske skupščine, če ni ona ustanovitelj 
osnovne šole (63. člen). 

V skladu z novo ustavo in s spremenjenim splošnim zakonom o šolstvu 
je tudi določba v zakonskem predlogu, ki ureja vprašanje združevanja osnovnih 
šol v skupnosti (70. člen). 

Obsežno poglavje sedanjega zakona (IX.) o pravicah in dolžnostih držav- 
nih in družbenih organov, ki je obsegalo tudi določbe o razporeditvi pristojnosti 
med ljudskim odborom, njegovim svetom in upravnim organom, pristojnim 
za področje šolstva, je bilo treba črtati oziroma nadomestiti z eno samo določbo 
(107. člen)i, ki ureja le vprašanje nadzorstva zakonitosti dela osnovnih šol. Ta 
materija je sicer predmet načel političnega sistema ter statutov občin in okrajev. 

Dosedanja pravila šole je nadomestil statut (12. člen). V predlogu zakona 
so v skladu z ustavo označena glavna vprašanja, ki se urejajo s statutom. Statut 
šole potrjuje občinska skupščina; s to določbo je konkretizirano načelo splošnega 
zakona o šolstvu, po katerem statut šole oziroma njegove posamezne dele 
potrjuje skladno z zakonom skupščina družbeno-politične skupnosti (81. člen). 

2. Med stvarnimi spremembami in dopolnitvami, ki niso v neposredni zvezi 
z uskladitvijo zakona z ustavo, pač pa jih je republiški sekretariat za šolstvo kot 
predlagatelj osnutka zakona štel za potrebne in jih je komisija sprejela, spada 
dopolnitev sedanje zakonske določbe o brezplačnosti pouka na osnovni šoli. 
Občina je po zakonskem predlogu dolžna zagotoviti za učence iz oddaljenih 
krajev brezplačen prevoz do šole ali pa brezplačno oskrbo v domovih učencev 
(10. člen). Hkrati je v zakonu nakazana razširitev obveznosti občine na tem 
področju, kolikor se ta uveljavlja v skladu z njenim možnostim z ustreznim 
aktom njene skupščine (2. odst. 10. člena). 

V določbi 16. člena se je hotela poudariti družbena obveznost, katere po- 
stopna izpolnitev bi omogočila odpravo pouka v izmenah. 

Nova je določba, ki zavezuje osnovno šolo, da sodeluje s službo poklicnega 
usmerjanja (18. člen). 

S spremembo sedanjega zakona se določa, ne samo minimum, ampak tudi 
maksimum števila dni pouka v letu (21. člen). 

Predlog zakona dopolnjuje sedanjo ureditev v ocenjevanju učencev, ki je 
bila pomanjkljiva (34. do 37. člena). Poleg tega spreminja dosedanjo ureditev, 
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ki se nanaša na napredovanje učencev iz razreda v razred (38. in si. členi). 
Doslej so napredovali učenci od 1. do 4. razreda, čeprav so bili negativno oce- 
njeni; razredni učitelj je po posvetovanju s starši lahko odločil, da učenec, ki 
ima splošno slab uspeh, razred ponavlja. Učenci od 5. do 7. razreda so napre- 
dovali v višji razred, če so bili negativno ocenjeni največ iz dveh predmetov; 
tudi glede njih je lahko učiteljski zbor po posvetu s starši odločil, da razred 
ponavljajo. V praksi sta se razrednik oziroma učiteljski zbor redko poslužila 
navedene pravice. Raziskave so pokazale, da takšna ureditev ovira vzgojno 
izobraževalni proces. Ugotovljeno je bilo, da skoraj 80 °/o učencev, ki so napre- 
dovali z eno negativno ceno, lahko spremlja nadaljnji redni pouk. Slednje pa 
je le redek primer, ko so učenci napredovali z dvema ali več negativnimi 
ocenami; pri večini takih učencev se je učni uspeh še poslabšal, kljub dodatni 
pomoči šole. Zato se s spremembami sedanjega-zakona predlaga drugačna ure- 
ditev (38. člen), kakršna je glede na podatke analiz najbolj primerna. Ob tem 
je tudi omenjena diskrecijska pravica razrednega učitelja oziroma učiteljskega 
zbora odpravljena, zlasti tako, ker je povzročala kritiko med občani in spore. 

V zakonu je bilo treba ustrezno dopolniti določbo o pogojih glede šolske 
kvalifikacije, ki je potrebna za učiteljski poklic (60. člen). 

V zakonskem predlogu so črtane določbe sedanjega zakona (73. do 75. člena), 
ki so urejale šole za pripadnike narodnih manjšin, ker bo to urejeno s poseb- 
nim zakonom (8. člen), ki je že v pripravi. 

Določbe sedanjega zakona o administraciji šole so skrčene na splošno do- 
ločbo 104. člena, ker je podrobnejša ureditev stvar statuta šole. 

Poglavje obstoječega zakona (VII.) ki urejalo vprašanje finančnega poslo- 
vanja, je v predlogu zakona izpuščeno, ker se financiranje ureja po posebnih 
predpisih, kar je v predlogu zakona konstatirano. 

V posebnem razdelku o medsebojnih odnosih (101. in 102. člen) je bilo 
treba jasno precizirati pristojnosti glede organov, ki odločajo o ugovoru zoper 
vzgojne ukrepe. V ta razdelek je bila iz prejšnjega razdelka o ravnatelju šole 
prenesena določba o pravici in dolžnosti ravnatelja, da zadrži izvršitev nezako- 
nitega sklepa organa šole. 

Poglavje o prekrških je dopolnjeno s sankcioniranjem kršitve obveznosti, 
ki zadeva starše ob prestopku učenca na drugo osnovno šolo (109. člen). 

V poglavju o prehodnih in končnih določbah je vnesena določba, po kateri 
lahko začasno, dokler ne bo dovolj učiteljev s predpisano izobrazbo, določene 
predmete poučujejo osebe, ki nimajo kvalifikacije, ki se sicer zahteva za uči- 
telja osnovne šole (110. člen). V sedanjem zakonu takšna izjema ni bila časovno 
omejena (59. člen). 

3. Terminološke spremembe se nanašajo predvsem na nazive organov, ki 
se z novo ustavo označujejo drugače, redakcijske spremembe pa deloma samo- 
stojno, deloma v zvezi s spremenjenim splošnim zakonom o šolstvu zboljšujejo 
tekst obstoječega zakona o osnovni šoli oziroma ga na posameznih mestih do- 
polnjujejo. 

III 

Priprava predloga za uskladitev obstoječega republiškega zakona o osnovni 
šoli z novo ustavno ureditvijo ni bila mogoča prej, dokler ni bil zvezni splošni 
zakon o šolstvu usklajen z ustavo SFRJ. Kot že uvodoma omenjeno, je bila 
uskladitev na zveznem nivoju bolj tehničnega značaja in se namerava izdati 
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nov zvezni splošni zakon (ali resolucija) o izobraževalnem sistemu, kar pa se 
predvidoma ne bo zgodilo tako kmalu. Ko bo ta zvezni zakon izdan, bo treba z 
njim uskladiti posamezne določbe zakona, ki se predlaga, kolikor bi eventualno 
takšno neskladje nastalo. 

Komisija za uskladitev republiških predpisov z usit^vo podaja predlog 
zakona na temelju določbe 21. člena zakona o izvedbi ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije (Ur. 1. SRS št. 10/63) in sklepa Skupščine SR Slovenije o usta- 
novitvi in izvolitvi Komisije za pripravo in izdelavo predlogov za uskladitev 
obstoječih republiških zakonov in drugih republiških predpisov z novo ustavo 
SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 22/63). 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 
k predlogu zakona o osnovni šoli 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je dne 17. junija 1964 na 
skupni seji z začasnim odborom Prosvetno-kulturnega zbora za osnovno šolstvo 
obravnaval predlog zakona o osnovni šoli, ki ga je dala Skupščini v obravna- 
vanje komisija za uskladitev republiških predpisov z ustavo. 

Po zakonu o izvedbi ustave SR Slovenije je treba uskladiti z ustavo tudi 
zakon o osnovni šoli, ki je bil sprejet leta 1959 v skladu z načeli zveznega 
splošnega zakona o šolstvu. Uskladitev tega zveznega zakona z ustavo je že 
izvršena. 

V pripravi so teze za novo splošno zvezno ureditev sistema izobraževanja, 
o katerih so bile v tem mesecu že občinska in medobčinska posvetovanja pred- 
stavnikov ustreznih organov, družbenih organizacij in šol. Člani odbora so spre- 
jeli stališče komisije za uskladitev republiških predpisov z ustavo, da na zvezno 
ureditev ni treba čakati, ker ni verjetno, da bi bila izvršena že do 9. aprila 1965. 
Zaradi tega je odbor predlog zakona o osnovni šoli obravnaval predvsem iz 
stališča uskladitve zakonskega besedila z načeli nove ustave. 

Pri obravnavi o podrobnostih je odbor sprejel več redakcijskih in termino- 
loških sprememb, poleg tega pa tudi nekatere vsebinske spremembe. Te spre- 
membe se nanašajo zlasti na besedilo' določb o napredovanju učencev v višji 
razred, uvajanju brezplačnih malic in učbenikov, delovne obveznosti učnega 
osebja, posebnih šolah, obveznega občasnega izpopolnjevanja učiteljev in izobra- 
ževanja odraslih. 

Odbor predlaga naslednje spremembe besedila zakona: 
2. člen: besedilo 5. alinee se črta in nadomesti z besedilom prejšnjega zakona 

o osnovni šoli tako, da se glasi: ►>— uvaja učence v spoznavanje odnosov med 
ljudmi v socialistični družbi in jih navaja na ustrezno ravnanje;« 

V 7. alinei se na koncu besedila črtata besedi »in discipliniranosti«. 
Besedilo 13. alinee se spremeni tako, da se glasi: >>—skrbi za vsestranski 

telesni razvoj učencev in tako krepi njihovo telesno sposobnost za zdravo osebno 
življenje, za sodobno proizvodno delo in obrambo domovine.« 
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Na koncu drugega, odstavka tega člena se črta pika in dodaja besede: 
»ter jih tako oblikuje v vsetransko in harmonično razvito socialistično 

•osebnost.« 
3. člen: v drugi vrsti se črtata besedi: »z občino,«. 
5. člen: v drugem odstavku se beseda »otroci-« nadomesti z »občani«. 
10. člen: v prvem odstavku se v drugi vrsti črta beseda »tudi«, v četrti pa 

besedi »osnovnih šol.« 
Besedilo drugega odstavka pa se spremeni ta.ko, da se glasi: 
»V osnovnih šolah se v skladu s sklepom občinske skupščine postopoma uva- 

jajo tudi brezplačna šolska malica, brezplačni učbeniki, učni pripomočki in 
drugo.« 

12. in 13. člen: vrstni red obeh členov je treba zamenjati. 
V drugem odstavku 12. člena se v peti vrsti za besedo »odločanja« vstavi 

dodatno besedilo, ki se glasi: 
»osnovna načela in merila za delitev dohodka in osebnega dohodka,«. 
14. člen: besedilo tega člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Ustanovitelj zagotavlja materialne in druge pogoje za ustanovitev in delo 

osnovnih šol v skladu s posebnimi predpisi.« 
16. člen: v drugi vrsti prvega odstavka se za besedo »oblikami« postavi 

vejica in vstavita besedi »sodobnimi sredstvi«. 
V tretji vrsti prvega odstavka je treba besedo »prispevek« spremeniti v 

»prispeva«. 
17. člen: v prvi alinei se za besedo »načrtnost« doda besedi »in sistema- 

tičnost«, »in« pa se črta. 
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi: 
»— aktivnost učencev za bogatitev njihovih življenjskih izkušenj, znanja 

in izobrazbe;« 
18. člen: besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovna šola spremlja razvoj učencev, jih seznanja z značilnostmi posa- 

meznih vrst šol in poklicev ter svetuje učencem in staršem pri izbiri šole ali 
poklica, upoštevajoč pri tem nagnjenja in sposobnosti učencev in družbene 

19. in 20. člen: vrstni red obeh členov je treba zamenjati. 
19. in 20. člen: vrstni red obeh članov je treba zamenjati. 
V četrti alinei 20. člena se črtajo besede »zadrug učencev in«. 
22. člen: na koncu prvega odstavka se pika nadomesti z vejico in dodajo 

besede »ki so določene z zveznim predpisom.«. 
28. člen: v prvem odstavku se v tretji vrsti za besedo »razredih« dodajo 

besede »na osnovi elementarnega znanja«, v peti vrsti pa se črta beseda »jim«, 
za besedo »šola« pa se dodaja besede »dosega to s tem, da«. 

V drugem odstavku se v drugi vrsti črta beseda »razredih« dodajo besede 
»na osnovi elementarnega znanja«, v peti vrsti pa se črta beseda »jim«, za 
besedo »šola« pa se dodajo besede »dosega to s tem, da«. 

V drugem odstavku se v drugi vrsti črta beseda »praviloma«. 
V tretjem odstavku se v tretji vrsti črta beseda »posameznih«. 
29. člen: v prvem odstavku se v peti vrsti namesto besed: »ustanavljanjem 

začasnih ali stalnih učnih krožkov« vstavijo, besede »organizirano in sistematično 
dodatno pomočjo«. 

Na koncu drugega odtavka se pika nadomesti z vejico in dodajo besede 
»če je to potrebno.«. 

30. člen: v drugem stavku se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
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»Osnovna šola je dolžna pomagati učencem, da v okviru pionirske in drugih 
samostojnih organizacij učencev razvijajo razne oblike dela s področja družbe- 
nega, kulturnega in gospodarskega življenja.« 

32. člen: za tem členom se doda nov, 32.a člen, ki se glasi: 

»32.a člen 

Osnovna šola organizira izobraževanje odraslih v svojih posebnih oddelkih 
in v drugih oblikah po učnem načrtu in metodah vzgojno-izobraževalnega dela, 
ki so usklajeni z ravnijo odraslih. 

Za svoje izobraževanje na osnovni šoli prispevajo - odrasli del potrebnih 
sredstev v skladu s statutom šole. 

Podrobnejše določbe o organizaciji in izvajanju izobraževanja odraslih pred- 
piše Republiški sekretariat za šolstvo.« 

Na predlog obeh odborov, da je izobraževanju odraslih preskopo odmerjeno 
besedilo, je republiški sekretariat za šolstvo predlagal ta dodatni člen, s kate- 
rim je vloga osnovne šole pri izobraževanju odraslih točneje določena. 

34. člen: v drugem odstavku se v čatrti vrsti za besedo »lahko« dodajo 
besede »v spornem primeru«. 

V drugem odstavku se v prvi vrsti beseda »učenčevo« nadomesti z besedo 
»učenčev«, besede »prizadevanje pri delu, njegov odnos do obveznosti v šoli 
in izven nje, njegov« pa se črtajo. 

V tretjem odstavku se v tretji vrsti za besedo »vedenja« vnesejo besede 
»učenčevo prizadevanje pri delu, njegove odnos do obveznosti v šoli in izven 
nje,«. 

35. člen: v prvem odstavku se črtata besedi »in sposobnost«. 
V drugem in tretjem odstavku se za besedo »uspeh« oziroma »napredku« 

dodasta besedi »in vedenje« oziroma« in vedenju«. 
36. člen: peti stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Član komisije je tudi svetovalec pristojnega zavoda za prosvetno-peda- 

goško službo, ki ga določi zavod.« 
38. člen: v drugem odstavku se številka »5.« nadomesti s številko »4.«. 
V tretjem odstavku se za besedo »Učenci« vstavi številka »5.,«. 
Odbora sta predlagala vsebinsko spremembo tega člena, ki se nanaša na 

napredovanje učencev v prvih štirih razredih, v takem smislu, da se za to 
napredovanje določijo enotni kriteriji, ker predstavljajo ti razredi enoten in 
celovit pouk. 

V drugem stavku petega odstavka se za besedo »je« vstavita besedi »za 
učence«. 

42. in 43. člen: besedilo obeh članov se združi v enega, pri^čemer se bese- 
dilo 1., 4. in 5. odstavka 42. člena črta. 

44. člep: v drugem odstavku se črta beseda »zdravnikovem«, za besedo 
»mnenju« pa se vstavijo^ besede »strokovne komisije, ki jo imenuje svet šole,«. 

V tretjem odstavku se črta beseda »zdravnikovem«, za besedo »mnenju« se 
vstavita besedi »strokovne komisije«. 

48. člen: konec besedila prvega in tretjega odstavka se spremeni tako, da 
se glasi: »... ., v katerem dopolni 15 let starosti.« 

49. člen: v drugem stavku se besedi »učiteljski zbor« nadomestita z bese- 
dama »svet šole«. 

50. člen: besedilo tretjega odstavka se črta. 
A 
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51. člen: v prvem odstavku se besedi »je zagotovljeno« nadomestita z bese- 
dama »se ureja«. 

53. člen: v tretjem odstavku se za besedo »skrbi« vstavi beseda »tudi«. 
61. člen: doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»S statutom šole se določi učna obveznost učiteljev v skladu s pedagoškimi 

normativi, ki jih predpiše Republiški sekretariat za šolstvo.« 
62. člen: v zadnji vrsti besedila tega člena se beseda »uvaja« nadomesti z 

besedo »organizira«, besedilu pa se dodajo na koncu stavka še besede »v skladu 
s posebnimi predpisi.« 

70. člen: drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Statut skupnosti osnovnih šol, ki je ustanovljena za območje ene ali več 

občin, se predloži v obravnavo skupščinam teh občin, preden ga skupnost do- 
končno' sprejme.« 

81. člen: v besedilu 12. točke se beseda »direktorja« nadomesti z besedo 
»ravnatelja«. 

V besedilu 13. točke se črtajo besede »družbenih« in »sredstev skladov«. 
85. člen: prva dva stavka prvega odstavka se spremenita tako, da se gla- 

sita: »Mandat članov sveta šole traja dve leti. Vsako leto se izvoli oziroma ime- 
nuje polovica članov na novo.« 

95. člen: v besedilu se črtajo besede »in strokovni izpit«. 
97. člen: prvi odstavek se dopolni tako, da se glasi: 
»Ravnatelja osnovne šole imenuje in razrešuje svet šole na podlagi razpisa. 

Ravnatelj se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko ponovno imenovana za 
ravnatelja.« 

Besedilo drugega odstavka se v celoti prenese med »PREHODNE IN 
KONČNE DOLOČBE« kot nov, llO.a člen. 

101. člen: besedilo tega člena se v celoti prenese v poglavje o vzgojnih 
ukrepih s tem, da postane 57.a člen. 

102. člen: v drugi vrsti se za besedo- »sklepa« doda beseda »sveta«; 
besedilo tega člena se v celoti prenese pod poglavje o ravnatelju, s tem, 

da postane 97.a člen. 
103. člen: v prvi vrsti se za besedo »šole« vstavijo besede »po sklepu sveta 

šole«. 
V drugem odstavku se namesto besed »ki se tičejo stanja in dela šole« vsta- 

vijo besede »ki zadevajo stanje in delo šole«. 
104. člen: se črta. 
105. člen: se uvrsti v VII. poglavje, katerega naslov se dopolni tako, da se 

glasi: »VII. SPRIČEVALA IN DOKUMENTACIJA«. 
108. člen: besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Pedagoški nadzor nad osnovnimi šolami opravlja prosvetno-pedagoška 

služba.« 
110. člen: prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Osebe, ki do dneva uveljavitve tega zakona poučujejo na osnovni šoli 

telesno, glasbeno, likovno, gospodarsko in tehniško vzgojo, pa nimajo predpisane 
izobrazbe po 60. členu tega zakona, imajo pa ustrezno strokovno šolo po dose- 
danjih predpisih, lahko ostanejo še naprej učitelji osnovne šole za te predmete.« 

Z vsemi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi, razen k 12. in 14. členu, 
se je strinjal tudi predstavnik predlagatelja, tako da so s tem postali sestavni 
del zakonskega predloga. 
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V 12. členu obravnava predlog zakona statut osnovne šole; po mnenju 
odborov manjka določilo o načelih delitve dohodka in osebnega dohodka, ki vse- 
kakor spada v besedilo statuta. 

V 14. členu pa bi po mnenju odborov bilo treba besedilo dopolniti, ker je 
v predlagani obliki preskopo; natančneje je treba formulirati dolžnosti ustano- 
vitelja do šole. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog 
zakona sprejme s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor je za poročevalca določil Kristino Lovrenčič. 

St.: 61-11/64 
Ljubljana, 26. 6. 1964 Predsednik: 

Drago Seliger 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za osnovno šolstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o osnovni šoli 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za osnovno šolstvo je na seji 
dne 11. junija in na skupni seji dne 17. junija 1964 z odborom Republiškega 
zbora za prosveto in kulturo, ki so ji prisostvovali člani odbora Izvršnega sveta 
za prosveto, kulturo in znanost in nekateri zainteresirani predstavniki, razprav- 
ljal o predlogu zakona o osnovni šoli. 

Po zakonu o izvedbi ustave Socialistične republike Slovenije je podvržen 
reviziji zaradi uskladitve z ustavo tudi zakon o osnovni šoli, ki je bil uveljav- 
ljen leta 1959 v skladu z načeli zveznega splošnega zakona o šolstvu. Uskladitev 
tega zveznega zakona z ustavo je bila že izvršena, s čimer je tudi republiki 
omogočena uskladitev zakona o osnovni šoli z načeli nove ustave. 

V pripravi je nov splošni zvezni dokument o sistemu izobraževanja, o 
katerem je v tem mesecu v SR Sloveniji organizirala Zveza prijateljev mladine 
že občinska in medobčinska posvetovanja predstavnikov ustreznih organov, 
družbenih organizacij in šol. Člani odbora so na svoji seji zavzeli stališče, da bi 
moraii biti ob obravnavanju zakona nujno seznanjeni z omenjenimi tezami. 
Kljub temu pa je odbor na skupni seji sprejel mnenje komisije za uskladitev 
republiških predpisov z ustavo, da na zvezni dokument ni treba čakati, ker ni 
verjetno, da bo izdan do 9. aprila 1965. Zaradi tega je odbor predlog zakona 
o osnovni šoli v načelu sprejel in ga obravnaval predvsem s stališča uskladitve 
zakonskega besedila z načeli nove ustave, predloge za globlje vsebinske spre- 
membe pa pridržal za razpravo, ko se bodo obravnavale teze zveznega doku- 
menta o izobraževanju. 

Pri obravnavanju v podrobnostih je odbor sprejel več redakcijskih in ter- 
minoloških sprememb, ki so potrebne zaradi izboljšanja dosedanje redakcije 
zakona, poleg tega pa tudi nekaj vsebinskih sprememb, ki pa ne spreminjajo 
osnovne intencije zakona. Pri tem je omeniti zlasti besedilo členov, ki zadevajo 
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napredovanje učencev v višji razred, uvajanje brezplačne malice in učbenikov, 
delovno obveznost učnega osebja, posebne šole, obvezno občasno izpopolnjevanje 
učiteljev, izobraževanje odraslih. 

Ob predlogu obeh odborov, da je izobraževanje odraslih preskopo odmerjeno 
besedilo, je Republiški sekretariat za šolstvo predlagal dodatni člen 32.a, s 
katerim je vloga osnovne šole pri izobraževanju odraslih točneje določena. 

Predlog vsebinske spremembe 58. člena so člani odborov utemeljevali s tem. 
da predstavljajo prvi štirje razredi osnovne šole enoten celovit pouk, zato naj bi 
bili tudi kriteriji za napredovanje v višje razrede do 4. razreda enotni, in ne 
do 5. razreda, kakor je predvideval predlog zakona. 

Po tej načelni odločitvi sta odbora prešla k obravnavanju zakonskega pred- 
loga v podrobnostih in pri tem sprejela k posameznim členom naslednje spre- 
minjevalne oziroma dopolnilne predloge: 

2. člen: besedilo 5. alinee se črta in nadomesti z besedilom prejšnjega 
zakona o osnovni šoli tako, da se glasi: »— uvaja učence v spoznavanje odnosov 
med ljudmi v socialistični družbi in jih navaja na ustrezno ravnanje;«. 

V 7. alinei se na koncu besedila črtata besedi »in discipliniranosti«. 
Besedilo* 13. alinee se spremeni tako, da se glasi: »— skrbi za vsestranski 

telesni razvoj učencev in tako krepi njihovo telesno sposobnost za zdravo osebno 
življenje, za sodobno proizvodno delo> in obrambo domovine.« 

Na koncu drugega odstavka tega člena se črta pika in dodajo besede: 
»ter jih tako oblikuje v vsestransko in harmonično razvito socialistično 

osebnost.« 
3. člen: v drugi vrsti se črtata besedi: »z občino,«. 
5. člen: v drugem odstavku se beseda »otroci« nadomesti z »občani«. 
10. 'člen: v prvem odstavku se v drugi vrsti črta beseda »tudi«, v četrti 

pa besedi »osnovnih šol«. 
Besedilo drugega odstavka pa se spremeni tako, da se glasi: 
»V osnovnih šolah se v skladu s sklepom občinske skupščine postopoma 

uvajajo tudi brezplačna šolska malica, brezplačni učbeniki, učni pripomočki in 
drugo.« 

12. in 13. člen: vrstni red obeh členov je treba zamenjati. 
V drugem odstavku 12. člena se v peti vrsti za besedo »odločanja« vstavi 

dodatno besedilo, ki se glasi: 
»osnovna načela in merila za delitev dohodka in osebnega dohodka,«. 
14. člen: besedilo tega člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Ustanovitelj zagotavlja materialne in druge pogoje za ustanovitev in delo 

osnovnih šol v skladu s posebnimi predpisi.« 
16. člen v drugi vrsti prvega odstavka se za besedo »oblikami« postavi 

vejica in vstavita besedi »sodobnimi sredstvi«. 
V tretji vrsti prvega odstavka je treba besedo »prispevek« spremeniti v 

»prispeva«. 
17. člen: V prvi alinei se za besedo »načrtnost« doda besedi »in sistema- 

tičnost«, »in« pa se črta. 
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi: »— aktivnost učencev za bo- 

gatitev njihovih življenjskih izkušenj, znanja in izobrazbe;«. 
18. člen: besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Osnovna šola 

spremlja razvoj učencev, jih seznanja z značilnostmi posameznih vrst šol in po- 
klicev ter svetuje učencem in staršem pri izbiri šole ali poklica, upoštevajoč 
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pri tem nagnjenja in sposobnosti učencev in družbene potrebe ter pri tem so- 
deluje s službo poklicnega usmerjanja.« 

19. in 20. člen: vrstni red obeh členov je treba zamenjati. V četrti alinei 
20. člena se črtajo besede »zadrug učencev in«. 

22. člen: na-koncu prvega odstavka se pika nadomesti z vejico in dodajo 
besede »ki so določene z zveznim predpisom.« 

28. člen: V prvem odstavku se v tretji vrsti za besedo »razredih« dodajo * 
besede »na osnovi elementarnega znanja«, v peti vrsti pa se črta beseda »jim«, 
za besedo »šola« pa se dodajo besede »dosega to s tem, da«. 

V drugem odstavku se v drugi vrsti črta beseda »praviloma«. 
V tretjem odstavku se v tretji vrsti črta beseda »posameznih«. 
29. člen: v prvem odstavku se v peti vrsti namesto besed: »ustanavljanjem 

začasnih ali stalnih učnih krožkov« vstavijo besede »organizirano in sistema- 
tično dodatno pomočjo«. 

Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in dodajo besede 
»če je to potrebno « 

30. člen: v drugem stavku se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovna šola je dolžna pomagati učencem, da v okviru pionirske in 

drugih samostojnih organizacij učencev razvijajo razne oblike dela s področja 
družbenega, kulturnega in gospodarskega življenja.« 

32. člen: za tem členom se doda nov, 32.a člen, ki se glasi: 

»32.a člen 

Osnovna šola organizira izobraževanje odraslih v svojih posebnih oddelkih 
in v drugih oblikah po učnem načrtu in metodah vzgojno-izobraževalnega dela, 
ki so usklajeni z ravnijo odraslih. 

Za svoje izobraževanje na osnovni šoli prispevajo odrasli del potrebnih 
sredstev v skladu s statutom šole. 

Podrobnejše določbe o organizaciji in izvajanju izobraževanja odraslih pred- 
piše Republiški sekretariat za šolstvo.« 

34. člen: v drugem odstavku se v četrti vrsti za besedo »lahko« dodajo 
besede »v spornem primeru«. 

V drugem odstavku se v prvi vrsti beseda »učenčevo« nadomesti z betsedo 
»učenčev«, besede »prizadevanje pri delu, njegov odnos do obveznosti v šoli 
in izven nje, njegov« pa se črtajo. 

V tretjem odstavku se v tretji vrsti za besedo »vedenja« vnesejo besede 
»učenčevo prizadevanje pri delu, njegov odnos do obveznosti v šoli in izven 
nje,«. 

35. člen: v prvem odstavku se črtata besedi »in sposobnost«. 
V drugem in tretjem odstavku se za besedo »uspeh« oziroma »napredku« 

dodasta besedi »in vedenje« oziroma »in vedenju«. 
36. člen: peti stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Član komisije je tudi svetovalec pristojnega zavoda za prosvetno-peda- 

goško službo, ki ga določi zavod.« 
38. člen: v drugem odstavku se številka »5.« nadomesti s številko »4.«. 
V tretjem odstavku se za besedo »Učenci« vstavi številka »5.,«. 
V drugem stavku petega odstavka se za besedo »je« vstavita besedi »za 

učence«. 
42. in 43. člen: besedilo obeh členov se združi v enega, pri čemer se be- ■ 

sedilo 1., 4. in 5. odstavka 42. člena črta. 
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44. člen: v drugem odstavku se črta beseda »zdravnikovem«, za besedo 
»mnenju« pa se vstavi jO' besede »strokovne komisije, ki jo imenuje svet šole,«. 

V tretjem odstavku se črta beseda »zdravnikovem«, za besedo »mnenju« 
se vstavita besedi »strokovne komisije«. 

48. člen: konec besedila prvega in tretjega odstavka se spremeni tako, da 
se glasi: »...., v katerem dopolni 15 let starosti.« 

49. člen: v drugem stavku se besedi »učiteljski zbor« nadomestita z be- 
sedama »svet šole«. 

50. člen: besedilo tretjega odstavka se črta. 
51. člen: v prvem odstavku sa besedi »je zagotovljeno« nadomestita z be- 

sedama »se ureja«. 
53. člen: v tretjem odstavku se za besedo »skrbi« vstavi beseda »tudi«. 
61. člen: doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»S statutom šole se določi učna obveznost učiteljev v skladu s pedagoškimi 

normativi, ki jih predpiše Republiški sekretariat za šolstvo.« 
62. člen: v zadnji vrsti besedila tega člena se beseda »uvaja« nadomesti z 

besedo »organizira«, besedilu pa se dodajo na koncu stavka še besede »v skladu 
s posebnimi predpisi.« 

70. člen: drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Statut skupnosti osnovnih šol, ki je ustanovljena za območje ene ali več 

občin, se predloži v obravnavo skupščinam teh občin, preden ga skupnost do- 
končno sprejme.« 

81. člen: v besedilul 12. točke se beseda »direktorja« nadomesti z besedo 
»ravnatelja«. 

V besedilu 13. točke se črtajo besede »družbenih« in »in sredstev skladov«. 
85. člen: prva dva stavka prvega odstavka se spremenita tako, da se glasita: 

»Mandat članov sveta šole traja dve leti. Vsako leto se izvoli oziroma imenuje 
polovica članov na novo.« 

95. člen: v besedilu se črtajo' besede »in strokovni izpit«. 
97. člen: prvi odstavek se dopolni tako, da se glasi: 
Ravnatelja osnovne šole imenuje in razrešuje svet šole na podlagi razpisa. 

Ravnatelj se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko ponovno imenovana za 
ravnatelja.« 

Besedilo drugega odstavka se v celoti prenese med »PREHODNE IN 
KONČNE DOLOČBE« kot nov, 110.a člen. 

101. člen: besedilo tega člana se v celoti prenese v poglavje o vzgojnih 
ukrepih s tem, da postane 57.a člen. 

102. člen: v drugi vrsti se za besedo »sklepa« doda beseda »sveta«; 
besedilo tega člena se v celoti prenese pod poglavje o ravnatelju, s tem, 

da postane 97.a člen. 
103. člen: v prvi vrsti se za besedo »šole« vstavijo besede »po sklepu 

sveta šole«. 
V drugem odstavku se namesto besed »ki se tičejo stanja in dela šole« 

vstavijo besede »ki zadevajo stanje in delo šole«. 
104. člen: se črta. 
105. člen: se uvrsti v VII. poglavje, katerega naslov se dopolni tako, da 

se glasi: »VII. SPRIČEVALA IN DOKUMENTACIJA«. 
108. člen: besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Pedagoški nadzor nad osnovnimi šolami opravlja prosvetno-pedagoška 

služba.« 
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110. člen: prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Osebe, ki do dneva uveljavitve tega zakona poučujejo na osnovni šoli te- 

lesno, glasbeno, likovno, gospodarsko in tehniško vzgojo, pa nimajo predpisane 
izobrazbe po 60. členu tega zakona, imajo pa ustrezno strokovno šolo po dose- 
danjih predpisih, lahko ostanejo še naprej učitelji osnovne šole za te predmete.« 

Z vsemi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi, razen k 12. in 14. 
členu, se je strinjal tudi predstavnik predlagatelja, tako da so s tem postali 
sestavni del zakonskega predloga. 

V 12. členu obravnava predlog zakona statut osnovne šole; po mnenju 
odborov manjka določilo o načelih delitve dohodka in osebnega dohodka, ki 
vsekakor spada v besedilo statuta. 

V 14. členu pa bi po mnenju odborov bik> treba besedilo dopolniti, ker je 
v predlagani obliki presikopo; natančneje je treba formulirati dolžnosti ustano- 
vitelja do šole. 

Odbor je nato v celoti soglasno sprejel predlog zakona o osnovni šoli, 
upoštevajoč sprejete spreminjevalne in dopolnilne predloge, ter predlaga Pro- 
svetno-kulturnemu zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog zakona 
z navedenimi amandmaji. 

Začasni odbor je za poročevalca določil poslanko Mijo Božič. 

Št.: 61-11/64 
Ljubljana, 19. junija 1964 Predsednik 

Veljko Troha 1. r. 

SKUPŠČINA 
.SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o osnovni šoli 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
10. 6. 1964 obravnavala predlog zakona o osnovni šoli, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje repu- 
bliških predpisov z ustavo. 

Komisija se v razpravi ni podrobno spuščala v obravnavanje vsebinskih 
vprašanj in problematike področja, ki ga zakonski predlog ureja, temveč se je 
predvsem omejevala na presojanje skladnosti predlaganih sprememb in do- 
polnitev z ustavo in pravnim sistemom. 

Načelnih pripomb k zakonskemu predlogu ni bilo. 
V podrobni obravnavi so bili k posameznim določbam zakonskega predloga 

dani naslednji amandmaji: 
K 10. členu: V drugem odstavku se črta besedilo » v skladu z mož- 

nostmi občine«. 
Spremeba je potrebna, ker bi bila občina ob sprejemanju svoje odločitve, 

da vpelje brezplačno šolsko malico itd., sicer vezana na vsebino črtanega be- 
sedila, kar bi pomenilo omejevanje občinske samouprave. 

30 
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12. in 13. člen : se zamenjata tako, da sedanji 13. člen pride za 11. čle- 
nom in tako postane 12. člen. Sedanji 12. člen postane 13. člen. 

Ta" sprememba je potrebna zaradi logičnega zaporedja vsebine glede na 
določbe 11. člena in naslednjih členov. 

K 24. členu : Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Republiški se- 
kretariat za šolstvo predpiše postopek o izdajanju in potrjevanju učbenikov in 
priročnikov ter o potrjevanju učil.« 

Prejšnji splošni zakon o šolstvu (Ur. 1. FLRJ št. 28/58) je v sedmi alinei 
168. člena določal, da republiški svet za prosveto »skrbi za izdajanje učnih 
knjig ter priročnikov in izdelavo učil in potrjuje njihovo izdajo oziroma, iz- 
delavo.« Novi splošni zakon o šolstvu (Ur. 1. SFRJ št. 4/64) tozadevnih določb 
več nima, kar je v skladu z njegovim značajem splošnega zakona v smislu 
nove ustave. Na podlagi citiranega pooblastila iz prejšnjega splošnega zakona 
o šolstvu bivši Svet za šolstvo LRS ni izdal nobenega predpisa, obstajajo pa 
starejši predpisi, in sicer: uredba o potrjevanju šolskih učbenikov in priroč- 
nikov (Ur. 1. LRS št. 18-85/58), ki jo je izdal Izvršni svet LS SRS na podlagi 
39. člena splošnega zakona o vodstvu šol (Ur. 1. FLRJ št. 11-84/55), ter pravilnik 
o potrjevanju šolskih učbenikov in priročnikov (Ur. 1. LRS št. 21-125/58), ki 
ga je izdal Svet za šolstvo LRS. Ta dva predpisa sta zastarela; izdana sta bila 
še pred začetkom šolske reforme. Republiški sekretariat za šolstvo pripravlja 
nov republiški predpis o učbenikih in učnih pripomočkih in učilih, ki bo veljal 
za vse šole. V ta namen je treba v zakonih o posameznih vrstah šol zagotoviti 
ustrezno pooblastilo, ki bi bilo glede osnovnih šol dano z določbo novega dru- 
gega odstavka 24. člena zakonskega predloga. 

K 109. členu : Na koncu prvega odstavka se doda besedilo »do 30 dni«.. 
S tem je najdaljše trajanje kazni zapora časovno opredeljeno v skladu z ustrez- 
nimi določili temeljnega zakona o prekrških. 

Predstavnik Komisije- Skupščine SR Slovenije je za usklajevanje repu- 
bliških predpisov z ustavo, ki je predlagatelj zakona, je vse navedene predloge 
za spremembe ir| dopolnitve sprejel in so tako postali sestavni del zakonskega 
predloga. 

V obravnavi VI. poglavja z naslovom Upravljanje (člen 75—105) je bilo 
postavljeno vprašanje skladnosti določb tega poglavja z določbami temeljnega 
zakona o organih upravljanja v zavodih (Ur. 1. SFRJ št. 22/64). Prvi člen te- 
meljnega zakona o organih upravljanja v zavodih določa, da delovna skupnost, 
ki ima manj kot 30 članov, sama izvršuje funkcijo sveta zavoda, statut zavoda 
pa lahko določi, da izvršuje delovna skupnost funkcijo sveta tudi, če ima več 
kot 30, toda manj kot 70 članov; v zavodu, v katerem ima delovna skupnost 
manj kot 10 članov, izvršuje funkcije sveta in upravnega odbora sama skupnost. 
V zvezi s tem je bila ugotovljena neskladnost z določbami 83. člena predloga 
zakona o osnovni šoli, ki predvideva, da delovna skupnost neposredno upravlja 
zadeve iz delovnega področja sveta šole v tistih osnovnih šolah, ki imajo manj 
kakor 20 članov delovne skupnosti; statut osnovne šole pa tak način uprav- 
ljanja lahko določi tudi v primerih, če šteje delovna skupnost 20 do 30 članov 
ter da statut osnovne šole lahko določi, da delovna, skupnost, ki ima manj kot 
15 članov, neposredno opravlja tudi zadeve "iz delovnega področja upravnega 
odbora. 

V zvezi s tem vprašanjem je predsednik Komisije/ pojasnil, da je bilo v 
prvotnem predlogu temeljnega zakona o organih upravljanja v zavodih pred- 
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videno, da bi te določbe veljale le do izdaje republiških zakonov za posamezna 
področja družbenih služb, vendar je pri končnem določanju besedila v zvezni 
skupščini ta dostavek odpadel in so omenjene določbe postavljene kot enotne 
obvezne norme. Po sporočilu, ki ga je s tem v zvezi danes dal zvezni sekretar 
za zakonodajo in organizacijo, se pripravlja poseben zvezni zakon o zavodih, 
v katerem bo predvidena določba 1. člena navedenega zveznega zakona spre- 
menjena. Glede na to je Komisija sklenila, da pusti vprašanje te neskladnosti 
zaenkrat še odprto in ga bo reševala kasneje, obenem z obravnavanjem mo- 
rebitnih amandmajev k zakonskemu predlogu. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je — s to rezervo — zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slo- 
venije sprejmeta. 

St.: 61-11/64 
Ljubljana, 11. 6. 1964 Predsednik 

dr. J o 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 osnovni šoli 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25. 6. 1964 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o osnovni šoli, ki sta jih 
sprejela začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za osnovno šolstvo in odbor 
za prosveto in kulturo Republiškega zbora. 

Komisija ni imela pripomb k amandmajem, ki sta jih navedena odbora 
sprejela k 2, 3., 5., 10., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 28., 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 42, 
43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 70, 81, 85, 95, 97, 101, 102, 103, 
104, 105, 108. in 110. členu zakonskega predloga. 

Komisija se ne strinja z amandmajema k 12. in 14. členu. 
Po amandmaju k 12. členu zakonskega predloga naj bi statut osnovne šole 

določil poleg drugega tudi »osnovna načela in merila za delitev dohodka in 
osebnega dohodka«. Po mnenju komisije bi norma v zakonu, ki bi še posebej 
predpisovala vnašanje teh načel in meril v statut šole, lahko učinkovala tudi 
negativno v tem smislu, da bi se delovne skupnosti osnovnih šol glede normi- 
ranja delitve dohodka zadovoljevale in preveč opirale le na tozadevna statutarna 
načela in merila, ne bi same iskale tudi temeljitih podrobnejših stvarnih re- 
šitev. Poleg tega utegne taka določba nasprotovati splošnim načelom samo- 
uprave delovnih skupnosti. Skladno z ustavnimi načeli namreč tudi predlog 
zakona o osnovni šoli v 81. in 82. členu določa, da splošne akte o oblikovanju 
in delitvi dohodka ter o delitvi osebnih dohodkov sprejemajo samo tisti člani 
sveta šole, ki jih izvoli delovna skupnost. Predstavniki javnosti, ki sestavljajo 

30» 
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drugi del sveta šole, v tem primeru ne sodelujejo v odločanju. Ker pa pred- 
stavniki javnosti v svetu šole skupno s predstavniki delovne skupnosti spre- 
jemajo statut in ga predlože v potrditev občinski skupščini, bi z vnašanjem 
navedenih načel, zlasti pa meril za delitev osebnega dohodka v statut delovne 
skupnosti lahko v načelu okrnili njene samoupravne pravice. 

V amandmaju k 14. členu se predlaga novo besedilo, po katerem »ustano- 
vitelj zagotavlja materialne in druge pogoje za ustanovitev in delo osnovnih 
šol v skladu s posebnimi predpisi«. 

Komisija se tudi s tem amandmajem ne strinja. Doslej se je in tudi v 
bodoče se bo še dogajalo, da ne bo le ustanovitelj tisti, ki zagotavlja materialna 
sredstva za delo osnovne šole. Treba je pustiti odprto možnost, da tudi drugi 
interesenti sodelujejo pri financiranju šole in zato bolj ustreza prvotno splošno 
besedilo 14. člena zakonskega predloga, ki določa, da se sredstva za osnovno 
šolo zagotavljajo v skladu s posebnimi predpisi, s čimer dolžnosti financiranja 
ne omejuje le na ustanovitelja. Taka določba je osnovni šoli lahko le v korist. 
Vrh tega pa bi formulacija, ki je predložena v amandmaju, lahko pomenila 
poseganje v pravice federacije, ki s svojim zakonom ureja načela za financiranje 
šolstva. 

V obravnavi je bilo postavljeno vprašanje skladnosti določb VI. poglavja 
zakonskega predloga z določbami temeljnega zakona o organih upravljanja v za- 
vodih (Ur. 1. SFRJ št. 22/64). Prvi člen temeljnega zakona o organih upravljanja 
v zavodih namreč določa, da delovna skupnost, ki ima manj kot 30 članov, sama 
izvršuje funkcijo sveta zavoda, statut zavoda pa lahko določi, da izvršuje de- 
lovna skupnost funkcijo sveta tudi, če ima več kot 30, toda manj kot 70 članov; 
v zavodu, v katerem ima delovna skupnost manj kot 10 članov, izvršuje funk- 
cije sveta in upravnega odbora sama skupnost. V zvezi s tem je bila ugotovljena 
neskladnost z določbami 83. člena predloga zakona o osnovni šoli, ki predvideva, 
da delovna skupnost neposredno opravlja zadeve iz dejlovnega področja sveta 
šole v tistih osnovnih šolah, ki imajo manj kakor 20 članov delovne skupnosti; 
statut osnovne šole pa tak način upravljanja lahko določi tudi v primerih, če 
šteje delovna skupnost 20 do 30 članov, ter da statut osnovne šole lahko določi, 
da delovna skupnost, ki ima manj kot 15 članov, neposredno opravlja tudi za- 
deve iz delovnega področja upravnega odbora. 

Po mnenju komisije gre tu le za formalno nasprotje, kajti vsebinsko je te- 
meljni zakon o organih upravljanja v zavodih izrazito začasnega značaja in velja 
le do izdaje republiških zakonov za posamezna področja družbenih služb. Vse 
do končnega sprejemanja so bile tudi sporne določbe izrečno predlagane le 
z veljavnostjo do ureditve te materije v republiškem zakonu. Kasneje sicer ta 
omejitev ni prišla v zakon, predvideva pa se v tem smislu prožnejša rešitev 
tega vprašanja v novem zveznem zakonu o zavodih, ki je že v pripravi. 

Ce bi se dosledno uporabile določbe temeljnega zakona o organih uprav- 
ljanja v zavodih v naši republiki, bi pretežna večina osnovnih šol v Sloveniji 
sploh ne mogla postaviti organov upravljanja. Od 1106 osnovnih šol je namreč 
le 57 takih, kjer delovna skupnost šteje več kot 30 članov in v katerih bi lahko 
ustanovili z zakonom predvidene organe upravljanja, medtem ko bi bilo v 
vseh drugih osnovnih šolah to onemogočeno. Uporaba zveznega predpisa na tem 
področju bi ob takih posledicah pomenila negacijo intencij, ki jih sicer uve- 
ljavlja tako zakon, zlasti pa tudi sama ustava. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s stališčem komisije strinjal. 
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Iz teh razlogov, po mnenju komisije, je ta neskladnost samo formalna in 
začasna, se pravi do predvidene spremembe zveznega zakona, zaradi česar ni 
takega značaja, da bi se lahko resno postavilo vprašanje smiselne oziroma 
vsebinske skladnosti republiškega zakona z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 61-11/64 
Ljubljana, 26. 6. 1964 Predsednik: 

dr. J o s i p Globevnik 1. r. 

PREDLOG PRIPOROČILA 

o nalogah na področju izobraževanja odraslih 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na podlagi 153. člena 
ustave SR Slovenije obravnaval gradivo o stanju in problemih izobraževanja 
odraslih v SR Sloveniji in pri tem ugotovil: 

Splošni družbeni in znanstveno-tehnični razvoj in še posebej potreba po 
večji delovni storilnosti ter družbenem uveljavljanju proizvajalcev terjajo tako 
poglobitev kot tudi razširitev izobraževanja odraslih, zlasti zaposlenih. 

Za sedanje stanje izobraževanja odraslih v Sloveniji sta značilna predvsem 
dva problema: 1. nujnost dopolnjevanja znanja, ki ga v preteklosti določene 
kategorije prebivalstva niso pridobile, a morajo zaradi delovnih in samo- 
upravnih nalog dobiti širšo splošno in ustrezno strokovno izobrazbo (36,6 °/o 
vseh zaposlenih ima izobrazbo komaj do štiri razrede osnovne šole, 59,9®/« 
vodilnih in strokovnih kadrov v industrijskih podjetjih šestih strok ima le 
nižjo strokovno izobrazbo); in 

2. nujnost dopolnjevanja znanja skozi vse obdobje človekove aktivnosti, kar 
omogoča, da ljudje vseh poklicev oziroma zaposlitve lahko slede naglemu raz- 
voju družbene preobrazbe, razvoju znanosti in tehnike. 

V preteklih nekaj letih se je v Sloveniji razvil precej razvejan sistem 
zavodov in organizacij za izobraževanje odraslih, ki so v različne oblike in 
programe uspeli vključiti razmeroma veliko število odraslih, predvsem zapo- 
slenih. V tem času so se v praksi postopoma uveljavljala načela o potrebi 
stalnega splošnega, družbenega in strokovnega izobraževanja vseh prebivalcev, 
o povezanosti teoretičnega in praktičnega izobraževanaja ter usposabljanja pro- 
izvajalcev, ki naj ob delu stalno širijo in izpopolnjujejo svoja znanja. 

Med najpomembnejše uspehe izobraževanja odraslih v preteklem obdobju 
je šteti predvsem naslednje: 

— Z resolucijo Zvezne ljudske skupščine o izobraževanju strokovnih kadrov 
(Uradni list FLRJ št. 25-334/60) in priporočilom LS LRS na področju stro- 

< kovnega izobraževanja (Uradni list LRS št. 30-267/61) so bile postavljene 
osnovne smernice in načela o izobraževanju kadrov za gospodarstvo in druž- 
bene službe. Poudarjena je bila enotnost izobraževanja mladine in odraslih 
ter poverjena večja vloga delovnim organizacijam pri izobraževanju in usposab- 
ljanju strokovnih kadrov; V delovnih organizacijah so pričeli načrtneje usta- 
navljati kadrovske službe, gospodarske organizacije so prevzele ustanoviteljstvo 
nad nekaterimi strokovnimi šolami ter ustanavljale lastne izobraževalne orga- 
nizacije: izobraževalne centre. 
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— Ob šolah so se v preteklih letih v večji meri začeli ustanavjati posebni 
oddelki za odrasle, ki so s priporočilom Izvršnega sveta LS LRS (Uradni list 
LRS št. 21/59)' dobili tudi formalno-pravno potrditev. Zaradi velikega zanimanja 
za tovrstno šolanje je število teh oddelkov izredno hitro poraslo in to zlasti 
v letih 1960-1963. 

— S študijskim letom 1960/61 je bil uveden izredni študij skoraj na vseh 
fakultetah in višjih šolah. Hitro je poraslo število izrednih slušateljev, za pomoč 
pri izrednem študiju pa so bili ustanovljeni študijski centri v večjih središčih, 
ki so bistveno prispevali k večjim študijskim uspehom izrednih študentov. 

— Z ustanovitvijo izredne šole pri GO ZZB Slovenije, ki je prvotno služila 
predvsem izobraževanju udeležencev NOB, se je omogočil dopisni študij na 
stopnji osnovne, ekonomske in tehniških šol večjemu številu zaposlenih, ki 
se ne morejo vključiti v druge oblike šolanja. 

— Po letu 1959 so se v Sloveniji začele ustanavljati delavske in ljudske 
univerze kot poklicne ustanove za izobraževanje odraslih. Mimo družbenega 
izobraževanja, ki predstavlja osnovno področje dejavnosti delavskih univerz, so 
le-te v štirih letih obstoja razvile obsežno in pestro izobraževalno dejavnost 
tudi na področju splošnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja 
prebivalcev. 

Osnovne pomanjkljivosti in problemi izobraževanja odraslih: 
— V praksi še ni povsod prevladala miselnost, da je izobraževanje za- 

poslenih sestavni del naporov za boljše gospodarjenje in upravljanje. 
— Delovne organizacije nimajo izdelanih analiz in pregleda nad izobraz- 

benim nivojem ter strokovno usposobljenostjo svojih delavcev, niti izdelanih 
perspektivnih planov razvoja kadrov, niti načrtov za izobraževanje zaposlenih. 
Ne usmerjajo načrtno delavcev v razne šole in tečaje, ne pošiljajo vanje svojih 
najsposobnejših kadrov, temveč je to še mnogokje prepuščeno samoiniciativi in 
stihiji. Uveljavljanje novega sistema izobraževanja zaposlenih je tudi najtesneje 
povezano z izgrajevanjem sistema nagrajevanja po delu in je zato oba pro- 
blema treba reševati istočasno. 

— Izobraževanje odraslih je še mnogokje enostransko, usmerjeno na tre- 
nutne potrebe delovnih organizacij oziroma posameznikov. Med zavodi in or- 
ganizacijami za izobraževanje ni prave koordinacije in razdelitve dela, kadri 
in sredstva, ki so na razpolago, se ne uporabljajo' dovolj načrtno in ekonomično. 

— V oddelkih za odrasle pri šolah je, delno zaradi neživljenjskih in ne- 
prilagojenih učnih programov, predmetnikov in metod, delno pa tudi zaradi 
visokih finančnih bremen, ki jih morajo plačevati slušatelji, v zadnjem letu 
število slušateljev močno padlo. 

— Uspešnejši razvoj izrednega študija na visokih in višjih šolah zavira 
mimo pomanjkljivosti v organizaciji pomoči pri študiju tudi neurejeno finan- 
ciranje in precejšnje nerazumevanje delovnih organizacij do svojih članov, ki 
izredno študirajo. 

— Delavske univerze so bile sicer ustanovljene v vseh občinskih središčih, 
vendar pa zaradi šibke kadrovske zasedbe in slabe materialne osnove ne morejo 
uspešno izpolnjevati izobraževalnih nalog. 

— Občutno je pomanjkanje usposobljenih pedagoških delavcev za tovrstno 
dejavnost, predvsem pa primanjkuje strokovnih delavcev za programsko in pro- 
učevalno delo na tem področju. Posledica tega je tudi skromen izbor učbenikov 
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in drugih pripomočkov, ki bi omogočili uspešnejše in kvalitetnejše izobraže- 
valno delo. 

Da se spodbudi nadaljnji razvoj izobraževanja odraslih, je Prosvetno- 
kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na podlagi 4. odstavka 52. člena za- 
časnega poslovnika Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 30. junija 1964 sprejel 

PRIPOROČILO 

o nalogah na področju izobraževanja odraslih 

I. 

Delovne organizacije naj od splošnih načelnih razprav preidejo h kon- 
kretnemu planiranju kadrov ter programiranju in planiranju izobraževanja. 
V samoupravnih splošnih aktih delovnih organizacij, ki urejajo načine in orga- 
nizacijo izobraževanja in štipendiranja zaposlenih, je treba zagotoviti take 
rešitve in načela, ki bodo omogočala celovito izobraževanje vseh zaposlenih in 
stimulirala posameznike, da bodo ob delu stalno izpopolnjevali in širili svoja 
znanja ter sposobnosti. 

Pri usmerjanju zaposlenih v razne oblike šolanja je treba upoštevati tre- 
nutne in perspektivne potrebe gospodarskega in družbenega razvoja ter nag- 
njenja in sposobnosti posameznikov. V večji meri kot doslej je treba izpopol- 
njevati in usposabljati kadre za vodilna in strokovna mesta iz vrst najsposob- 
nejših delavcev, ki so si pri delu pridobili praktične izkušnje. S svojimi inter- 
nimi splošnimi akti naj uredijo pogoje in položaj delavcev, ki ob delu študirajo 
v oddelkih za odrasle, dopisni šoli oziroma kot izredni študentje na višjih in 
visokih šolah. V večji meri kot doslej naj se omogoči najprizadevnejšim de- 
lavcem prehod iz izrednega na redni študij. S tem se bo pospešilo formiranje 
strokovnih kadrov in stimuliralo študij najsposobnejših in najbolj prizadevnih 
delavcev. 

Posebno skrb je treba posvetiti mladim delavcem, ki se po končani osnovno- 
šolski obveznosti neposredno vključijo v proizvodnjo. Tej mladini je mimo ozke 
strokovne specializacije za delovno mesto treba omogočiti, da si bo pridobila 
tudi širša, splošna in družbena znanja, ki bodo predstavljala solidnejšo osnovo 
za poklicno in družbeno^ delovanje ter za nadaljnje strokovno izobraževanje in 
usposabljanje. Po ustreznem programu naj se jim zagotovi daljše in sistema- 
tičnejše splošno, družbeno in strokovno izobraževanje, bodisi v okviru lastnih 
izobraževalnih zavodov, bodisi na drugih šolah oziroma delavskih univerzah. 

Posebno skrb je treba posvetiti sezonskim delavcem ter jim omogočiti, da 
se bodo ob delu strokovno, družbeno in kulturno razvili ter obogatili svoja 
znanja in sposobnosti. 

Izobraževalne centre je treba utrditi in jih usposobiti za to, da bodo uspešno 
reševali osnovne izobraževalne naloge, ki izvirajo iz potreb delovnega mesta, 
organizacije proizvodnje in samoupravljanja. Delovne organizacije, ki še nimajo 
urejene izobraževalne službe, naj to čimprej store. Kolikor ni pogojev za samo- 
stojni izobraževalni center, naj se delovne organizacije povezujejo s sorodnimi 
vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter v ta namen tudi združujejo finančna 
.sredstva. 
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ii. 

Občinske skupščine naj proučijo stanje na področju izobraževanja odraslih 
ter v skladu z gospodarskim in družbenim razvojem ter potrebami, ki jih 
le-ta nakazuje, izdelajo perspektivnejši program razvoja izobraževanja odraslih. 

Pri perspektivnem programiranju je treba upoštevati zavode in organiza- 
cije, ki so sposobne razvijati to dejavnost ter jim omogočiti, da bodo lahko s 
svojo dejavnostjo zadovoljile izobraževalne potrebe. Posebno skrb naj občinske 
skupščine posvete razvoju tiste izobraževalne dejavnosti, ki največ prispeva k 
dvigu splošne in kulturne ravni ter usposabljanju občanov za družbeno 
aktivnost. 

Posebno skrb naj občinske skupščine posvete izobraževanju mladine, ki se 
po končani osnovnošolski obveznosti ne vključuje v proizvodnjo oziroma nadalj- 
nje šolanje, temveč ostaja doma v kmetijski proizvodnji, oziroma se še ni opre- 
delila za pokilc. 

Pri razdeljevanju sredstev iz družbenih skladov in proračunov naj pristojni 
samoupravni organi upoštevajo tudi potrebe izobraževanja odraslih ter na osnovi 
ustreznih programov dodeljujejo sredstva tistim ustanovam, ki bodo sposobne 
najbolje izvršiti izobraževalne naloge. Zagotove naj kadrovske in materialne 
pogoje delavskim univerzam kot posebnim ustanovam za izobraževanje odraslih. 

III. 

Izobraževanje odraslih v okviru šol naj postane sestavni del njihove osnovne 
in ne le dopolnilne dejavnosti, in sicer od osnovnih do višjih in visokih šol. 
Potrebno je razširiti mrežo oddelkov za odrasle pri šolah ter jim iz istih virov 
kot za redne oddelke zagotoviti osnovne materialne pogoje za uspešno delo. 
Slušatelji naj prispevajo le tolikšen del, ki bo stimuliral in usmerjal posa- 
meznika na resno študiranje. V statutih vzgojno-izobraževalnih. zavodov je 
treba natančneje določiti sistem šolanja odraslih, organizacijo vzgojno-izobraže- 
valnega procesa ter pogoje, pod katerimi lahko vzgojno-izobraževalni zavod 
prevzame obveznosti v zvezi s šolanjem odraslih. 

Posebno pozornost je treba posvetiti dopisnemu šolanju, ki ga lahko organi- 
zirajo šole in drugi izobraževalni zavodi, ki imajo za to osnovne organizacijske, 
materialne in pedagoške pogoje. Glede na delovne izkušnje, s katerimi razpolaga 
Dopisna šola pri GO ZZB, je podpreti njeno dejavnost. 

IV. 

Delavske univerze naj se razvijajo predvsem kot zavodi, v katerih bo imel 
vsak občan možnost pridobiti si potrebno znanje, ki mu bo omogočalo, da bo 
postal aktiven činitelj v družbenem življenju. Glede na izobraževalne potrebe in 
razvitost drugih izobraževalnih ustanov naj razvijajo tudi razne oblike splošnega 
in strokovnega izobraževanja, za katero se kaže interes pri posameznikih, delov- 
nih organizacijah ali družbeni skupnosti. 

V naslednjem obdobju je treba načrtno, kadrovsko in materialno krepiti 
' delavske univerze ter jim zagotoviti osnovne pogoje za kvalitetno delo. V večjih 

središčih je treba delavske univerze razviti v kvalitetne centre za izobraževanje 
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odraslih, ki bodo sposobni proučevati izobraževalne potrebe, programirati in 
usmerjati izobraževanje odraslih na širšem področju ter razvijati in posredovati 
vsebinske, metodske in pedagoške izkušnje vsem ustanovam, ki se bavijo z iz- 
obraževanjem odraslih. 

V. 

Pri izobraževanju odraslih imajo pomembno vlogo družbenopolitične, kul- 
turno-prosvetne, razne strokovne in druge organizacije. 

Družbeno-politične organizacije naj s svojim delom predvsem prispevajo k 
ustreznemu izobraževanju in usposabljanju občanov za družbeno aktivnost. 

Strokovna društva in druge organizacije ter združenja naj nudijo pomoč 
izobraževalnim zavodom, da bodo le-ti svoje delo bolje opravljali. Svojo izobra- 
ževalno dejavnost pa naj predvsem usmerijo na dopolnilno izobraževanje svojih 
članov, na posredovanje izsledkov znanosti in tehnike ter omogočijo, da bo širši 
krog zaposlenih seznanjen s tem, kar prinaša hiter razvoj znanosti in tehnike. 

Kulturno-prosvetna društva, poklicne kulturne ustanove: gledališče, film 
itd. naj z raznimi oblikami kulturno estetske vzgoje usposobijo delovne ljudi 
za samoizobraževanje, da bodo od pasivnih konsumentov postali samostojni 
ocenjevalci, poglobili in izpopolnili že pridobljena znanja in se naučili, kako naj 
svoj prosti čas smiselno oblikujejo in koristijo. 

Javna komunikacijska sredstva: radio, TV, publicistika itd. naj se še v 
večji meri prizadevajo oblikovati in širiti izobrazbeni nivo delovnih ljudi. 

VI. 

Glede na to, da je izobraževanje in usposabljanje odraslih, predvsem zapo- 
slenih, obsežen in neprekinjen proces, v katerem sodelujejo vsi strokovni delavci 
kot posredovalci znanj, je potrebno, da zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, 
le-te usposabljajo tudi za, posredovanje pridobljenih znanj drugim. 

Izobraževalni zavodi, ki vzgajajo in izobražujejo učne kadre, naj v svoj 
delovni program vključijo tudi ustrezna znanja, ki so potrebna učnemu kadru 
za delo z odraslimi, oziroma uvedejo posebne specializacije za usposabljanje 
kadra za delo z odraslimi. 

VII. 

Zavodi za prosvetno-pedagoško službo, zlasti Zavod SR Slovenije za napre- 
dek šolstva in Zavod SR Slovenije za strokovno izobraževanje naj v svoj 
program dela vključijo tudi pedagoške in raziskovalne naloge š področja izobra- 
ževanja odraslih. Oba republiška zavoda naj načrtno usmerjata in spremljata 
delo oddelkov za odrasle pri šolah ter skrbita za izdelavo predmetnikov in 
minimalnih učnih načrtov ter spremljata in izpopolnjujeta metode in organiza- 
cijo dela teh oddelkov. Sistematično naj proučujeta in posplošujeta pedagoško 
prakso ter uspele izkušnje posredujeta vsem zainteresiranim ustanovam in 
organizacijam. Za izvedbo teh nalog je treba republiška zavoda kadrovsko 
okrepiti in jima zagotoviti potrebna materialna sredstva. 

Pomembno vlogo na tem področju bo imela v bodoče tudi Zveza delavskih 
univerz Slovenije, ki naj poleg proučevalnega in svetovalnega dela za dejavnost 
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delavskih univerz daje pobude in tudi sama razvija znanstvenoraziskovalno 
delo v sodelovanju z ustreznimi zavodi in ustanovami. 

V znanstveno-raziskovalno delo na področju izobraževanja odraslih je treba 
vključiti pedagoške akademije ter pedagoško in psihološko katedro na Univerzi 
oziroma ustrezne inštitute. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k »Poročilu o uresničevanju reforme gimnazij v zvezi z verifikacijo«* 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji dne 24. junija 1964 obravnaval poročilo o uresničevanju 
reforme gimnazij v zvezi z verifikacijo, ki ga je pripravil in predložil Repu- 
bliški sekretariat za šolstvo. 

Namen razprave je bil ta, da odbor oceni prizadevanja delovnih skupnosti 
gimnazij in ovrednoti skrb občinskih skupščin za pospešen reformni proces ter 
pri tern ugotovi, kako se uresničuje priporočilo o izvajanju nalog pri uresniče- 
vanju reforme gimnazij v SR Sloveniji, ki ga je sprejel Prosvetno-kulturni zbor 
na seji dne 15. novembra 1963. 

V času, ko je Prosvetno-kulturni zbor sprejel priporočilo, je izpolnjevalo 
minimalne pogoje za verifikacijo od 27 gimnazij v Sloveniji le 11 gimnazij. To 
številčno razmerje je do danes ostalo nespremenjeno, saj ni bilo mogoče priča- 
kovati, da bodo v tako kratkem času doseženi potrebni materialni pogoji, ki 
terjajo precejšnja investicijska sredstva. Na podlagi podatkov iz poročila pa je 
odbor ugotovil, da je vendar razviden določen premik v smeri izboljšanja stanja. 
Ustanovitelji šol so začeli resneje skrbeti za izboljšanje materialne osnove 
gimnazij. Iz priloženih tabel v poročilu so razvidne znatne razlike v dodelje- 
vanju sredstev za materialne izdatke, učila in podobno. Razumljivo pri tem je, 
da so občinske skupščine dajale večja sredstva tistim gimnazijam, ki nimajo 
pogojev za verifikacijo. 

Tudi šole so resno pristopile k izvajanju navodila o minimalnih pogojih 
za verifikacijo in začele reševati vprašanje glede vpisa, vzgojno-izobraževalnih 
nalog, predmetnika, zaključnih izpitov, učnega osebja. 

V pogledu predmetnika so gimnazije predlagale manjše korekture, pri čemer 
pa ne gre niti za bistveno zmanjšanje niti za močno povečanje števila ur. 
Krčenje ur bo šlo predvsem na račun praktičnih predmetov vendar se bodo te 
ure uporabile za eksperimentalno delo. 

Večina gimnazij se je odločila, da bo v šolskem letu 1964/65 postavila kot 
vpisni pogoj sprejemne izpite iz slovenskega jezika in matematike. Dotok učen- 
cev na gimnazije je namreč ponekod glede na zmogljivost šol prevelik. S tem 

* Temeljno gradivo: Poročilo Republiškega sekretariata za šolstvo o uresniče- 
vanju reforme gimnazij v zvezi z verifikacijo (611-2/64). 
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v zvezi je bila v odboru izražena bojazen, ali so sprejemni izpiti pravično 
merilo pri izbiri učencev — novincev v sedanjih pogojih, ko so razlike v znanju, 
ki ga dajejo osnovne šole učencem, precej občutne, pa čeprav naj bi prav spre- 
jemni izpiti spodbudno delovali na osnovne šole, da učenci solidno pripravijo 
in jim dajo potrebno znanje za uspešno delo na šolah II. stopnje. 

Odbor je razpravljal tudi o ukrepih, ki so jih izvedle gimnazije za izbolj- 
šanje stanja glede učnega osebja. Vse gimnazije so razpisale neustrezna delovna 
mesta in tista, mesta profesorjev, ki niso v zakonitem roku opravili strokovnih 
izpitov. V odboru je bila s tem v zvezi izražena želja po točnem pregledu 
današnjega stanja učnega kadra na gimnazijah, posebno še, ker se precej 
razpravlja o številnih odpovedih delovnega razmerja. 

Tudi ustanovitelji šol so začeli resneje skrbeti za izboljšanje položaja učnih 
kadrov, predvsem v pogledu stanovanjskega vprašanja. Nekaj je bilo storjenega 
tudi v pogledu izboljšanja osebnih dohodkov, vendar pa je odbor bil mnenja, 
da dosedanja zvišanja osebnih dohodkov nikakor ne zadovoljujejo. Razpon 
osebnih dohodkov učnega kadra na gimnazijah v Sloveniji je ogromen in se 
giblje od 37 934 do 73 400 din. Prav tako so povprečni dohodki profesorjev v 
znesku 48 040 v primerjavi s povprečnimi osebnimi dohodki v gospodarstvu 
in javnih službah prenizki. 

V pogledu učbenikov ni velikih premikov. Prav tako ni zaslediti večjih 
rezultatov v pogledu praktičnega dela. V zvezi s 14-dnevno prakso učencev v 
proizvodnji je bilo v odboru sproženo vprašanje, ali je položaj učenca pri delu 
v proizvodnji izenačen s položajem proizvajalca v pogledu socialno-zdravstvene 
zaščite. 

Odbor je bil mnenja, da so si vsi. ki skrbijo za uveljavljanje naprednih teženj 
na področju vzgoje in izobraževanja, prizadevali pospešiti proces reforme gim- 
nazij. Postopoma se utrjuje materialna osnova za normalno delo na šolah. 
Prizadevanja je zaslediti tudi pri učnih zborih, ki skrbe za bolj poglobljeno 
vsebinsko delo. Čedalje bolj se uveljavljajo težnje po zviševanju zahtevnosti 
pri znanju, ki je oprto na večjo aktivnost in samoiniciativnost učencev. Čeprav 
ponekod hitreje, drugod počasneje, se vendarle uresničuje koncepcija, ki jo 
določajo resolucija, navodilo o pogojih za verifikacijo in priporočilo Prosvetno- 
kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije o izvajanju reforme gimnazij. 

Odbor je za svojega poročevalca na seji zbora določil poslanko Trudo 
Zoher-Durjava. 

št.: 611-2/64 
Ljubljana, 29. 6. 1964 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k »Poročilu o financiranju šolstva v letu 1964«* 

Na seji dne 24. 6. 1964 je odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov obravnaval poročilo o financiranju šolstva v 
letu 1964, ki ga je izdelal in predložil Republiški sekretariat za šolstvo. Odbor 
je pri proučevanju tega poročila predvsem skušal ugotoviti, v kakšnem obsegu 
in do kakšne mere so odgovorni organi upoštevali stališča Prosvetno-kulturnega 
zbora, ki jih je ta v zvezi z materialnim položajem šolstva in problematiko 
financiranja sprejel na seji dne 18. februarja 1964. 

Pri tem je odbor v svoji razpravi izhajal v glavnem iz naslednjih stališč: 
— Izboljšati in urediti je treba položaj šolstva, ker družbeni in gospodarski 

razvoj terjata vedno več in bolj izobraženih kadrov. Nujno je, da se v sedem- 
letnem perspektivnem planu zagotovi več sredstev za šolstvo in da se upoštevajo 
večje potrebe po sredstvih za investicije, kadre in opremo. 

— Nujno je v bodoče treba zagotoviti skupščinam občin možnosti za naje- 
manje dolgoročnih kreditov za šolske investicije in na ta način uresničiti 
dejansko izvedbo 38. člena temeljnega zakona o financiranju šolstva. 

-— Zagotovitev večjih sredstev, ki naj jih prispevajo občine, bo treha med 
drugim omogočiti tudi za določeno spremembo deflitve narodnega dohodka med 
republiko, okrajem in občino. 

— Za izgradnjo sistema stabilnega financiranja vzgojno izobraževalnih 
ustanov bo treba izdelati natančno analizo o potrebah teh ustanov. 

— Razmisliti je treba o morebitnem formiranju republiških sredstev, ki 
bi imela intervencijsko vlogo pri zadovoljitvi potreb po šolstvu. 

Za sodelovanje pri gradnji in za opremo strokovnih šol naj prispevajo 
sredstva predvsem zainteresirane gospodarske organizacije. Pri tem mora priti 
do polnega izraza organizatorska in mobilizatorska vloga gospodarskih zbornic. 

— Gospodarske zbornice bi morale prevzeti odgovornost za organizacijo in 
zbiranje 1,5 "/o bruto osebnih dohodkov, ki naj bi jih gospodarske organizacije 
združevale v okviru zbornic. 

Odbor je v svoji razpravi vzporedil ta stališča z ugotovitvami iz poročila 
Republiškega sekretariata za šolstvo o financiranju te dejavnosti v letu 1964. 
Pri tem je odbor predvsem ugotovil, da se je v zadnjih mesecih izvršil določen 
premik glede obravnavanja šolstva, da pa gre pri tem premiku prvenstveno za 
drugačen način obravnavanja potreb in za drugačen odnos do šolstva kot dejav- 
nosti. Kljub prizadevanjem skupščine, njenega Izvršnega sveta in republiških 
upravnih organov pa za enkrat še ne moremo govoriti o večjih materialnih 
premikih v korist šolstva. V obravnavi tega vprašanja je odbor upošteval dej- 
stvo, da je od sprejema stališč minilo le nekaj mesecev, kakor tudi, da so že 
po sestavi poročila v Republiškem sekretariatu za šolstvo na intervencijo 

* Temeljno gradivo: Poročilo Republiškega sekretariata za šolstvo o financiranju 
šolstva v letu 1964 (61-10/64). 
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Izvršnega sveta tekle nadaljnje pozitivne spremembe predvsem v odnosu občin- 
skih skupščin do šolstva. Poročilo Republiškega sekretariata navaja točne 
podatke o tem, koliko sredstev je bilo naknadno dodeljenih za potrebe šolstva. 

Odbor je ugotovil, da kljub prizadevanju republiške in okrajnih gospodar- 
skih zbornic še vedno koriščenje 2,5 "/o bruto osebnih dohodkov, ki jih delovne 
organizacije lahko namenijo za izobraževanje, poteka zelo slabo in počasi. So- 
razmerno zelo majhen del gospodarskih organizacij se je odločil, da del teh 
sredstev da na razpolago za osnovno dejavnost strokovnih šol, čeprav jih tudi 
sam za štipendiranje in izobraževanje lastnih kadrov zelo malo koristi. .Z ozirom 
na visoko konjunkturo, ki trenutno vlada v gospodarstvu, bi upravičeno priča- 
kovali, da bi se večji del delovnih organizacij aktivno vključil v financiranje 
predvsem strokovnih šol in si na ta način zagotavljal potrebne strokovne kadre 
za svoje dejavnosti in za svoj razvoj. Odbor je mnenja, da bi Prosvetno-kulturni 
zbor moral ponovno in odločno podčrtati pomen teh sredstev v gospodarskih 
organizacijah za strokovno izobraževanje kadrov in se zavzeti za to, da bi bila 
ta sredstva dejansko dodeljena in izkoriščena v namen, kakor je to predvideval 
zakonodaj avec. 

Odbor je, razpravljajoč o materialnem položaju šolstva in o poteku financi- 
ranja v tekočem letu, ponovno ugotovil, da so sredstva za šolstvo še vedno 
premajhna, da vsa povišanja, izvedena v letu 1964, ne spreminjajo notranje 
strukture med materialnimi in osebnimi izdatki, ki je skrajno nezadovoljiva, 
in da omogočajo le nekaj več kot polovico predvidenih investicij po obsegu. 
Odbor je ugotovil, da letos predvidena sredstva za povečanje osebnih dohodkov 
prosvetnim delavcem ne zadoščajo, ker so bili prejemki prosvetnih delavcev v 
letu 1962 bistveno popravljeni, so pa v preteklem letu ostali praktično nespre- 
menjeni v primerjavi z letom 1962. Močna dinamika v gibanju osebnih dohod- 
kov zaposlenih v letošnjem letu v naši republiki še bolj zaostruje to vprašanje. 
Iz poročila Republiškega sekretariata za šolstvo je razvidno, da so le v polovici 
občin v naši republiki med letošnjim letom korigirali prejemke prosvetnih 
delavcev. 

Razpravljajoč zelo podrobno o poteku financiranja osnovne in dopolnilne 
dejavnosti šol v tekočem letu, je odbor prišel do sklepa, da priporoči Prosvetno- 
kulturnemu zboru naslednje: 

— da se Prosvetno-kulturni zbor ponovno zavzame za racionalno in popolno 
izkoriščanje 2,5 % bruto osebnih dohodkov, ki jih delovne organizacije lahko 
namenijo za izobraževanje; 

— da se Prosvetno-kulturni zbor zavzame za to, da se do konca tekočega 
leta dokončno izgradi sistem financiranja tako, da se določijo stalni viri sredstev, 
ki ne bodo fakultativnega značaja in ki bodo zaradi svoje stalnosti omogočali 
določeno stabilnost v šolah, tako v pogledu njihove osnovne in dopolnilne 
dejavnosti, kakor tudi v pogledu investicij; 

— da Prosvetno-kulturni zbor vztraja na tem, da se proračunski presežki, ki 
bi se pojavili zaradi večje dinamike proračunskih dohodkov v letošnjem letu, 
prvenstveno uporabijo za reševanje materialnega položaja šolstva; 

— da se še naprej izkoriščajo vse razpoložljive možnosti, da se dokonča 
izgradnja nekaterih že začetih strokovnih šol; 

— da se razpoložljiva sredstva v komunalnih bankah, namenjena iz deleža 
naraščajočih hranilnih vlog za investicije, prvenstveno uporabljajo za pokritje 
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investicijskih potreb šolstva, da se tako zagotovi vsaj približna izpolnitev pred- 
videnega obsega vlaganj v šolske objekte in opremo. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Magdo 
Malovrh. 

St.: 61-10/64 
Ljubljana, 29. 6. 1964 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 

PREDLOG STALIŠČ 

o politiki na področju zdravstva v obdobju 1964—1970 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 7. alinee 135. čle/na ustave SR Slove- 
nije na seji Republiškega zbora in Socialno-zdravstvenega zbora dne 30. ju- 
nija 1964 obravnavala »Osnutek 7-letnega načrta razvoja zdravstva SR Slovenije 
za obdobje 1964—1970« ter je glede politike na področju zdravstva v tem 
obdobju sprejela naslednja 

stališča: 

1. Skrb za zdravje človeka kot osnove njegovega fizičnega, duševnega in 
socialnega blagostanja je dolžnost slehernega občana ter delovne in družbene 
organizacije, zlasti pa družbene skupnosti. Zato morajo biti zagotovljeni pogoji 
za telesno in duševno krepitev delovnih ljudi, za rast zdravstvene kulture ter 
za izboljšanje delovnega in življenjskega okolja človeka. 

V okviru splošne družbene skrbi za zdravje morajo družbeno-politične 
skupnosti zagotoviti družbenim in ekonomskim pogojem ustrezno zdravstveno 
službo ter materialno osnovo za njeno uspešno delovanje in za njen nadaljnji 
strokovni in funkcionalni razvoj. 

Zdravstveni zavodi kot nosilci zdravstvene službe in zdravstveni delavci 
kot neposredni izvajalci zdravstvenega varstva morajo organizirati službo tako, 
da bo preprečevala obolenja, bolnemu človeku pa nudila ustrezno strokovno, 
humano in takojšnjo pomoč, kar jim je v pogojih samoupravljanja omogočeno 
bolj kot kdaj koli poprej. 

2. Zdravstveni domovi morajo usmerjati svojo dejavnost predvsem v 
dispanzersko metodo dela, da bo zagotovljena enovitost zdravstvenega varstva. 
Zato je treba krepiti obstoječe in ustanavljati nove dispanzerje, predvsem za 
starostnike, dispanzerje za mentalno higieno, alkoholomane in druge. 

Pomembnost higiensko-epidemiološke in socialno-medicinske dejavnosti 
zahteva intenzivnejšo delo zavodov za zdravstveno varstvo, zaradi česar jih je 
treba kadrovsko in materialno okrepiti in omogočiti njihovo financiranje tudi 
iz skladov zdravstvenega zavarovanja. 

Vse večje gospodarske organizacije morajo imeti obratne ambulante. Le-te 
naj predvsem opravljajo preventivno dejavnost v tesnem sodelovanju z ustrez- 
nimi službami znotraj gospodarske organizacije in z osnovno zdravstveno službo. 

Pospešiti je treba razvoj zobozdravstvene službe, še posebej zobozdravstveno 
varstvo predšolskih in šolskih otrok. Posebno skrb je treba posvetiti ortodentski 
dejavnosti zaradi vse pogostejših pojavov nepravilne rasti zob. 

Lekarniško mrežo je treba širiti tako, da bi bilo mogoče dobiti vsaj nujna 
zdravila tam, kjer dela zdravnik. 
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Farmacevtska industrija naj bo v tesni povezavi z zdravstveno službo, ki 
naj daje karakter proizvodnji zdravil. 

3. Bolnišnične kapacitete je razširjati skladno s potrebami pri nas razvi- 
jajoče se patologije in s pojavi, ki jih pogojuje nagli gospodarski in družbeni 
razvoj. Povečati jih je treba predvsem v večjih središčih, druge bolnišnice pa 
razvijati prvenstveno in skladno s potrebami obstoječih dejavnosti. 

Skrbeti je treba za bolj intenziven razvoj in dokončno določitev medicinske 
namembnosti naravnih zdravilišč zaradi njihove pomembne vloge pri zdrav- 
ljenju in medicinski rehabilitaciji. 

4. Zagotoviti je treba večjo strokovno povezanost zdravstvenih zavodov in 
njihovo medsebojno sodelovanje, da bi dosegli boljše, hitrejše in bolj učinkovito 
zdravstveno varstvo in smotrnejšo uporabo sredstev, ki jih daje dražba za 
zdravstveno varstvo. 

5. Razširiti je treba materialno osnovo medicinske fakultete predvsem za 
teoretske pre|dmete (inštituti) in jo kadrovsko okrepiti, da bi bilo mogoče odpra- 
viti omejen vpis in kriti potrebe po zdravnikih. Čimprej je treba usposobiti 
katedro za socialno medicino in za medicino dela. 

S poglobljenim medicinskim študijem in z njegovim ustreznim programom 
je treba dobiti zdravnika, usposobljenega za osnovno zdravstveno varstvo, 
predvsem za dispanzersko dejavnost. Farmacevtski odsek fakultete za naravo- 
slovje in tehnologijo naj programe študija prilagodi tako, da bi se farmacevti 
usposobili za teamsko delo v zdravstvenih zavodih. 

Pri Višji šoli za zdravstvene delavce je treba ustanavljati nove oddelke za 
razne profile zdravstvenih delavcev, ker nagel razvoj medicinske znanosti in 
zdravstvene službe terja višjo strokovnost ne samo zdravnikov, marveč tudi 
drugih zdravstvenih delavcev. Prav tako je treba ustanavljati in širiti ustrezne 
srednje strokovne šole za zdravstvene delavce, ker pomanjkanje teh profilov 
zdravstvenih delavcev že resno ogroža nego bolnika, predvsem v bolnišnicah. 

6. Medicinska fakulteta naj sodeluje pri sestavi programov za postdiplomsko 
izpopolnjevanje zdravnikov, za smotrnejši sistem stažiranja in za uvedbo 
obvezne prakse v bolnišnicah, inštitutih in v zavodih za zdravstveno varstvo. 
Prav tako naj pomaga Zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo in ustreznim 
šolam pri določanju programov postdiplomskega izpopolnjevanja vseh drugih 
zdravstvenih delavcev. To naj velja tudi za farmacevtski odsek fakultete za 
naravoslovje in tehnologijo. 

V okviru III. stopenjskega študija na medicinski fakulteti je treba hitreje 
razvijati znanstveno raziskovalno delo in še posebej proučiti sistem izobrazbe 
znanstveno-raziskovalnih kadrov na področju zdravstva ter sistem specializa- 
cije v zdravstvu. 

7. Zagotoviti je treba enoten vir sredstev za kritje potreb celotnega 
zdravstvenega varstva na osnovi ustreznih programov ter omogočiti tako eno- 
stavno kot tudi razširjeno reprodukcijo na področju zdravstvene službe. Ustva- 
riti je treba pogoje za nadaljnjo krepitev materialne osnove samoupravljanja 
v zdravstvenih zavodih. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k obravnavi »Osnutka 7-letnega načrta razvoja zdravstva SR Slovenije 
za obdobje 1964—1970«* 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora in odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije sta na več ločenih in skupnih sejah obravnavala monografijo 
7-letnega načrta razvoja zdravstva ob istočasnem proučevanju stanja in proble- 
matike zdravstvene službe na terenu in poročila Republiškega sekretariata za 
zdravstveno varstvo za leto 1963. 

Pri tem sta odbora ugotovila, na zaradi naraščajočih potreb, ki nastajajo 
z naraščanjem prebivalstva, še posebej aktivnega, z razširitvijo zdravstvenega 
zavarovanja na pretežni del prebivalstva, z rastjo življenjske ravni, z novo pa- 
tologijo in z večjo zdravstveno prosvetljenostjo ter dosežki medicinske znanosti 
še ni zdravstvena služba — kljub velikim sredstvom, ki so se vlagala v druž- 
beno dejavnost — dohitevala teh naraščajočih potreb. Seveda moramo ves na- 
daljnji razvoj zdrastvene službe nujno obravnavati skladno s splošnim druž- 
benim razvojem in njene potrebe z gospodarsko zmogljivostjo. Vsi zgoraj na- 
vedeni činitelji narekujejo zdravstveni službi vse večje naloge, katerih izvajanje 
zahteva večja sredstva, kar mora biti upoštevano pri delitvi narodnega dohodka. 

Z dobro razvito zdravstveno službo bomo zmanjšali število obolevanj, do- 
segli večje rezultate v produktivnosti dela in proizvodnem procesu ter tako 
prispevali k ustvarjanju višjega narodnega dohodka in k zvišanju družbenega 
in osebnega standarda. 

I. 

Ce želimo še bolj izpopolniti zdravstveno službo, omogočiti njen nadaljnji 
normalni razvoj, jo še bolj približati občanu in mu nuditi kvalitetne, hitre in 
cenene zdravstvene storitve, moramo voditi tako politiko, ki bo zagotavljala 
nadaljnji strokovni in funkcionalni razvoj osnovne zdravstvene službe. To 
službo je prvenstveno širiti in usmerjati v dispanzersko dejavnost, to je eno- 
vitost kurativnega in preventivnega dela. Potrebno je krepiti obstoječe in usta- 
navljati nove dispanzerje: za starostnike, alkoholomane, diabetike, dispanzerje 
za mentalno higieno in druge. V ta namen je treba nujno zagotoviti ustreza- 
joče profile zdravstvenih delavcev, urediti materialno osnovo in sistem funk- 
cioniranja osnovne zdravstvene službe. Zato je potrebno na Medicinski fakulteti 
kot v drugih šolah za zdravstvene delavce prilagoditi sistem študija oziroma 
pouka potrebam osnovne zdravstvene službe. 

* Temeljno gradivo: »Osnutek 7-letnega načrta razvoja zdravstva SR Slovenije 
za obdobje 1964—1970 (30-13/64). 
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Zdravstveni domovi so osnovni nosilci zdravstvenega varstva v komuni. 
Ugotovitev v osnutku, da je mreža teh domov zadovoljiva, je nerealna, ker 
nekateri domovi funkcionalno ne zadovoljujejo zaradi pomanjkanja zdravstvenih 
delavcev. Zato tudi nimajo vseh delovnih enot, ki bi jih morali kot zdravstveni 
domovi imeti. Treba je torej stremeti predvsem za tem, da bodo vsi domovi 
izpolnjevali pogoje za uspešno delo. 

V tej zvezi se torej tudi postavlja naloga, da še naprej razvijamo dobro 
dispanzersko službo in v njej urejeno patronažo z zdravljenjem in nego na 
domu, s čimer bi razbremenjevali obstoječi posteljni fond. Obstaja namreč še 
praksa, da se v bolnišnice natepavajo tudi bolniki, ki bi se lahko zdravili 
ambulantno. Takšna praksa močno bremeni sklade zdravstvenega zavarovanja, 
na drugi strani pa je tudi z medicinskega gledišča neutemeljena. Seveda pa 
je treba za takšen način zdravljenja in nege na domu dobro poznati patologijo, 
ker bi sicer bilo takšno zdravljenje brez določene medicinske indikacije, povsem 
zgrešeno. Dani morajo biti torej vsi pogoji — tako zdravstveni kot socialni — 
in izdelana mora biti potrebna dokumentacija, ki naj pokaže, koliko bi zdrav- 
ljenje na domu razbremenilo posteljni fond in znižalo stroške hospitalnega 
zdravljenja. V tej zvezi naj še posebej omenimo vprašanje dietalnih menz, 
predvsem za sladkorne, TBC in želodčne bolnike. Ti bolniki nujno potrebujejo 
dietično prehrano, ki je seveda veliko dražja kot običajna. Zato je cena pre- 
hrane v teh menzah zelo visoka, ki jo bolniki — abonenti v večini primerov 
ne zmorejo. Ker je taka prehrana del zdravja in tudi pogoj, da se bolezen 
ne poslabša, menimo, da bi morali zdravstveni skladi socialnega zavarovanja 
participirati pri stroških take vrste družbene prehrane. Tako bi skladi soci- 
alnega zavarovanja prihranili dokajšnja sredstva, saj je tako zdravljenje in 
preprečevanje poslabšanja bolezni veliko cenejše kot zdravljenje v bolnišnicah. 

Ker ta finančni problem še ni rešen zaradi predpisov, je obstoj teh menz 
tako ogrožen, da smo morali nekatere (Maribor) celo zapreti. 

Še nadalje je treba krepiti in ustanavljati obratne ambulante, kot nosilce 
posebnega varstva proizvajalcev v delovnem okolju. Težišče dela teh zdrav- 
stvenih zavodov mora biti v preventivni dejavnosti, v odkrivanju pojavov in 
posameznih vzrokov obolevanj, poškodb itd. v tesni povezanosti s službo 
zaščite pri delu in notranjo službo socialnega varstva. Težiti je treba za tem, 
da imajo vse večje delovne organizacije lastne obratne ambulante. 

Približanje osnovne zdravstvene službe občanu narekuje tudi ustrezno or 
ganizacijo lekarniške službe in njeno tesnejšo povezavo z zdravstveno službo. 
Stremeti je treba za tem, da se mreža lekarniške službe razvija tako, da bo v 
vsakem kraju, kjer dela zdravnik, vsaj depo zdravil. 

Lekarne večjih bolnišnic naj ne bi oskrbovale samo te zavode, pač pa naj 
bi bile organizirane tako, da bi nudile svoje usluge tudi zunanjim koristnikom. 
Proučiti bo tudi možnost prehoda na enostavnejši sistem vodenja materialnega 
knjigovodstva v teh lekarnah, kajti obstoječi sistem v preveliki meri angažira 
visok strokovni kader. 

V okviru razvijanja osnovnega zdravstvenega varstva je treba posvetiti 
posebno pozornost zobozdravstvenemu varstvu, ki je med vsemi ambulantnimi 
službami najbolj pomanjkljivo glede na dejanske potrebe. Analize namreč 
kažejo, da je zobozdravstveno stanje ljudi nezadovoljivo. Še posebej moramo 
skrbeti za zobozdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok. Razvijati in 
krepiti moramo obliko potujočih zobnih ambulant, ki so se doslej izkazale kot 
uspešne, kolikor so opravljale tudi sanacijo zobovja. V okviru šol — kjer je 
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to možno — je treba ustanavljati zobne ambulante. Te moramo predvidevati pri 
vseh novogradnjah šol, ki zajemajo večja območja oziroma središča. Pri zobo- 
zdravstvenem varstvu otrok obstoja še problem, da se zobni terapevti branijo 
delati z otroki. Zato bo treba nujno proučiti možnosti za usmerjanje zobozdrav- 
stvenih delavcev na področje otroškega zobozdravstva. Prav tako mora zobo- 
zdravstvena služba posvetiti več pozornosti tudi ortodontiji in organizirati več 
središč za opravljanje te dejavnosti, saj ortodontski primeri nenehno rastejo. 
Za zboljšanje tega varstva je nujno potrebno povečati število zobnih terapevtov, 
zlasti tehnikov, skladno pa izpopolnjevati opremo zobnih ambulant. 

II. 

V minulem 7-letnem obdobju so se hitreje razvijali ambulantno-polikli- 
nični kot hospitalni zavodi, kar je posledica, naše politike, ki je bolj upoštevala 
razvijanje periferne zdravstvene službe. Zato bo moralo biti težišče, skladno 
s perspektivnim programom razvoja zdravstvene službe v prihodnjih sedmih 
letih na investicijah za izgradnjo bolnišnic. Nedvomno zahteva sedanje stanje 
glede posteljnega fonda večje investicije v stacionirane zdravstvene zavode. 
Upoštevati moramo, da so v porastu obolenja kot npr. srčna, rakasta, da 
raste število poškodb itd. in, da je bilo v zadnjem letu zaradi pomanjkanja 
posteljnega fonda odklonjenih približno 19 000 bolnikov, ki bi morali biti 
hospitalizirani. 

Osnutek 7-letnega razvoja zdravstva SR Slovenije ugotavlja, da je posteljni 
fond nezadosten in predvideva njegovo povečanje, ne nakazuje pa smeri razvoja 
bolnišnične mreže in tudi ne omenja geomedicinskih območij. 

Po mnenju odborov je tudi za razvoj bolnišnične mreže bistvene važnosti 
politika širjenja te mreže. Pri tem je treba nujno upoštevati patologijo in po- 
jave, ki jih pogojuje nagel gospodarski in družbeni razvoj in spreminjajoča 
se struktura prebivalstva. Menimo, da vse to in krepitev osnovne zdravstvene 
službe, od katere uspešnosti je v precejšnji meri odvisen tudi razvoj bolniš- 
nične službe, narekuje razvijanje bolnišničnih kapacitet na večjih geomedi- 
cinskih območjih. Te bolnišnice naj izvajajo širšo dejavnost, druge pa je treba 
razvijati skladno s potrebami obstoječih dejavnosti. Razvijanje bolnišnic v večjih 
centrih je utemeljeno tako z medicinskega kot ekonomskega gledišča. Za iz- 
vajanje normalne dejavnosti v bolnišnici je, ne glede na število pacientov, po- 
trebno določeno število zdravstvenih delavcev in ustrezna medicinska oprema 
za konkretno dejavnost. To pa narekuje večjo koncentracijo kadra in opreme, 
zlasti še, ker ob dani razvitosti komunikacijskih sredstev in ob ustrezno^ orga- 
nizirani reševalni službi ne predstavlja relativna oddaljenost bolnišnice ne- 
varnosti za pacienta. 

Osnutek 7-letnega razvoja predvideva, da bi se moral bolnišnični posteljni 
fond v nadaljnjih sedmih letih povečati od sedanjih 11 956 postelj na 15 300 
in koliko sredstev bi bilo za to potrebno. Ni pa dokumentirano povečanje 
števila postelj za potrebe posamezne službe, čeprav osnutek ugotavlja, da je 
potrebno povečati posteljni fond predvsem za potrebe porodniško-ginekološke, 
interne, traumatološke in psihiatrične službe. Znano je namreč, da so potrebe 
na teh oddelkih največje; ležalna doba je prekratka in število odklonjenih bol- 
nikov veliko. Naraščanje posteljnega fonda v bolnišnicah je v zadnjih letih 
občutno zaostajalo za naraščajočimi potrebami. Zato sta oba odbora mnenja, 
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da je treba v 7-letnem načrtu razvoja zdravstva predvsem skrbeti za, skladnejše 
večanje posteljnega fonda. 

Zdravilišča so važen činitelj pri zdravljenju in medicinski rehabilitaciji. 
Zato morajo ohraniti status zdravstvenih zavodov in je potrebno dokončno 
določiti njihovo namembnost v smislu že obstoječega strokovnega elaborata. 
Turistična dejavnost naj se razvija ob osnovni zdravstveni dejavnosti, predvsem 
v smeri zdravstvenega turizma. Zato je potrebno vlagati za ureditev in razši- 
ritev zdravilišč poleg sredstev iz turizma tudi sredstva iz zobozdravstva. 

V razpravi je bila še posebej poudarjena potreba, da moramo posvetiti 
čimvečjo pozornost in skrb zdravstvenemu varstvu žena in otrok ter starejših 
ljudi, tako v osnovni kot v hospitalni zdravstveni službi. 

III. 

Ko govorimo o zdravstvenih kadrih, moramo najprej ugotoviti, da se je v 
zadnjih letih povečalo število šol za zdravstvene delavce in da je tudi iz leta 
v leto večje število vpisanih študentov oziroma dijakov in učencev. Pozitivna 
je tudi ugotovitev, da je vedno večje število večernih šol, ki uspešno pomagajo 
že zaposlenim zdravstvenim delavcem, da si pridobe ustrezno kvalifikacijo. 

Na problem šolanja in kadrov sploh moramo glediaiti kot na vprašanje v 
sklopu nadaljnjega razvoja zdravstvenega varstva. Njegove določene naloge so 
namreč odvisne prav od pravilne rešitve vprašanj kadrov. Menimo, da so 
sedanji pogoji za šolanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev — čeprav 
obstajajo še zelo resni problemi — mnogo boljši kot so bili pred leti. Vendar 
kljub temu še nismo uspeli odstraniti nesorazmerja med zdravstvenimi de- 
lavci z visoko izobrazbo in drugimi, predvsem s srednjo izobrazbo. V potrebni 
meri tudi ne vodimo skrbi o prioritetnih potrebah določenih kategorij zdrav- 
stvenih delavcev. 

Zaradi vsestranskega in hitrega razvoja zdravstvene službe vedno bolj 
primanjkuje potrebnih zdravstvenih kadrov, sedanje kapacitete zdravstvenih 
šol pa ne zadoščajo več. Zato je še dokaj pomanjkljiva npr. nega bolnika na 
domu, patronažna služba, dispanzerska služba itd, Ce hočemo v prihodnje 
uspešno rešiti to vprašanje, moramo razširiti zmogljivosti šol za zdravstvene 
delavce in odpreti na višji šoli za zdravstvene delavce nove oddelke za sani- 
tarne tehnike, delovne terapevte in zdravstvene statistike. Ker primanjkuje? 
kadrov za delo v patronaži, bi bilo nujno, da v Mariboru odpremo poseben 
oddelek (v sklopu višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani) za pa,trenažne 
sestre. 

Razmerje med zdravniki in med medicinskimi sestrami je danes 1:1, doseči 
pa je treba razmerje najmanj 1 : 2. Tudi razmerje 1 : 1 med medicinskimi se- 
strami, zaposlenimi v bolnišnicah in izven bolnišnic, ne zadovoljuje. 

Glede na pomanjkanje srednjega medicinskega kadra in glede na to, da 
se odpirajo nove bolnišnice, da se razširja zdravstvena dejavnost sploh in da 
je razmerje med visokimi in višjimi ter med temi srednjimi zdravstvenimi 
kadri še dokaj neugodno, moramo omogočiti vsakoletni vpis, razširiti kapacitete 
teh šol in ob njih ustanavljati tudi internate. Posebej opozarjamo na to, da 
takšne srednje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani nimamo. 

Na terenu trenutno dela 434 babic, ki so končale babiško šolo. Terenske 
babice niso — zaradi majhnega števila porodov na domu — polno izkoriščene 
in se tudi premalo vključujejo v patronažno delo. Ob dejstvu, da se število 
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porodov na domovih znižuje, bo potrebno poiskati za ta kader drugačno per- 
spektivo kot jo ima sedaj. Proučiti bi bilo treba možnosti, da bi se ta kader, 
ki je razmeroma mlad, prvenstveno usposobil za delo v patronaži (dopolnilno 
šolanje), v perspektivi pa naj bi šola za babice dajala kader za delo v gine- 
kološko-porcd nišk i h bolnicah. 

Se posebej poudarjamo, da močno primanjkuje zobnih tehnikov. Zato mo- 
ramo stremeti za tem, da v prihodnjem obdobju povečamo njihovoi število, za 
kar bi bilo potrebno ustanoviti zobotehnično šolo v Mariboru. Ob tem seveda 
ne smemo pozabiti tudi na nadaljnjo rast števila zobnih terapevtov. 

Primanjkuje tudi zobnih asistentk, oziroma je njihova izobrazba pomanj- 
kljiva. Zobne asistentke so se doslej usposabljale le v praksi in tečajih, šola 
za zobne asistentke pa je v Ljubljani šele prvo leto. Nujno bi bilo, da se usta- 
novi taka šola tudi v Mariboru. Šolanje naj bi trajalo dve leti. 2e zaposlenim 
zobnim asistentkam bi bilo treba omogočiti, da si pridobijo' kvalifikacijo — 
kakršno daje šola — s tem, da se zanje predvidi poseben učni in izpitni program. 

Menimo, da bomo le tako lahko izpolnili predvideni plan novih zdrav- 
stvenih kadrov v naslednjem sedemletnem obdobju. Osnutek 7-letnega plana 
razvoja zdravstva sicer opozarja na kadrovske probleme v zdravstveni službi, 
vendar bi bilo treba zaradi občutnega pomanjkanja določenih profilov zdrav- 
stvenih delavcev (delovnih terapevtov, preventivcev, zobnih tehnikov, negovalk 
ža starostnike itd.) bolj določeno predvideti, kako in kdaj se bodo ti problemi 
začeli tudi reševati. 

Nenehno se srečujemo z različnimi mnenji o vlogi in potrebi zdravnikov 
splošne prakse in kakšno naj bo številčno razmerje med njimi in specialisti 
(bolnišničnimi zdravniki). Zato je nujno potrebno, da razčistimo ta problem 
in da sprejmemo enote|n koncept, na osnovi katerega bomo lahko v prihodnje 
bolj previdno kadrovali. 

Menimo, da mora naša urejena zdravstvena služba sloneti na zdravniku, 
usposobljenem za osnovno zdravstveno varstvo. Za hitro diagnozo, orientacijo 
in za pravilno terapijo zadostuje približno v dveh tretjinah bolezenskih pri- 
merov osnovna zdravstvena služba. V teh primerih torej specialisti nedvomno 
niso potrebni. Bolj pereče je vprašanje, če dajejo medicinska fakulteta, staž 
in postdiplomsko izpopolnjevanje strokovno in tehnično dovolj usposobljenega 
zdravnika za te naloge. Vse bolj prihajamo namreč do zaključka, da so mladi 
zdravniki predvsem izšolani za delo v bolnišnicah oziroma za usmerjanje v 
specializacije. Ce torej želimo dobiti res dobrega zdravnika za dispanzersko 
dejavnost, je treba, da prilagodimo v tej smeri tudi študij na fakulteti in da 
potem peljemo mladega zdravnika skozi vse oddelke bolnišnice, da si bo lahko 
pridobil potrebno rutinsko znanje za delo na terenu. Seveda ne sme biti ta bol- 
nišnična praksa simbolična (sedanji staž), marveč mora dati mlademu zdravniku 
praktično znanje in sigurnost pri odločanju in delu. Zato bi morali starejši 
zdravniki v bolnišnicah v celoti vključiti te mlade zdravnike v redno delo in 
jim posvetiti še posebno skrb pri njihovi strokovni vzgoji. Za takšne vzgoji- 
teljsko-strokovne naloge bi morali bolnišnični zdravniki — mimo strokovnega 
znanja poznati na eni strani še terensko problematiko in delovne pogoje v 
zdravstvenih domovih, postajah in dispanzerjih, na drugi strani pa nenehno 
zasledovati delo teh zdravnikov na terenu, biti z njimi v stalnih stikih, jim 
pomagati, skratka: biti morajo njihovi mentorji. To mentorstvo se lahko izraža 
v različnih oblikah kot so npr. strokovni obiski, posveti, kratki tečaji, pismeni 
stiki ipd. Zaradi vsega tega menimo, da sta takšno strokovno sodelovanje in 
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spoštovanje teh načel pogoj za nadaljnje utrjevanje dobre in bolniku najbolj 
približane zdravstvene službe. 

Čimprej bo treba kadrovsko usposobiti že ustanovljeno katedro za socialno 
medicino na medicinski fakulteti in ustanoviti katedro za medicino dela. Prvo 
nam narekuje spoznanje medicinske znanosti o socialni pogojenosti mnogih 
bolezenskih pojavov, katerih vzroke je mogoče odpravljati s prayočasnim in 
organiziranim preventivnim delom. Za to delo morajo biti usposobljen i 
zdravniki. 

Ustanovitev katedre za medicino dela. pa narekuje posebna ylyb pri^v^- 
jalca, ki je še toliko bolj potrebna v vse večjem procesu razvoja,industrije, ,.... 

Nadalje naj omenimo specializacijo zdravnikov.. Doslej so se. sp^ci^li^acijje 
obravnavale brez kakršnihkoli pogojev in omejitev. Zahteval, se je le opravlja 
strokovni izpit. Posledica takšnega odobravanja je,bila,, da ni,bilp,,prijav „z^ 
specializacijo za že itak insuficientne stroke, kot sq npr. UjPolflgijfl,, radiologija, 
psihiatrija, socialna medicina, mikrobiologija itd, Zato, bi bilo. ti^^lp^. fyjoditi 
politiko odobravanja specializacij na osnovi dejanskih potreb jn u§np|gj;j#|"|ju 
študentov medicine na insuficientne strok£.,Pri <em neibi bila o^več, 
analiza o tem, kakšne oblike stimuliranja bi usmerjale zdravnikom te, dejav.gp^i, 

Ugotavljamo, da je v minulih dveh letih padej..fid^totpje,. ttistilj, 
medicine, ki so prejemali štipendije. Trenutno stanja,gledei.štipen^it-anj^, š^M~ 
dentov medicine (vključno stomatologije) je: od skupnega števjla rednih $tqden- 
fov in absolventov medicinske fakultete 109(j, ,prejema zdaj ^Lipepflijp ,,4^ 
študentov oziroma absolventov. , u ,. ,tj ,.| , 

Od 200 študentov, I. letnika prejema štipendije 16 ,štuc}entqy,, ,Yeč, „ije. .bilo 
Štipendistov med študenti srednjih in višjih zdravstvenih špl, s*ij jjh.J.^ o4 
skupnega števila 1712 prejemalo štipendije 843. Mesečni znesek izplačanih, šti- 
pendij je znašal 6 940 000 din. Največ teh štipendistov imajo' zdray;,tve:ni zavodi 
in občinske skupščine. .., 

Ce želimo dobiti nove zdravniške kadre, moramo voditi pravilno,, politiko 
Štipendiranja in kreditiranja. Študente medicine, n§j štipendirajo predvsem 
zdravstveni zavodi. Tem pa je treba seveda omogočiti v sistemu financiranja 
zdravstvene službe, da namenijo več sredstev v te namene. Treba bo urediti 
tudi vprašanje plačevanja sitaža; morda tako, da se zdravstvenim zavodom,, ki 
nujno potrebujejo nove zdravnike, priznavajo ti stroški v cene zdravstvenih 
storitev. 

Osnutek 7-letnega plana razvoja zdravstva ne obravnava v zadostni meri 
postdiplomskega usposabljanja zdravnikov. Takšno usposabljanje doslej še ni 
postala stalna oblika strokovnega izpopolnjevanja, čeprav je to- potrebno, kar 
predvidevajo tudi obstojciči predpisi. Menimo, da je treba postdiplomsko uspo- 
sabljanje zdravnikov vključiti v sistem študija III. stopnje na medicinski 
fakulteti. Zato bi morala medicinska fakulteta izdelati ustrezne programe pastdi- 
plomskega študija. Prav tako bi morali tej nalogi posvetiti zdravstveni zavodi 
in drugi odgovorni činitelji, posebej še Slovensko zdravniško društvo in njegove 
sekcije več pozornosti kot doslej in omogočiti zdravnikom osnovnega zdravstve- 
nega varstva strokovno izpopolnjevanje ne samo s področja interne medicine, 
marveč tudi z drugih področij kot so organizacija zdravstvene službe, socialna 
medicina, okulistika, mala kirurgija, ginekologija, porodništvo in podobno. Vsega 
tega jim namreč redni študij ne nudi ali jim nudi le v nezadostni meri. 

Tudi znanstveno-raziskovalno' delo močno zaostaja za tovrstno dejavnostjo 
v svetu, zaostaja pa tudi za raziskovalnim delom na drugih področjih v naši 
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državi kot tudi v republiki. Predvsem, je pri nas v zaostanku teorija, dočim gre 
aplikacija v korak z razvojem z ozirom na široko mednarodno izmenjavo znan- 
stvenih dosežkov. Znanstveno-raziskovalno delo na področju teorije je izredno 
drago, zato je treba doseči v jugoslovanskem merilu večjo koordinacijo in bolj 
načrtno delovanje, da se naloge ne bi duplirale. V ta prizadevanja bi se morala 
vključiti tudi medicinska fakulteta z ustreznimi programi znanstveno-razisko- 
valnega dela in v večji meri skrbeti za vzgojo znanstveno-raziskovalnega kadra. 

Za zadnja leta je pomembno, da se vedno več zdravnikov zaposluje v 
tujini — deloma po liniji mednarodne tehnične pomoči — oziroma odhaja na 
strokovne izpopolnjevanje ali pa pod pretvezo takšnega izpopolnjevanja. Na 
drugi strani se v naši republiki zaposluje vedno več zdravnikov iz drugih repu- 
blik. S tem se sicer nastale razlike nekoliko krijejo, vendar bo vseeno pripo- 
ročljiva politika premišljenega rekrutiranja zdravniških kadrov za daljše 
zaposlitve v državah v razvoju in omejevanja zaposlitev na zahodu. 

Število farmacevtov zadošča, medtem ko njihova razporeditev ni povsem 
zadovoljiva. V mestih je farmacevtov dovolj, na podeželju jih primanjkuje. 
Predvideni porast števila farmacevtov bo možno doseči, vendar bo treba vzpo- 
redno s tem povečati tudi število farmacevtskih tehnikov tako, da bo doseženo 
razmerje med tema dvema 1:1. To razmerje je primerno za normalno funkci- 
oniranje farmacevtske službe. 

Kar zadeva farmacevtsko službo na eni in zdravstveno na drugi strani, 
bi moralo biti med njima tesnejše sodelovanje. Takšno sodelovanje lahko dose- 
žemo le s tqm, da se farmacevt vključi v zdravstveni team. Da bi to dosegli, 
je treba prilagoditi študij na farmacevtskem odseku fakultete za naravoslovje 
in tehnologijo tej zahtevi s tem, da bi v svoje študijske programe vključili v 
večji meri biokemijo in bromatologijo. 

Posebno vprašanje je pomanjkanje kvalificiranih ekonomskih in upravno- 
administrativnih kadrov, ki naj bi delali na področju zdravstva. Zaradi občut- 
nega pomanjkanja te|h kadrov morajo zdravstveni delavci opravljati tudi te 
naloge. To jih seveda močno obremenjuje posebno še, ker za to delo niso niti 
usposobljeni. Zato menimo, da bodo morali, če hočemo uresničiti naloge 
7-letnega plana nadaljnjega razvoja zdravstvene službe — štipendirati zdrav- 
stveni zavodi za svoje potrebe tudi te kadre ne glede na to, da bo določene 
skupne naloge opravljala za zdravstvene zavode skupnost zdravstvenih zavodov 
SR Slovenije. Dejstvo je namreč, da dokler ne bomo rešili tudi tega kadrovskega 
vprašanja, tako dolgo ne bomo mogli uspešno reševati vprašanja boljše organi- 
zacije zdravstvene službe in njenega bolj uspešnega gospodarjenja. 

IV. 

Člen 92 splošnega zakona o organizaciji zdravstvene službe (Ur. 1. FLRJ 
št. 45/60) določa, da ustvarjajo zdravstveni zavodi sredstva za financiranje svoje 
dejavnosti z zaračunavanjem storitev in z drugimi dohodki. Za financiranje 
posameznih dejavnosti pri izvajanju zdravstvenih ukrepov in za izdatke, ki jih 
ni mogoče kriti z dohodki, lahko dobivajo zdravstveni zavodi tudi dotacije. 
Mimo tega lahko dobijo sredstva za svoje poslovanje tudi s posojili in krediti 
za obratna in osnovna sredstva. 

Obstoječi predpisi o financiranju zdravstvenega varstva predvsem zagotav- 
ljajo sredstva za kurativno delo, medtem ko za preventivno dejavnost niso 
sredstva zagotovljena in jasno določena. Ugotavljamo namreč, da občinske in 
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okrajne skupščine ter skupnosti in skupščine socialnega zavarovanja ne vred- 
notijo pravilno preventivnega zdravstvenega dela. Vzrokov za to je precej. 
Predvsem smo ustvarili pogoje za kurativno usmerjenost zdravstvenih delavcev 
in zdravstvenih zavodov ter zagotovili sredstva predvsem za to dejavnost. 
Neurejen način financiranja preventivne dejavosti, neustrezen način stimu- 
liranja zdravstvenih delavcev za opravljanje te dejavnosti in zanemarjanje nji- 
hove vzgoje za to področje onemogočajo, da bi se zdravstveni delavci bolj 
posvetili preventivni dejavnosti. 

Pomanjkljiva je tudi koordinacija med plačniki preventivnih zdravstvenih 
storitev (občina, socialno zavarovanje, delovne organizacije), kar preprečuje 
združevanje sredstev za preventivo. K vsemu temu se pridružujejo še nejasni 
predpisi o tem, kakšno preventivo je kdo dolžan financirati že po zakonu. Teh 
pomanjkljivosti niso odpravili niti pravilniki komunalnih skupnosti socialnega 
zavarovanja o pravicah zavarovancev do zdravstvenega varstva. Tako smo v 
položaju, da socialno zavarovanje prenaša obveznosti financiranja preventive 
na občine, občine na sklade socialnega zavarovanja, na sredi pa je ostala pre- 
ventivna zdravstvena služba s svojimi potrebami ter z nezadostnimi sredstvi 
in kadri. 

Zato bi bilo treba s predpisi jasno precizirati, katere dejavnosti sodijo v 
okvir individualne preventive ki jih plačuje socialno zavarovanje. Razčistiti 
bi bilo treba tudi položaj zavodov za zdravstveno varstvo in jih staviti v 
neposreden odnos s komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje. 

Ugotavljamo, da delovni načrti zdravstvenih zavodov vedno bolj precizno 
postavljajo naloge s področja preventive. Vendar se precejšen del teh nalog 
ne uresniči prav zaradi vzrokov, ki smo jih navedli zgoraj. Morda je vzrok za 
takšne odnose med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi zavodi za socialno 
zavarovanje ter občinami glede financiranja preventive, tudi še dejstvo, da 
nimamo dokumentiranih analiz o potrebah in o rezultatih preventivne dejavnosti 
tako z zdravstvenega kot tudi z ekonomskega gledišča. Menimo, da bi bila 
izdelava takšnih analiz med osnovnimi nalogami občinskih zdravstvenih centrov, 
ki — žal — v svoji funkciji še niso zaživeli tako kot bi morali. 

Ustavno načelo delitve dohodka sicer dovoljuje zdravstvenim zavodom, da 
si zasigurajo sredstva ne samo za redno delo, marveč tudi za svoj razvoj 
(razširjena reprodukcija). Vendar je to v praksi čestokrat drugače. 

Splošni zakon o organizaciji zdravstvene službe tudi določa (člen 114), da se 
izgradnja, razširitev in oprema zdravstvenih zavodov, znanstveno-raziskovalno 
delo, strokovno usposabljanje in preventivni ukrepi splošnega pomena finan- 
cirajo iz občinskih zdravstvenih investicijskih skladov, proračunov in iz skladov 
politično-teritorialnih skupnosti, iz skladov zdravstvenega zavarovanja, iz dota- 
cij in iz ustreznih skladov zdravstvenih zavodov. Sredstva občinskega zdrav- 
stvenega investicijskega sklada služijo prvenstveno za dajanje posojil za 
investicijsko izgradnjo na področju zdravstva. Iz sredstev amortizacije se dajejo 
lahko samo posojila za izgradnjo in opremo zdravstvenih zavodov. 

Takšna so torej zakonska določila. Kakor pa izgleda ta zadeva v praksi, 
povedo naslednje ugotovitve: 

Poročilo Republiškega sekretariata za zdravstvo za 1963. leto ugotavlja, da 
obstajajo le v 37 občinah občinski zdravstveni investicijski skladi, da sta v 
Kranju in Mariboru medobčinska sklada za skupno 8 občin in da v 17 občinah 
teh skladov še niso ustanovili. 
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V letu 1962 (za leto 1963 dokončnih podatkov še ni) so ustvarili ti skladi 
skupaj 501 milijon dinarjev sredstev. V glavnem so bile to dotacije zavodov 
za socialno zavarovanje (163 milijonov), sredstva amortizacije (130 milijonov) 
in posojila (125 milijonov). Proračunska sredstva so bila sorazmerno majhna, 
saj so plačali lokalni proračuni v prvem polletju 1963. leta komaj 77 milijonov 
dinarjev za zdravstvene investicije. 

Republiško navodilo za sklepanje pogodb o zdravstvenih storitvah zavaro- 
vanim osebam (Ur. 1. LRS št. 38/62), ki temelji na zveznem zakonu o financi- 
ranju zdravstvenega zavarovanja, med drugim določa, da se v pogodbeno 
določenih cenah za zdravstvene storitve v zdravstvenih zavodih upoštevajo 
anuitete za odplačilo posojil, najetih do 28. junija 1962. To navodilo dalje določa, 
da v pogodbah ne sme biti določbe o zaračunavanju namenskih sredstev za 
zdravstvene investicije in družbeni standard v ceno zdravstvene storitve, ozi- 
roma o dodeljevanju takih sredstev s posebnimi pogodbenimi določbami. 

Omenjeni predpis in šibki občinski zdravstveni investicijski skladi onemo- 
gočajo zdravstvenim zavodom že enostavno reprodukcijo in toliko manj 
razširjeno. Ker zavodi za socialno zavarovanje ne morejo več financirati 
investicij v zdravstvu, bodo morale nositi glavno breme za nove investicije 
družbeno-politične skupnosti z najemanjem bančnih posojil. Posojila bodo torej 
v prihodnje osnovni vir sredstev za financiranje zdravstvenih investicij. Kre- 
ditna sredstva so na razpolago v glavnem iz rezerv socialnega zavarovanja in 
iz presežkov skladov zdravstvenega zavarovanja. 

Vprašanje je, kako v bodoče financirati predvsem razširjeno reprodukcijo v 
zdravstvu. Morda naj bi proračuni prevzeli funkcijo financiranja razširjene 
reprodukcije, vendar s tem, da bi oblikovali novo delitev narodnega dohodka 
za te potrebe, se pravi da bi morali povečati sredstva ožjih družbeno-političriih 
skupnosti. Nedvomno bo treba temeljito proučiti možnosti, da bi bila v cenah 
zdravstvenih storitev vračunana tudi potrebna sredstva za formiranje skladov, 
torej namenska sredstva za razvoj zdravstvenih zavodov. 

Zdravstveni zavodi ustvarjajo sredstva za financiranje svoje dejavnosti v 
prvi vrsti z zaračunavanjem storitev na osnovi pogodbenih dogovorov s posa- 
meznimi plačniki teh storitev. Glavni plačniJk so komunalni zavodi za socialno 
zavarovanje. Pri sklepanju pogodb se pojavljajo predvsem naslednji problemi: 

a) pri sestavljanju delovnih programov je še pomanjkljivo sodelovanje med 
zdravstvenimi zavodi in pristojnim zdravstvenimi centri ter z občnskimi skup- 
ščinami kot nosilci politike osnovnega zdravstvenega varstva. Zato tudi mnogi 
delovni programi še niso povsem usklajeni s potrebami zdravstvenega varstva 
ter z materialnimi in finančnimi zmogljivostmi komune; 

b) pri pogajanjih premalo sodelujejo organi samoupravljanja obeh pogod- 
benih strank in tudi zastopniki občinskih skupščin. Posledica tega je, da se 
dogovarjajo administrativni uslužbenci in da zastopniki komunalnih zavodov 
za socialno zavarovanje posegajo celo v interno delitev dohodka v zdravstvenih 
zavodih; 

c) nekateri komunalni zavodi za socialno zavarovanje še vedno zavzemajo 
dokaj odbijajoče stališče do štipendiranja oziroma strokovnega izpopolnjevanja 
zdravstvenih delavcev. Komunalni zavodi za socialno zavarovanje bi morali 
bolj upoštevati to vprašanje in tudi nujne kadrovske potrebe; 

č) ni še jasno, kdo naj financira enostavno in razširjeno dejavnost zdrav- 
stvenih zavodov, oziroma, če naj bi v cene zdravstvenih storitev vračunali tudi 
potrebna sredstva za formiranje skladov zdravstvenih zavodov. To privede do 
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tega, da zdravstveni zavodi niso sposobni financirati niti enostavne in še manj 
razširjene reprodukcije! Tako nimajo zdravstveni zavodi dovolj sredstev niti 
za zamenjavo opreme; 

d) vse premalo sta upoštevani vrednost in pomen preventivnega dela. Celo 
popolnoma jasno dokazana koristnost vlaganja sredstev v preventivno delo 
(zdravstveni centri, zavodi za zdravstveno varstvo, cepljenje, dietične menze 
itd.) ne najde mnogokrat razumevanja in odziva pri sklepanju pogodb. To 
negativno vpliva na programiranje, zaradi česar so programi čestokrat nepopolni 
oziroma prilagojeni finančnim možnostim in ne dejanskim potrebam. 

Vse te okoliščine zavlačujejo sklepanje pogodb, ki morajo biti na osnovi 
republiškega navodila sklenjene do 1. II. vsakega leta. Prav zaradi omenjenih 
dejstev so to sklepanje zavleče marsikje celo do poletja, kar se negativno odraža 
v izvajanju programov in v gospodarjenju zdravstvenih zavodov. 

Velika večina pogodb, sklenjenih med zdravstvenimi zavodi in komunal- 
nimi zavodi za socialno zavarovanje, še sloni na pavšalnem sistemu plačevanja, 
čeprav so možne tudi drugačne oblike plačevanja zdravstvenih storitev. Pavšalni 
sistem je v bistvu proračunski sistem financiranja zdravstvenih zavodov. Tak 
proračunski sistem oziroma način financiranja ne ocenjuje in ne stimulira 
opravljenega dela, marveč ugotavlja samo višino sredstev, ki so potrebna za 
obstoj in dejavnost določene organizacije. Zato na današnji stopnji razvoja, 
ko je tudi zdravstvena služba qnakopravno vključena v celotni proces 
družbene reprodukcije in, ko tudi ustava pravi, da je delo- edino merilo' Za 
družbenoekonomski položaj človeka, proračunski sistem financiranja zdrav- 
stvenih zavodov ne ustreza več. S takšnim načinom financiranja So delavci 
v družbenih službah — med katere sodijo- tudi zdravstveni delavci — izločeni od 
Uspehov svojega dela in destimulirani za boljše in kvalitetnejše delo. 

Čeprav je v pogodbah v določeni meri že opaziti, da se vse bolj upoštevajo 
boljši kvalifikacijski sestav zdravstvenih delavcev, cene tržišča, večje potrebe 
zdravstvenega varstva in podobno, bi bilo prav, da bi zdravstveni zavodi že 
prešli na sistem obračunavanja posameznih zdravstvenih storitev. Seveda 
zahteva ta sistem ustrezne cenike, ki naj jih obdela in pripravi ekonomsko- 
analitična služba. Ker zdravstveni zavodi še nimajo dobro urejene te službe, 
bi bilo potrebno, da se naslonijo- na razne inštitute in na tiste zdravstvene 
zavode, ki so že vpeljali tak sistem. Le-ti jim naj posredujejo izkušnje pri 
iskanju novih oblik plačevanja zdravstvenih storitev. To je tudi dolžnost zdrav- 
stvenih centrov in skupnosti zdravstvenih zavodov, da začnejo bolj intenzivno 
in bolj sistematično proučevati nove oblike plačevanja in, da nudijo zdravstve- 
nim zavodom vso strokovno pomoč. Vse to ne bo uspešno, če si ne bodo tudi 
sami zdravstveni delavci prizadevali za uvedbo takšnega sistema. Vsi zdravstveni 
delavci namreč še niso povsem naklonjeni novi obliki plačevanja posameznih 
zdravstvenih storitev, delno tudi zato, ker nimajo dovolj izkušenj in pomoči 
pri uvajanju novega sistema. 

Na osnovi pogodb izvajajo zdravstveni zavodi določene naloge na področju 
zdravstvenega varstva, pri čemer tudi določajo- obseg, cene in pogoje, s katerimi 
bodo opravljali te usluge. S tem se menjajo administrativni odnosi in vzpostav- 
ljajo se takšni, ki izražajo obojestransko zainteresiranost tako glede učinkovi- 
tega zdravstvenega varstva, kot tudi ekonomske stimulacije sklepanja. S 
svobodnim sklepanjem pogodb med enakopravnima partnerjema — osnova za 
takšno sklepanje morajo biti realni plani, utrjene cene in finančne sposobnosti 
plačnika — se zdravstveni zavodi osvobajajo proračunskega sistema financiranja. 
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Da pa bodo zdravstveni zavodi zares enakopraven partner pri tem sklepanju, 
morajo imeti dobro organizirano delo in zagotavljati občanu popolno in kva- 
litetno zdravstveno varstvo. Hkrati pa menimo, da (komunalni zavodi za socialno 
zavarovanje niso pristojni odločati o strokovnih zadevah in nalogah zdravstve- 
nih zavodov. Strokovno oceno delovnih programov lahko dajo le pristojni 
zdravstveni centri kot strokovni svetovalci družbeno-političnih skupnosti. 
Skratka: pogodbeni razgovori morajo sloneti na povsem enakopravnem nivoju. 

Pri vsem tem se zahteva od zdravstvenih zavodov, da razvijajo iniciativo 
posameznika in delovnih skupnosti v smeri odkrivanja notranjih rezerv in 
določenih slabosti, v smeri bolj racionalnega izkoriščanja sredstev, bolj organi- 
ziranega dela, boljših medsebojnih odnosov, v smeri večjega zanimanja za 
probleme zdravstvenega varstva v komuni itd. Skladno s tem mora biti zdrav- 
stveni delavec v pogojih samofinanciranja zdravstva ne samo strokovnjak, ki 
se izključno ukvarja s strokovnim delom, marveč istočasno tudi družbeni 
delavec, ki skrbi za sredstva, s katerimi soupravlja, za boljše delo svojega 
zavoda in za njegov nadaljnji razvoj. 

Poročilo Republiškega sekretariata za zdravstvo za zadnja leta kot tudi 
tabelarni prikazi v osnutku 7-letnega načrta razvoja zdravstva SR Slovenije za 
obdobje 1964—1970 kažejo, da so v zadnjih letih močno narasle investicije za 
potrebe zdravstva. Tako so se letna vlaganja investicij povečala od 1 966 milijo- 
nov v letu 1957 na predvidenih 5 400 milijonov dinarjev v minulem letu (točnega 
prikaza za leto 1963 še ni). Ta močan porast investicij je omogočil nove kapa- 
citete, boljšo opremo zdravstvenih zavodov in s tem seveda tudi njihovo bolj 
učinkovito delo. Pri tem moramo upoštevati, da se za toliko ni povečal obseg 
zdravstvenih zmogljivosti, saj gre namreč približno 20—25 fl/o teh sredstev tudi 
na račun podražitve. 

Naj v tej zvezi navedemo le nekaj novih kapacitet oziroma objektov, v 
katere smo v zadnjih letih vložili določena investicijska sredstva: bolnišnica 
Slovenj Gradec, nove kapacitete v ljubljanskem medicinskem centru, gradnje v 
Radencih in Rogaški Slatini, bolnišnica Stara gora, infekcijska klinika, bolniš- 
nica »Dr. Peter Deržaj«, bolnišnica Murska Sobota, Novo mesto, zdravilišče 
Dolenjske Toplice, zdravstveni domovi v Polju, na Rudniku, v Mariboru, Kranj- 
ski gori itd. Tako npr. so znašala samo republiška investicijska vlaganja v 
minulem letu 813 milijonov, od katerih jih je bilo v I. polletju izkoriščenih 
414 miijonov, se pravi dobrih 50°/o. 

Poleg republiških so znašale druge investicije v prvem polletju minulega 
leta približno 1500 milijonov dinarje|v. S temi sredstvi so bile v glavnem oprav- 
ljene razne adaptacije in nabavljena potrebna oprema. Sredstva za te investicije 
so se krila iz lastnih sredstev zdravstvenih zavodov, dalje iz lokalnih proračunov, 
iz sredstev gospodarskih organizacij, s posojili pri bankah, iz občinskih zdrav- 
stvenih investicijskih skladov ter v majhni meri tudi iz sredstev socialnega 
zavarovanja. Največ bančnih posojil so v I. polletju minulega leta koristila 
zdravilišča saj so lahko najemala kredite, namenjne za razvoj turizma, medtem 
ko so drugi zdravstveni zavodi dobili posojila le v minimalni meri. 

V minulem 7-letnem obdobju so se hitreje razvijali ambulantno-poliklinični 
zavodi, zaostajale pa so investicije za bolnišnično službo. Ce primerjamo inve- 
sticije v letu 1957 z indeksom 100, vidimo, da so narasle investicije za ambulantno- 
poliklinične zavode na indeks 463 v letu 1963, investicije za bolnišnično službo 
pa samo na 198. Naj zdaj specifiramo ta investicijska sredstva: 
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Največji dol sredstev, investiranih v zdravstvo, izhaja — kot smo že zgoraj 
» omenili — iz lastnih sredstev zdravstvenih zavodov. Tako je bilo v obdobju 

1956—1962 vloženih iz teh sredstev približno 9 600 milijonov (po podatkih zavoda 
SR Slovenije za zdravstveno varstvo). Sredstva socialnega zavarovanja so znašala 
v istem času 3 004 milijone. Ta sredstva, čeprav zelo pomembna za razvoj in 
opremo zdravstvenih zavodov, so bila odvisna od finančnih rezultatov zavodov 
za socialno zavarovanje. Zato jih ni bilo mogoče planirati za daljše obdobje. 
Sredstva lokalnih proračunov so znašala 2603 milijone. Vendar moramo pouda- 
riti, da so ta investicijska sredstva dajale gospodarsko močnejše razvite občine 
in da so gospodarsko šibkejše — kjer so slabše higienske razmere in tudi 
zdravstveno varstvo zaostaja — vlagale v investicije znatno manj. Iz republi- 
škega proračuna je bilo v obdobju 1956—1962 investiranih 2914 milijonov. Ta 
sredstva so bila porabljena predvsem za izgradnjo zdravstvenih zavodov repu- 
bliškega pomena. 

Če torej gledamo v celoti sredstva, ki so se vlagala v obdobju 1956—1962 
v zdravstvene investicije, lahko ugotovimo, da predstavljajo pomemben dopri- 
nos k razvoju zdravstvene službe (skupaj investirano v tem času 21 435 milijo- 
nov). Ce pa gledamo te investicije z gledišča novogradenj, adaptacij, dopolnitev 
in zamenjave opreme, vidimo, da smo v tem obdobju sorazmerno največ vlagali 
v novogradnje (9 966 milijonov ali 45,5 %>) in za dopolnitev opreme (4 670 mili- 
jonov ali 21,2%), nato za adaptacije in končno za zamenjavo opreme. Sredstva 
za novogradnje so se povečala iz leta v leto in to posebno v letih 1961 in 1962, 
ko je bilo v teh dveh letih investirano v novogradnje 4 930 milijonov. V istem 
času je bilo investirano za dopolnitev opreme približno 2 019 in za adaptacije 
977 milijonov dinarjev. Investicijska sredstva, porabljena za zamenjavo opreme, 
so se gibala v zadnjih letih precej enakomerno. Ti podatki o dinamiki investi- 
cijskih sredstev kažejo, da so se investicijska sredstva vlagala predvsem v 
novogradnje in za dopolnitev opreme in manj za adaptacije in za zamenjavo 
opreme. Nedvomno so morali marsikje iti na novogradnje zaradi pomanjkanja 
oziroma dotrajanosti zdravstvenih objektov, vendar se je nekje premalo upošte- 
vala funkcionalnost. 

Pri gradnji novih bolnišnic bomo morali računati res samo na realne potrebe 
in se boriti proti morebitnemu lokalizmu, da bi namreč že vsako manjše 
območje moralo imeti svojo bolnišnico namesto, da bi se sredstva združevala v 
okviru več komun ali okrajev. Pri tem mora odigrati pomembno vlogo Repu- 
bliški zdravstveni center in skrbeti, da bo politika investiranja v zdravstvo 
v prihodnje bolj sistematična in ustrezna potrebam. Ne bi se smelo več dogajati, 
ko so sredstva za začetek gradnje zagotovljena, potem pa se ta gradnja zaradi 
pomanjkanja sredstev in nepravilnih izračunov zavleče za več let (infekcijska 
klinika). Takšna nesmotrnost samo podražuje gradnje. Zato je nujno, da ustva- 
rimo zaradi bolj uspešnega investiranja v zdravstvo dobre perspektivne plane 
razvoja zdravstvene mreže za območja občin in okrajev. 

Splošni zakon o organizaciji zdravstvene službe sicer načelno rešuje vpra- 
šanje investiranja v zdravstvo, vendar se pri konkretnem izvajanju teh načel 
pojavlja še vrsta problemov, ki jih bo treba rešiti. 

Občinski zdravstveni investicijski sklad bi moral biti nosilec investicijske 
politike. Zato bi moral v glavnem oskrbeti največ del sredstev za potrebe 
zdravstva svojega območja. Za leto 1963 predvidevajo občinski investicijski 
skladi 1 117 milijonov dohodkov in sicer največ iz posojil (488), iz amortizacije 
(330) in iz proračunov (223 milijonov dinarjev). Niso še razčiščeni pogoji, pod 
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katerimi naj bi zdravstveni zavodi najemali posojila iz teh skladov. Dalje še 
ni rešeno vprašanje, kako in kdo bo plačeval anuitete v primerih, ko zdravstveni , 
zavodi nimajo skladov za te obveznosti. Tudi načelo o združevanju sredstev 
še ni povsem izdelano. 

Mnoge občine so ustanovile te sklade, vendar nekatere med temi niso spre- 
jele ustrezajočih predpisov o skladih, niti niso vložile v te sklade nikakršnih 
sredstev, računajoč samo na amortizacijo zdravstvenih zavodov kot edini vir 
sredstev za občinski zdravstveni investicijski sklad. 

V poslovni sklad zdravstvenih zavodov sodi tudi amortizacija. Ta bo znašala 
letos, kljub lanski revalorizaciji, okoli 1 700 milijonov in se bo letno povečala 
za nad 100 milijonov. Večina sredstev tega sklada in amortizacije bodo 
porabljena za enostavno reprodukcijo in bo del amortizacije (tisti, ki ga morajo 
zdravstveni zavodi odvajati v občinske zdravstvene investicijske sklade) prišel 
v po-štev za financiranje novih kapacitet. Ta sredstva lahko ocenjujemo na 
600 do 700 milijonov na leto. 

Presežki socialnega zavarovanja, ki so bili do leta 1961 med najvažnejšimi 
viri za investicije, se po zakonu o organizaciji in financiranju socialnega zava- 
rovanja ne morejo več uporabljati v te namene. Zdaj se vsi presežki nalagajo V 
banko, ki potem ta sredstva odobrava družbeno-političnim skupnostim, čeprav 
je možno dajati posojila tudi zdravstvenim zavodom neposredno, kar se v praksi 
Še ne dogaja. Prav tako ni več dovoljeno v cene zdravstvenih storitev vkalku- 
lirati anuitet za posojilo. Zato popolnoma odpade financiranje zdravstvenih! 
investicij iz sredstev socialnega zavarovanja v obliki dotacij. 

Republika financira le investicije za ljubljanski medicinski center in za 
nekatere specialne bolnišnice. Okraji in občine so v zadnjih letih vlagale za 
investicije v zdravstvo- na leto približno 400 do 500 milijonov dinarjev. S temi 
sredstvi so lahko- financirali samo cenejše — izven bolnišnične objekte. To je 
imelo za posledico-, da so bile letne investicije za stacioniranje od leta 1957 do 
1963 pravzaprav majhne. Dotacije gospodarskih in drugih organizacij ne pred- 
stavljajo pomebnejšega vira sredstev. Ta sredstva, ki znašajo na leto približno 
100 milijonov, so namenjena predvsem za obratne ambulante in za manjše 
pomoči zdravstvenim domovom. 

Iz vsega navedenega je razvidno, da postajajo krediti glavni vir za investi- 
cije. Pri tem se pojavljata dve, posebno pereči vprašanji: zagotovitev stalnih 
rednih sredstev za kreditiranje in kreditna sposobnost investitorjev. Proučiti bi 
bilo treba možnosti, da bi se v cene zdravstvenih storitev dovolilo vračunati 
določeni odstotek za investicije. Ta sredstva naj bi se odvajala v sklade za 
zdravstvene investicije. Pri morebitnem 10 ()/o povišanju cen v ta namen bi 
ustvarili približno 3 milijarde dinarjev. To bi seveda pomenilo zvišanje osnovne 
stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki zdaj znaša 8 %>. Tako bi zago- 
tovili stalna investicijska sredstva. Ker so sedanji roki vplačila posojil odločno 
prekratki in obrestna mera visoka, bi morali zagotoviti nižjo obrestno mero in 
dolgoročnost posojil, ker bodo kratkoročna posojila že ob prvih anuitetah one- 
sposobila investitorje. 

Vodilo pri vsej bodoči investicijski izgradnji na področju zdravstva mora 
biti, da ne gradimo nobenih objektov, ki nimajo zadostne strokovne in tehnične 
dokumentacije, vnaprej zagotovljenih sredstev in potrebnih kadrov. Nujno bo 
treba intervenirati tam, kjer bi nameravali graditi določene zdravstvene objekte 
brez predhodnih strokovnih mnenj zdravstvenega centra in pristojnih družbeno- 
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političnih skupnosti. Istočasno bo treba z gradnjo posteljnega sklada graditi — 
sicer bolj počasi — osnovno zdravstveno mrežo tam, kjer je še pomanjkljiva. 
S tem bi lahko še bolj omilili pritisk na bolnišnice in seveda tudi na te investi- 
cije, ki so najdražje. 

V investicijski politiki na področju zdravstva morajo nujno sodelovati tudi 
zainteresirane občine s tem, da podpirajo težnje po združevanju sredstev. S 
tem bo lahko sistem financiranja investicij tudi v dobršni meri olajšal obstoječo 
problematiko. Samo s tekočimi in razdrobljenimi sredstvi ne bomo namreč 
uspeli rešiti določenih investicijskih problemov. 

Št.: 30-13/64 
Ljubljana, 5. 6. 1964 

Predsednik odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Predsednik odbora za zdravstvo 
Socialno-zdravstvenega zbora in socialno politiko Republiškega zbora 

dr. A do 1 f D r o 1 c 1. r. dr. Jože Benigar 1. r. 

PREDLOG STALIŠČ 

,o politiki na področju socialnega zavarovanja 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi določbe 12. alinee 135. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega in Socialno-zdravstvenega 
zbora dne 30. junija 1964 obravnavala poslovno poročilo Skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev SR Slovenije za leto 1963 in s tem v zvezi problematiko 
socialnega zavarovanja v SR Sloveniji ter glede tega sprejela nasednja 

stališča: 

1. Poslovno poročilo Skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slove- 
nije in Republiškega zavoda za socialno zavarovanje za leto 1963 se sprejme. 

2. Skupščina SR Slovenije na temelju poročila in razprave o njem ugo- 
tavlja, da se je v preteklem letu socialno zavarovanje zlasti na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja nadalje razvilo in okrepilo kot samoupravno področje 
zavarovancev, da je bil dosežen napredek glede uveljavljanja pravic zavarovancev 
in da je bil dosežen napredek v gospodarjenju s sredstvi socialnega zavarovanja. 

Nadaljnji razvoj v tej smeri pa zadeva na ovire, ki jih predstavlja obstoječa 
zakonska ureditev, ker na področju dolgoročnega zavarovanja in otroških 
dodatkov: 

— dovoljuje Skupnosti le odločanje glede oblikovanja sredstev, ne pa tudi 
odločanje glede njihovega razporejanja; 

— onemogoča republiki, da bi višino prejemkov iz socialnega zavarovanja 
prilagajala svojim gospodarsko-političnim možnostim in potrebam. 

Zato bi bilo potrebno: 
— prenesti ustrezne pristojnosti glede urejanja socialnega zavarovanja na 

republiko tudi glede dolgoročnega zavarovanja in otroških dodatkov; 
— v zvezni pristojnosti zadržati pravice zveze, da predpisuje obveznost 

republik glede zagotovitve minimalnih pravic zavarovancev po posameznih 
panogah zavarovanja. 
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3. Da bi se čimbolj smotrno in učinkovito uporabljala sredstva socialnega 
zavarovanja, je treba skladom za socialno zavarovanje omogočiti, da s svojimi 
sredstvi intervenirajo povsod tam, kjer bi taka intervencija lahko privedla do 
zmanjšanja stroškov skladov socialnega zavarovanja, kar velja zlasti za prepre- 
čevanje obolevnosti in invalidnosti. 

4. Da se v čim večji meri zagotovi zdravstvena sposobnost vsega prebival- 
stva, bi bilo treba postopno zagotoviti sredstva za uvedbo popolnega zdravstve- 
nega varstva vseh otrok do konca njihove splošne1 šolske obveznosti in vseh 
udeležencev NOB. 

5. Zaradi trajne deficitarnosti skladov zdravstvenega zavarovanja kmetij- 
skih proizvajalcev je treba čimprej sprejeti nov zakon o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za delo in socialno zavarovanje 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Začasni odbor za proučitev poročila 
Skupščine republiške skupnosti in 
Republiškega zavoda za socialno 

zavarovanje 

POROČILO 

o obravnavi poročil Skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije 
in Republiškega zavoda za socialno zavarovanje za leto 1963* 

Začasni odbor Socialno-zdravstvenega zbora za proučitev poročila Skup- 
ščine republiške skupnosti in Republiškega zavoda za socialno zavarovanje je 
na svojih sejah dne 16. aprila 1964 in 5. junija 1964 ter nato skupno z odborom 
Republiškega zbora za delo in socialno zavarovanje na seji dne 10. junija 1964 
obravnaval poročila Skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Sovenije in 
Republiškega zavoda za socialno zavarovanje za leto 1963 in obenem proble- 
matiko socialnega zavarovanja v SR Sloveniji. 

Skupne seje obeh odborov so se udeležili in sodelovali v razpravi pred- 
sednica Socialno-zdravstvenega zbora, predsednik odbora za zdravstvo in 
socialno politiko Republiškega zbora in nekateri poslanci tega odbora, predsed- 
nica Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja, predsednik Uprav- 
nega odbora in predstavnik Republ;škega zavoda za socialno zavarovanje, 
predstavnik Republiškega sekretariata za delo, direktor Republiškega zavoda 
za zdravstveno varstvo in direktor Komunalnega zavoda za socialno zavarovanje 
v Ljubljani. 

Odbora sta predložena poročila sprejela, v razpravi pa so bila podrobneje 
obravnavana nekatera vprašanja o organizaciji in samoupravljanju ter izvajanju 
posameznih panog socialnega zavarovanja. 

* Temeljno gradivo: Socialno zavarovanje v SR Sloveniji v letu 1963 — Povzetek 
iz letnih poročil republiške in komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
ter republiškega in komunalnih zavodov za socialno zavarovanje (022-5/64). 
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Razprava je ocenila, da se je v letu 1963 samoupravljanje v socialnem 
zavarovanju uveljavilo predvsem na področju zdravstvenega zavarovanja, kjer 
samoupravne skupnosti odločajo tako o formiranju kot o potrošnji sredstev, 
medtem ko na področju dolgoročnih zavarovanj sodelujejo pri oblikovanju 
sredstev, ne morejo pa bistveno vplivati na njihovo potrošnjo. 

Ob tej ugotovitvi je bilo poudarjeno, da je1 razvijanje samoupravljanja na 
teh področjih odvisno od spremembe predpisov, ki naj bi s prenosom določenih 
pristojnosti omogočili samoupravnim organom čim samostojnejše odločanje tudi 
pri potrošnji sredstev skladov dolgoročnih zavarovanj, skladno z možnostmi, ki 
jih nudijo zbrana sredstva. Po sedanjem sistemu se zbirajo sredstva za te 
panoge zavarovanja na osnovi doseženega osebnega dohodka, ki objektivno 
naraščajo, razdeljevanje teh sredstev pa je strogo administrativno; posledica 
tega so presežki v skladih nad trenutno potrebno rezervo, po drugi strani pa 
je položaj upravičencev dokaj pereč, ker njihovi prejemki zaradi takega razde- 
ljevanja vedno bolj zaostajajo za gibanjem življenjskih stroškov. To neskladnost 
bi bilo možno učinkovito odpravljati le tako, da bi samoupravni organi soci- 
alnega zavarovanja pridobili večje pristojnosti pri razdeljevanju sredstev, da 
bi lahko prilagajali zbiranje in potrošnjo sredstev vsakokratnim družbeno- 
ekonomskih razmeram. 

Odbora ugotavljata, da je bil v tej smeri na področju zdravstvenega zava- 
rovanja, kjer skupščine komunalnih skupnosti kot samoupravni organi odločajo 
o oblikovanju dohodkov in njihovi potrošnji, dosežen velik napredek v samo- 
upravljanju. Samoupravni organi so vezani le na najvišjo mejo osnovnega in 
dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje. Pri tem se je pokazalo, da so 
vse komunalne skupnosti predpisale maksimalno stopnjo osnovnega prispevka, 
niso pa se za kritje izdatkov dovolj posluževale dodatnega prispevka, kot 
represivnega in stimulativnega instrumenta za kritje in odstranjevanje preko- 
mernih stroškov. Prišlo je do primerov, da so nastali primanjkljaji, ki bi jih 
s primerno predpisanim dodatnim prispevkom lahko preprečili, po drugi strani 
pa so bili predpisani samo simbolični dodatni prispevki in so bile tolerirane 
delovne organizacije, ki so trosile nad povprečjem, čeprav bi bilo pravilneje, 
da bi se znižala stopnja osnovnega prispevka ob ustreznejši določitvi dodatnega 
prispevka. 

S tehtnejšim odmirjanjem dodatnega prispevka, s čim večjo individualiza- 
cijo zavezancev in s smotrnejšim gospodarjenjem tako z osnovnim kot z 
dodatnim prispevkom zbranimi sredstvi bo večina komunalnih skupnosti lahko 
zadovoljila potrebe zdravstvenega varstva. Zato ne kaže zviševati gornje meje 
stopnje osnovnega prispevka, čeprav je bilo izraženo mnenje tudi v tej smeri 
kot interes komunalnih skupnosti, ki združujejo gospodarsko manj razvita 
območja, ki kljub maksimalno predpisanemu dodatnemu prispevku ne bi mogla 
uskladiti dohodkov z izdatki, kar pa naj bi se izravnalo v okviru pozavarovanja. 

S sistemom pozavarovanja, ki omogoča določen preliv sredstev med komu- 
nalnimi skupnostmi do> sedaj ni bilo mogoče v celoti pokriti deficitov posameznih 
komunalnih skupnosti, čeprav so ti nastali iz objektivno manjših možnosti 
zbiranja sredstev in večje potrošnje. Odbora se zato pridružujeta ugotovitvi v 
poročilih, da je sistem pozavarovanja še naprej razvijati, predvsem v smeri, da 
bi se v čim večji meri zajeli riziki, ki izvirajo iz neenakih ekonomskih in demo- 
grafskih pogojev, v katerih poslujejo komunalne skupnosti. V tej zvezi bi bilo 
proučiti predlog, da naj bi se določil obseg minimalnega zdravstvenega varstva, 
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katerega izvajanja je zagotoviti s sistemom pozavarovanja v vseh komunalnih 
skupnostih. 

Razprava o organizaciji in financiranju zdravstvenega zavarovanja je 
nadalje pokazala, da se zdravstveno zavarovanje še ni dovolj vključilo v celotni 
komunalni sistem, ker občinske skupščine še vse premalo usmerjajo politiko 
zdravstvenega varstva kot politiko zdravstvenega zavarovanja. To se kaže tudi 
v tem, da so se komunalne skupnosti doslej bolj angažirale pri reševanju 
organizacijskih in finančnih vprašanj in v manjši meri vsebinski strani novega 
sistema, to je aktivnejši vlogi zavarovancev pri uveljavljanju samoupravnih 
pravic v zdravstvenem zavarovanju. Tako gospodarjenje s sredstvi, kot zdrav- 
stveno varstvo bo lahko učinkovitejše, če bo čim širši krog zavarovancev infor- 
miran in aktiviran preko zborov zavarovancev pri izvajanju zdravstvenega 
varstva in zavarovanja. 

Neposredno vključevanje delovnih organizacij v izvajanje zdravstvenega 
zavarovanja, ki se odraža v odstopanju sredstev iz skladov delovnim organiza- 
cijam za kritje boleznin in stroškov zdravljenja za prvih 30 oziroma 7 dni, se je 
po mnenju odborov izkazalo v zasnovi kot pozitivno, ker naj vpliva na smotr- 
nejše gospodarjenje z razpoložljivimi sredstvi, čeprav se je pri uporabi tega 
instrumenta pokazala vrsta težav zaradi neprimerno določenih kriterijev pri 
odstopanju sredstev. 

Ob tem je bila izražena misel, da bi smotrno privarčevana sredstva lahko 
delovne organizacije vrnile v sklad osebnih dohodkov ali v sklad skupne 
porabe, kar bi še bolj zainteresiralo zavarovance za še racionalnejše gospodar- 
jenje s temi sredstvi, kar pa seveda ne bi smelo omejevati zdravstvene zaščite 
zavarovancev. 

Odbora ugotavljata, da je v poročilih premalo prikazan odnos zdravstvenega 
zavarovanja in zdravstvene službe. Učinkovitost obeh dejavnosti je medsebojno 
odvisna in je interes zdravstvenega zavarovanja, da bo zdravstvena služba čim 
bolj razvita in kvalitetna, kar se bo odražalo tudi v potrošnji sredstev zdrav- 
stvenega zavarovanja. Zato se mora služba socialnega zavarovanja nasloniti na 
zdravstvene centre, ki naj vrše rednejši strokovni nadzor nad zdravstvenimi 
ustanovami, še posebej pri oceni programov dela zdravstvenih ustanov, ki jih 
zdravstveno zavarovanje financira. V to se morajo vključiti tudi pristojni 
organi občinskih skupščin, zdravstvene ustanove pa si morajo prizadevati, da 
bodo njihovi programi pravočasno izdelani in predloženi v oceno. 

Programi zdravstvenih ustanov morajo vsebovati čim natančnejši prikaz 
preventivne dejavnosti, s čimer bo tudi financiranje te dejavnosti postavljeno 
na trdnejšo osnovo, kajti na osnovi dobrih programov bo možno zagotoviti večja 
sredstva iz skladov zdravstvenega zavarovanja, kakor tudi iz proračunov občin- 
skih skupščin in v večji meri angažirati sredstva delovnih organizacij. Pri tem 
je bilo izraženo mnenje, naj bi se proučile možnosti financiranja preventive 
tudi z razširjenim zavarovanjem, kjer so že podani pogoji v smislu obstoječih 
predpisov. 

Pri podrobnem obravnavanju invalidskega zavarovanja je bilo poudarjeno, 
da so vzroki za sorazmerno' veliko število nesreč pri delu, ki imajo za posledico 
invalidnost, predvsem v tem, da delovne organizacije posvečajo- še vse premalo 
skrbi higiensko-tehnični varnosti pri delu, v neodgovornem izvajanju naročil 
inšpekcije dela in pomanjkljivi preventivni dejavnosti. Službo higiensko-tehnične 
varnosti bo treba vsekakor okrepiti, zlasti še ob pojavu, da delavci pogosto 
menjavajo zaposlitve in prav taki delavci največkrat doživljajo nesreče. Osnovni 
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zdravniški pregledi delavcev, ki prvič vstopajo na delo oziroma, ki menjajo 
zaposlitev, bodo' morali biti natančnejši. 

Invalidne osebe bi morale obvezno zaposlovati tiste delovne organizacije, 
kjer je delavec postal invalid, razen v izjemnih primerih, kjer je glede na 
invalidnost ponovna zaposlitev v isti organizaciji dejansko nemogoča (težje 
telesne okvare gozdnih in kmetijskih delavcev). Zato pa bi bilo treba primerno 
stimulirati organizacije, ki na novo zaposlujejo invalide, z znižanjem ali celo 
z oprostitvijo dodatnega prispevka. 

Pri prekvalifikaciji invalidnih oseb je osnova izračuna nadomestila zastarela, 
ker temelji še na sistemu tarifnih postavk. Praksa je prerasla predpise, ki jih 
je nujno spremeniti. 

Zavodi za zaposlovanje bi morali dati težišče svojega dela skrbi za zapo- 
slovanje invalidnih oseb, morali pa bi prevzeti del finančnega bremena za čas 
prijave do zaposlitve invalida. 

Postopek pri ugotavljanju invalidnosti bi moral biti hitrejši in bi morala 
zdravniška služba že med zdravljenjem pacientov, pri katerih so indikacije za 
invalidnost, vzpostaviti stik z invalidsko komisijo. Zavarovanci včasih sami 
nimajo interesa na hitrem izidu postopka, če so v tem času v bolniškem staležu, 
ker so invalidske pokojnine nizke, po- drugi strani pa utegnejo biti oškodovani, 
če morajo ob že dani, ne pa še ugotovljeni oziroma priznani invalidnosti delati 
na neprimernem delovnem mestu. 

Odbora se ne strinjata v celoti s pozitivnim prikazom dela invalidskih komi- 
sij v poročilu. Invalidske komisije pri svojem delu mnogokrat preveč slede 
sorazmerno togim predpisom in interesom skladov, kar gre v škodo zavarovan- 
cem. Vzrok temu je pogosto tudi nestalnost in neustrezen sestav komisij. Odbora 
smatrata, da bi bila smotrna čim tesnejša povezava ali celo vključitev teh 
komisij v obstoječe centre za rehabilitacijo invalidnih oseb, kar bi izboljšalo 
kvaliteto dela komisij in pospešilo postopke pri ugotavljanju invalidnosti ter 
tudi rehabilitacije. 

V razpravi o pokojninskem zavarovanju je bila ponovno poudarjena ne- 
skladnost med gibanjem prejemkov aktivnih zavarovancev in upokojencev ter 
izraženo mnenje, da bi k odpravi tega nesorazmerja lahko učinkovito pripo- 
mogla decentralizacija sistema tega zavarovanja, ki bi omogočilo samouprav- 
nemu organu prilagajanje oblikovanja in razdeljevanja sredstev specifičnim 
razmeram. 

Enak zaključek sta odbora sprejela tudi v pogledu sistema otroškega 
dodatka, ki ga je prav tako. obravnavati v okviru specifičnih pogojev posamezne 
republike, kar zahteva razširjene pristojnosti samoupravnih organov. 

V razpravi o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih zavarovancev sta odbora 
ugotovila, da je ob izkazani trajni deficitarnosti in spričo napredujočega po- 
družbljenja nižinskih zemljišč in postopnega zmanjševanja gospodarske moči 
kmetov v višinskih predelih nujno ponovno proučiti sistem financiranja tega 
zavarovanja in ga urediti z novimi predpisi. 

Odbora pa sta tudi mnenja, da je potrebno to zavarovanje tudi razširiti in 
naj zajame popolno brezplačno zdravstveno zavarovanje kmetov — aktivnih 
udeležencev NOB, ki so z ostalimi, redno zaposlenimi udeleženci v izrazito 
neenakem položaju, njihovo slabše zdravstveno stanje pa je največkrat posle- 
dica vojnih naporov. 

Prav tako naj razširjeno zavarovanje postopoma zajema tudi otroke vseh 
kmečkih zavarovancev v času njihove splošne šolske obveznosti, da bi tako 
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v čimvečji meri zagotovili zdravstveno sposobnost bodočih delovnih generacij. 
Razprava je posebej opozorila, da je v prvi fazi razširiti to zavarovanje vsaj 
na zobozdravstveno varstvo, ker je stanje v tem pogledu zelo kritično in ima 
tudi dalekosežne posledice. 

Pri oceni dejavnosti komunalnih zavodov za socialno zavarovanje se odbora 
pridružujeta ugotovitvi v poročilu o določenem napredku poslovanja v zavodih, 
smatrata pa, da sedanji sistem financiranja na osnovi režijskega dodatka ni 
več v skladu s sistemom nagrajevanja po delu in je nujno, da se uvede fi- 
nanciranje na osnovi delovnih programov zavodov. 

Za strokovni dvig službe in njeno ekspeditivnost bo poleg kadrovske okre- 
pitve nujno takoj pristopiti k moderniziciji in mehanizaciji poslovanja, kajti 
prav pomanjkljiva statistika in evidenca, ki bo lahko tako znatno izboljšana, 
zavirata večjo uspešnost tako strokovne službe kot tudi samoupravnih skupnosti. 

O poročilih Republiške skupnosti in Republiškega zavoda za socialno za- 
varovanje je razpravljal tudi odbor za zdravstvo in socialno politiko Repu- 
bliškega zbor in sprejel smiselno ista menja in zaključke. 

Za poročevalca na skupni seji Republiškega in Socialno-zdravstvenega zbora 
sita odbora določila poslanca Janeza Japlja. 

St.: 022-5/64 
Ljubljana, 18. 6. 1964 

Predsednik odbora Republiškega zbora 
za delo in socialno zavarovanje 

Janez Japelj 

Predsednik začasnega odbora Socialno- 
zdravstvenega zbora za proučitev poročila 
Skupščine republiške skupnosti in Repu- 
bliškega zavoda za socialno zavarovanje 

Marjan Petrovčič 

skupščina 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za delo in socialno zavarovanje 

POROČILO 

o razpravi o osnovnih stališčih do novega pokojninskega sistema* 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora je s skupino 
poslancev Socialno-zdravstvenega zbora na seji dne 25. 6. 1964 razpravljal o 
tezah novega pokojninskega sistema. Pri tem je predvsem analiziral, kako- se 
v teh tezah realizirajo osnovna izhodišča novega pokojninskega sistema. V tej 
zvezi je razpravljal predvsem o prilogoditvi sistema določanja pokojnin sistemu 
delitve osebnih dohodkov, o valorizaciji, s katero naj se doseže izravnava 
vrednosti pokojnin s porastom življenjskih stroškov in osebnih dohodkov in 
o prevedbi t. j. izenačenju starih pokojnin z novimi. 

* Temeljno gradivo: Informacija o nekaterih problemih ureditve pokojninskega 
zavarovanja (191-5/64). 



49!» 

Odbor je v razpravi ugotovil, da teze ne zagotavljajo v celoti realizacije 
teh osnovnih načel. Ob tem se je največ pripomb nanašalo na to, da predvide- 
vajo teze za odmero pokojnin uvedbo administrativno določenih zavarovalnih 
osnov. Povprečja, ki se uporabljajo pri izračunu pokojnin v okviru predvidenih 
osnov, so v nasprotju z načeli, ki naj se dosežejo z novim pokojninskim zakonom, 
da bi bile pokojnine odvisne od količine in vrednosti prispevka vsakega po- 
sameznega zavarovanca. Povprečje namreč negira zamišljeni linearni sistem 
odmerjanja pokojnin ter ga tako pretvarja v degresivno-progresivni sistem. 
Osvojeno je bilo mnenje, da bi bil dejanski, individualni osebni dohodek naj- 
primernejša osnova za odmero pokojnine in predpisovanje prispevkov, ker je 
najbolj ustrezen ocfraz delovnega uspeha zavarovanca in tako konkretizira na- 
čelo delitve po delu na tem področju. Sistem odmerjanja pokojnine od dejan- 
skega dohodka zavarovanca je tudi enostavnejši za zavarovanca, lahko ra- 
zumljiv in ga tudi stimulira k povečanju delovnih uspehov. 

Poleg tega pa je njegovo izvajanje mnogo bolj ekonomično, ker bi ne za- 
htevalo dodatnih administrativnih in finančnih obremenitev tako službe soci- 
alnega zavarovanja kot ustreznih služb v delovnih organizacijah, do česar bi 
nujno privedel predlagani sistem administrativnega odmerjanja osnov. 

Realizacija načela, da mora biti pokojnina odvisna neposredno od količine 
in vrednosti vloženega dela ter da mora priznana pokojnina obdržati svojo 
trajno realno vrednost, s tem, da. se bo prilagajala povišanju življenjskih stro- 
škov in zvišanju osebnih dohodkov zaposlenih, terja zakonska ureditev, ki bo 
omogočila posameznim republiškim skupnostim najdoslednejšo izvedbo teh načel. 
V razpravi je bilo posebej poudarjeno dejstvo, da se tako življenjski stroški 
kot raven ose|bnih dohodkov ne giblje enakomerno po posameznih republikah 
in da je tudi odnos med številom aktivnih zavarovancev in upokojencev raz- 
ličen ter mora zato te specifičnosti upoštevati tudi novi pokoj ninsiki sistem. V 
tezah predvidena zvezna povprečja, na osnovi katerih naj bi določala Jugoslo- 
vanska skupnost socialnega zavarovanja osnove, pogoje in merila za valori- 
ziranje pokojnin pa tega ne upoštevajo, čeprav se navedene specifičnosti nujno 
odražajo v finančni situaciji pokojninskih skladov posameznih republik. 

Po mnenju odbora ni sprejemljivo, da je zbiranje sredstev prilagojeno 
gospodarski situaciji in produktivnosti dela posameznih republik, njihovoi raz- 
porejanje pa odvisno cd drugačnih kriterijev. Vse to nujno zahteva, da se 
povečanje zneskov pokojnine veže na konkretno politiko trošenja celotnih sred- 
stev socialnega zavarovanja, kar pa se lahko izvaja le po posameznih re- 
publikah. 

Do istih zaključkov je odbor prišel tudi pri obravnavi prevedbe pokojnin. 
Mnenja je, da je treba prepustiti posameznim republikam, da same uredijo 
in izvedejo prevedbo, kajti predlagani sistem prevedbe, brez upoštevanja spe- 
cifičnih pogojev v posameznih republikah, bi privedel do novih neskladij med 
pokojninami starih in novih upokojencev. 

Odbor je zato mnenja, da naj se bodeče pokojninsko zavarovanje uredi 
s temeljnim zakonom, ki naj osvoji načelo določanja pokojnin neposredno' od 
dohodka zavarovanca, posameznim republikam pai naj bi bilo prepuščeno, da 
v skladu s svojimi specifičnimi pogoji urede, tako prevedbe, kot valorizacijo 
pokojnin, ne da bi bila prizadeta enotnost sistema. 

Po mnenju odbora bi s takim sistemom in ureditvijo pokojninskega za- 
varovanja lahko dosegli bistven napredek v samoupravljanju socialnega za- 
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varovanja, ker samoupravni organi ne bi bili več omejeni v svojem gospo- 
darjenju s sredstvi le na odločanje o njihovem oblikovanju, kot doslej, marveč 
bi bistveno odločali tudi o razporejanju teh sredstev. 

Odbor je za poročevalca določil tov. Janeza Japlja. 

Št.: 191-5/64 
Ljubljana, 26. 6. 1964 Predsednik 

Janez Japelj 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Komisija za prošnje in pritožbe 

POROČILO 

komisije za prošnje in pritožbe Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
o delu v času od 30. 6. 1963 do 31. 5. 1964 

V na.šdm družbenem življenju je bil z ustavo, ki izredno močno podčrtava 
svoboščine in pravice državljanov, napravljen brez dvoma velik korak k raz- 
vijanju humanih odnosov med ljudmi, k spoštovanju osebnosti človeka in k 
nadaljnjemu razvijanju socialističnih družbenih odnosov. Ustava še posebej 
določa pravico državljanov do pritožbe. 

Izpopolnjen in delno na novo postavljen je bil sistem služb in komisij 
pri predstavniških organih in v družbeno-političnih organizacijah, ki se ne- 
posredno ukvarjajo z reševanjem vlog in pritožb, da bi se z večjo odgovor- 
nostjo trajno in sistematično reševale zadeve državljanov, ki so jim bile na ta 
ali oni način krnjene pravice. 

Vloge in pritožbe državljanov imajo zavoljo tega širši družbeno-politični 
pomen in dajejo možnost za ukrepanje, da bi se odstranili razni negativni 
pojavi in nepravilnosti in da bi se spremenili predpisi, ki več ne ustrezajo 
družbenemu razvoju. 

Delo organov za vloge in pritožbe se zato ne sme omejevati samo na re- 
ševanje posameznih zadev, marveč je to znatno širše. Usmerjeno mora biti 
zlasti v analiziranje problemov, na odkrivanje vzrokov, ki izzivajo pritožbe in 
na predlaganje ustreznih ukrepov, ki bi bolj kompleksno reševali problematiko 
vlog in pritožb. Pri tem je potrebno, da usmerjajo svoje delo predvsem na to, 
da delovni ljudje in občani iščejo in najdejo rešitve za uveljavitev svojih pravic 
v svojih delovnih organizacijah in v svoji komuni neposredno, čim manj pa 
preko drugih činiteljev in organov. 

V letu 1963 je odbor oziroma komisija za prošnje in pritožbe Republiškega 
zbora sprejela 214 vlog, od tega 87 v prvem polletju. V istem času je komisija 
sprejela 128 strank, bodisi da jih je pozvala na razgovor, bodisi da so same 
poizvedovale za potek vložene pritožbe. Le manjše število občanov je pritožbo 
ali prošnjo sporočilo ustmeno na sedežu komisije, ki so pa tudi zajete v številu 
vloženih pismenih pritožb. 

Komisija za prošnje in pritožbe obravnava vloge, ki jih pošiljajo občani 
in organizacije Skupščini, ko je vlagatelj že izčrpal redna pravna sredstva. 
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V času med 30. 6. 1963 in 31. 5. 1964 je komisija imela 8 sej in obravnavala 
268 vlog občanov ter sprejela 162 strank. Število obravnavanih prošenj in pri- 
tožb v tem času je nekoliko večje kot v prejšnjem letu, kar gre predvsem na 
račun povečanega števila vlog, ki jih je odstopil kabinet predsednika Skupščine. 

Četudi osnovni smisel poročila niso številke, ki same po sebi vzbude in- 
teres in zanimanje, pač pa motivi in vzroki, zaradi katerih se občani pritožujejo, 
se zaradi širšega vpogleda v obstoječo problematiko vključujejo v to> poročilo 
tudi vloge državljanov, naslovljene na predsednika Skupščine in na Urad za 
prošnje in pritožbe pri Izvršnem svetu. Veliko večino vseh vlog obravnava 
samostojni Urad za prošnje in pritožbe Izvršnega sveta, ki je hkrati strokovni 
organ komisije za prošnje in pritožbe Republiškega zbora Skupščine. Ne glede 
na to<, da se nekateri problemi, ki se kažejo skozi prizmo vloženih pritožb v 
tem obdobju, ponavljajo oziroma zopet pojavljajo v isti ali podobni obliki, 
prikazuje poročilo obstoječo problematiko in jo opira na pritožbene primere 
prejetih vlog občanov. 

V teku leta 1963 do 31. 5. 1964 so občani naslovili na predsednika Skupščine, 
na Komisijo za prošnje in pritožbe Republiškega zbora in Urad za prošnje in 
pritožbe pri Izvršnem svetu sledeče število pritožb: 

1962 1964 
(dO 31. 5.) 

Kabinet predsednika Skupščine SRS 626 632 51 
Komisija za prošnje in pritožbe RZ 127 214 141 
Urad za prošnje in pritožbe IS 3824 3286 1214 

Skupaj 4577 4132 1406* 

* Število obravnavanih vlog ni istovetno s številom zadev, ker so stranke mno- 
gokrat vlagale v isti zadevi več prošenj na razne organe, razen tega je kabiinet pred- 
sednika Skupščine več vlog odstopil uradu oziroma komisiji v preverjanje ali re- 
ševanje. Za to korekturo bi lahko odšteli okrog 400 vlog. 

Iz gornje razpredelnice je razvidno, da je pretežni del vlog sprejel Urad 
za prošnje in pritožbe Izvršnega sveta, da število pritožb rahlo pada v so- 
razmerju z uveljavljanjem komisij in služb za prošnje in pritožbe pri občinskih 
in okrajnih skupščinah, ki zaradi tega beležijo znatno povečanje prošenj in 
pritožb občanov. 

Številčno razmerje med skupinami, v katere se razvrščajo zadeve po vse- 
bini, se bistveno ni spremenilo kot je razvidno iz naslednje tabele: 

1962 1963 1954 

1. Delovna razmerja  598 488 141 
2. 'Premoženjsko-pravne in gospodarske zadeve 818 743 317 
3. Socialno varstvo iin družbena zaščita .... 1062 925 374 
4. Sodne in notranje-upravne zadeve  187 210 94 
5. Stanovanjske zadeve 1107 990 390 
8. Ostalo   183 146 39 

Skupaj !  '3951 3500 1355 

i 
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V letu 1963 do konca maja 1964 sta urad za prošnje in protožbe in komisija 
sprejela 3357 strank. 

Iz gornje razpredelnice je razvidno, da po vsebini pritožb prevladujejo 
stanovanjske zadeve, sledijo socialno-varstvene in premoženjsko-pravne zadeve. 
Veliko število je tudi pritožb na delovna razmerja. 

DELOVNI ODNOSI 
Zaposlovanje 

Vloge in zahtevke s tega področja pošiljajo v pretežni meri nekvalificirane 
ali nizko kvalificirane osebe iz gospodarsko manj razvitih področij. Med pritož- 
niki je še vedno precejšnje število žena in oseb z zmanjšano< delovno sposob- 
nostjo. Problejm zaposlitve nastaja v številnih primerih zaradi opuščanja dela 
v kmetijski proizvodnji in odhoda s podeželja v mesta ter industrijske centre. 
Vendar pa se pojavljajo tudi primeri, ko se zaradi težav pri zaposlitvi prito- 
žujejo kvalificirani in visoko kvalificirani kadri ter strokovnjaki, ki jih delovne 
organizacije odklanjajo bodisi zaradi nerazumevanja ali pretirane kritičnosti do 
nekaterih njihovih nevšečnih osebnih lastnosti, bodisi zaradi prevelike izbirč- 
nosti in zahtevnosti samih prosilcev. 

Izkušnje republiških pritožbenih organov, ki take primere rešujejo veči- 
noma v sodelovanju z zavodi za zaposlovanje, potrjujejo splošne ugotovitve o 
izboljšanem delu in o napredku teh zavodov v preteklem razdobju. Napredek 
se kaže predvsem v tesnejšem povezovanju zavodov z delovnimi organizacijami, 
v njihovi boljši kadrovski zasedbi in v njihovem večjem zanimanju za poklicno 
usmerjanje mladine. 

Vendar je: potrebno ponovno pokazati tudi na trdoživost nekaterih po- 
manjkljivosti in nepravilnosti, ki se ugotavljajo ob reševanju te vrste pritožb. 
Pri tem gre predvsem za konservativno miselnost in tendence, ki pri nekaterih 
delovnih organizacijah preprečujejo večje vključevanje v delo žena, na odpor 
proti zaposlovanju starejših oseb, na še vedno močno orientacijo k sezonskemu, 
začasnemu zaposlovanju in na premajhno sodelovanje in pomoč ostalih druž- 
beno-političnih činiteljev pri reševanju problemov zaposlovanja. Kakor manjša 
možnost zaposlovanja žena zlasti občutno ogroža normalno življenjsko raven 
večjih družin, tako odpor proti zaposlovanju starejših ali dela manj zmožnih 
oseb prihaja v vedno večje nasprotje z razvojnimi tendencami naše družbe k 
podaljševanju delovne dobe. Na dlani pa so tudi občutne razlike v državljanskih 
pravicah ter socialni zaščiti med stalno in začasno zaposlenimi osebami. 

Svoj odraz v delu republiških pritožbenih organov je v zadnjem času 
imela tudi povečana težnja po zaposlovanju v tujini, čeprav število tovrstnih 
pritožb upada, odkar so bila na pobudo pristojnih organov odpravljena razna 
sporna vprašanja in usklajena stališča. 

Odpovedi delovnega razmerja 

Pritožbe zaradi odpovedi delovnega razmerja predstavljajo dobro četrtino 
vseh pritožb s področja delovnih odnosov. Tem pritožbam pripisujejo repu- 
bliški pritožbeni organi vedno največji pomen. To ne toliko zaradi njihovega 
števila, kolikor zaradi tega, ker odpoved delovnega razmerja najgloblje posega 
v eksistenco in spreminja življenjsko raven delovnega človeka. 
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Tudi pri proučevanju in obravnavanju tovrstnih primerov v zadnjem času 
odkrivamo podobne probleme in značilnosti, ki so bile poudarjene in ilustrirane 
že v prejšnjih obdobjih. 

Tako lahko še vedno dokaj pogosto ugotavljamo, da delovne organizacije 
odpovedujejo zaradi tako imenovanega »presežka delovne sile«, v resnici pa 
kmalu po odpustu prizadetih delavcev na istih delovnih mestih zaposlijo nove 
ljudi. Pri odpustih take narave se navsezadnje pokaže, da gre v resnici za željo, 
odkrižati se nezaželenega delavca, pri čemer se njegova nezaželenost ne ute- 
meljuje s pravimi argumentiranimi razlogi, npr. z nezadostno strokovno uspo- 
sobljenostjo, malomarnim odnosom do dela in podobno. Podobne situacije na- 
stajajo tudi takrat, kadar namišljeni razlogi za odpoved prikrivajo resnične 
razloge, bodisi da gre pri tem za popuščanje v intenzivnosti dela, za zmanjšano 
delazmožnost zaradi invalidnosti ali pa za žene-matere, katerim skrb za družino 
odvzame del njihovega časa in sil. 

Pri odpustih, kjer globlja proučitev primera odkrije za formalnimi razlogi 
očitke, ki kažejo na disciplinsko odgovornost odpuščenega delavca, vidimo, da 
se delovne organizacije izogibljejo disciplinskega postopka in raje odpovedujejo 
z neprepričljivimi ali presplošnimi motivacijami, včasih pa izsilijo tudi spo- 
razumno razdrtje delovnega razmerja. Na ta način se izognejo dokaznemu po- 
stopku in vmešavanju drugostopnega disciplinskega sodišča, ki je organ ob- 
činske skupščine in ne delovne organizacije. 

Glavno vprašanje, ki se postavlja pred republiške pritožbene organe pri 
reševanju tovrstnih pritožb, je vprašanje učinkovite zaščite in usklajevanja 
pravic in interesov delovnega človeka ter skupnosti. Teoretično naš družbeni 
sistem in naša pravna ureditev ne dopuščata dvoma, da je glavni pogoj za re- 
šitev tega vprašanja jasno in precizno opredeljena pristojnost samoupravnih 
organov delovnih organizacij in skrbno organiziran ter vestno in hitro izpeljan 
postopek pred pristojnimi organi. Kadar pa delovni spor prestopi okvir delovne 
organizacije, postane nadvse pomembno še vprašanje pristojnosti in vloge sodišč 
pri razsojanju spora. To vprašanje je bilo nekaj let predmet razprav v zveznih 
in republiških pravosodnih organih; o njem je razpravljal tudi Zvezni zbor 
Zvezne skupščine na svojem zasedanju v februarju tega leta. V teh razpravah 
je prevladovalo stališče, da naj sodišča preizkušajo upravičenost odpovednih 
razlogov, ali z drugimi besedami, naj ugotavljajo resničnost zatrjevanih dejstev, 
na katerih slonijo razlogi za odpoved. 

Sedaj, ko je vprašanje usmeritve sodne prakse pri obravnavanju delovnih 
sporov načelno rešeno, ostajata več ali manj odprti še vprašanji kadrovske in 
strokovne usposobitve sodišč za izpolnitev te nadvse pomembne naloge ter 
učinkovitosti pravne pomoči in varstva. 

Ostali delovni spori 

Pritožbeni organi dobivajo pritožbe tudi iz ostalih področij delovno-pravnih 
razmerij, med katerimi so najštevilnejše zaradi kršitev predpisov o osebnih 
dohodkih, o razporejanju na delovna mesta in premestitvah, o delovnem času 
ter o varstvu žena, mladine in invalidov. Pri proučevanju teh primerov s po- 
močjo inšpekcije ali direktno v delovni organizaciji, pogostoma ugotovimo, da 
leži vzrok za nastanek spora v pomanjkljivi strokovnosti in organizaciji stro- 
kovnih služb, v pomanjkljivih splošnih samoupravnih aktih, zlasti glede opre- 
delitve in razmejitve pristojnosti, v nevednosti samih prizadetih delavcev, 
večkrat pa tudi v samovoljnosti vodilnih oseb. 
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PREMOŽENJSKOPRAVNE IN GOSPODARSKE ZADEVE 

Največ pritožb te vsebine izvira iz naporov družbe, da skladno s potrebami 
skupnosti razvije vsa gospodarska področja in panoge. Modernizacija kmetijstva 
nujno zadeva ob razdrobljeno individualno lastnino in s tem na najrazličnejše 
interese posameznikov. Vsak poseg v lastninske odnose povzroča negodovanje, 
vnaša nemir in bojazen za lastno eksistenco. Ce se k temu dodajo še večkrat 
docela neupravičeni, površni, pa tudi nezakoniti postopki nekaterih gospo- 
darskih organizacij, potem se domnevni pridruži oprijemljiva negotovost. 

Arondacije in komasacijski postopki povzročajo veliko število pritožb, bo- 
disi zaradi nepravilnega postopka, ali pa zaradi neprimernih površin, ki se jim 
nudijo v zameno za arondirano zemljišče. Problem se zaostruje, kjer ni na 
razpolago primernih površin za zameno ali pa, kjer niso zagotovljena taka 
sredstva, ki bi tistim, ki jim je zemlja odvzeta brez zamenjave, zagotovila 
ustrezno eksistenco. Poleg tega se pri arondacijskem postopku ne posveča za- 
dostna skrb, da bi se zadeve tudi formalno pravno v redu izpeljale. Proučevanje 
in preverjanje prejetih pritožb posameznikov in skupin prizadetih je skoro 
vedno vodilo na pot postopka s prizadetimi, pri čemer so se zanemarjali in- 
teresi in pravice posameznikov. Vendar je bil v letu 1963 dosežen pomemben 
napredek v smeri zagotovitve sredstev za preživljanje tistih kmetijskih pro- 
izvajalcev, ki ne morejo več obdelovati zemlje tako, da bi zadostili določenim 
obveznostim ali pa jo morajo oddati v zvezi z ukrepi za podružbljanje kme- 
tijske proizvodnje. Sprejemanje odlokov o preživnini bo nedvomno olajšalo 
izvedbo nekaterih agropolitičnih ukrepov, zlasti če bo izvajanje teh predpisov 
spremljala želja, da se preprečijo razne samovolje, brezobzirnosti in nesmo- 
trnosti, ki so doslej večkrat kompromitirale uveljavljanje naše politike na 
področju kmetijstva. 

Pritožbe s področja obdavčenja in agrarnih odnosov kažejo na določen 
proces v našem družbenoekonomskem razvoju, pri katerem je treba prav 
tako kot drugod razvijati večjo odgovornost pri upravnih organih ter skrbeti 
za zakonitost postopka in pravilen odnos do občanov. Proučevanje še vedno 
velikega števila davčnih pritožb, predvsem kmetov, potrjuje znano resnico o 
določenih procesih na vasi. Problem se na koncu razreši z odhodom mladine v 
mesta, kar je prav tako nujno kot razumljivo, doma pa ostajajo stari in one- 
mogli. Navzkriž prihajajo občinske potrebe in dejanske delovne zmožnosti pro- 
izvajalcev z vsemi posledicami. V tem procesu bo vse več primerov, ko bo 
morala občina v smislu zakona povsem individualno oceniti sposobnost davčnih 
zavezancev, ne le zaradi teh, pač pa predvsem zaradi interesov občine same. 

So primeri, ko je zaradi različnega tolmačenja istih predpisov prišlo v občini 
do absurdne situacije, ki je privedla do diskriminacije med tistimi, ki so našli 
pot do upravnega spora, v katerem so uspeli, in tistimi, ki te poti niso znali 
najti. To dejstvo pa za občinske organe ni bilo zadostno opozorilo in pouk, da 
bi sporne razloge sami spravili v sklad z zakonitostjo in s tem odpravili dis- 
kriminacijo med občani. Ta primer in številni drugi dokazujejo, da težišče 
problema ni v obnašanju ali postopku davčnih izvršiteljev, temveč v izpopolnitvi 
sistema in spoštovanja zakonitosti s strani tistih činiteljev, ki določajo davčno 
politiko. 

V tej zvezi se pojavlja že razloček v tolmačenju predpisov, in sicer med 
Vrhovnim sodiščem SFRJ in konkretno prakso občinskih odsekov za dohodke 
v zvezi s 14. členom uredbe o davku na dohodek. V nasprotju s prakso občinskih 
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odsekov za dohodke stoji Vrhovno sodišče na stališču, da se je pri določanju 
pojma, kdo je uživalec zemljišča, potrebno ravnati po načelu državljanskega 
prava, po katerem je pravica uživanja stvarna pravica, in da ne more nihče 
veljati za uživalca zemlje samo na podlagi prič v upravnem postopku, pač pa 
mora biti tudi vpisan v zemljiški knjigi. 

Med premoženjsko-pravne zadeve sodijo še nekatere pritožbe s področja 
razlastitev nepremičnin v gradbene namene. Prav tako je ostalo še nekaj ne- 
rešenih odškodninskih zahtevkov v zvezi z razlastitvami. Se vedno niso do 
kraja odstranjene posledice nekaterih novih prometnih poti in nasipov, zaradi 
česar se pritožujejo tamkajšnji lastniki zemljišč. 

Pojavljajo se tudi pritožbe oziroma prošnje za vrnitev nacionaliziranih 
poslovnih prostorov in gradbenih zemljišč. Prošnje vlagajo- predvsem starejši 
ljudje, ki jim je bila najemnina od lokalov in zemljišč glavni vir dohodka. 
Skoro povsem so prenehale pritožbe, ki se nanašajo na agrarno reformo in 
viničarska razmerja oziroma na zaplembe premoženja. 

SOCIALNO-VARSTVENE ZADEVE 

Vidiki, ki jih odpirajo pritožbe s tega področja, niso obrnjeni toliko na 
kršenje pravic s strani upravnih organov in zavodov za socialno zavarovanje, 
ki o teh pravicah odločajo, kolikor na nedognanost in večkrat tudi na trdoto 
predpisov, ki urejajo to materijo. 

Seveda bi bilo mogoče na podlagi rezultatov preverjanja pritožb s tega 
področja izreči marsikatero kritično misel na račun počasnosti, birokratskega 
odnosa ali nestrokovnosti nekaterih služb in uslužbencev socialnega zavaro- 
vanja ali družbenega varstva. Vendar pa ostaja težišče problema slej ko prej 
na sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je potreben temeljite 
revizije, katere težišče naj bi bilo razen večje dognanosti in pravičnosti tudi 
poenostavitev in boljša sistematika predpisov. 

Upoštevajoč, da gre torej za zelo zapleteno in specifično materijo, želimo 
v tem poročilu nanizati tiste probleme, kjer so- pritožbe prizadetih s tega šte- 
vilčno zelo močnega področja najizrazitejše. Pri tem pripominjamo, da je od- 
stotek ugodno rešenih vlog s tega področja pod povprečjem, kar postane ra- 
zumljivo-, če pomislimo, da se nekateri pereči načelni problemi pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja rešujejo počasi in le delno ali pa se njihova rešitev 
šele pripravlja. 

Prva skupina pritožb s tega področja ima svoj izvor v neustreznih pre- 
vedbah iz prejšnjih obdobij, v problemu ugotavljanja delovnega mesta pri za- 
varovancih, upokojenih pred letom 1959 in v tem, da se v pokojninsko dobo 
ni vštelo opravljanje predsedniških in tajniških funkcij v ljudskih odborih v 
povojnih letih ter članstvo v kmetijskih obdelovalnih zadrugah v letih 1947— 
1955. Razen teh pa se stalno ponavljajo tudi pritožbe tistih starejših držav- 
ljanov, ki imajo sicer precej dokazane dobe, pa vendar ne dovolj za priznanje 
starostne ali invalidske pokojnine. Pri tej kategoriji pritožiteljev imajo veliko 
vlogo tudi strogi predpisi glede gostote delovne dobe v zadnjih letih pred upo- 
kojitvijo. 

V zvezi s prej naštetimi problemi velja posebej opozoriti na problem pri- 
znanja članstva in dela v KZ v pokojninsko dobo (253. člen ZPZ). Pogoji za 
priznanje so namreč preostri, zlasti v primerih, ko se je kmet iz predanosti in 
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sledeč takratnim smernicam za socializacijo kmetijstva prostovoljno vključil 
v KZ, kasneje pa oddal zemljišče SLP. Zato pritožniki v svojih vlogah izražajo 
nejevoljo nad delom pristojnih organov, ker ne morejo razumeti, da jim pri- 
znanje delovne dobe v KZ onemogočajo predpisi in ne samovolja zavodov in 
njihovih uslužbencev. 

Poseben problem so tudi zahtevki za uveljavljanje inozemskih pokojnin, 
invalidnin in rent, predvsem pa odobravanje transfera naših pokojnin v 
inozemstvo. 

Najakutnejše je pri tem vprašanje dolgotrajnosti postopka, ki traja včasih 
nekaj let. Ugotavljamo, da potem, ko Republiški zavod za socialno zavarovanje 
pošlje Zveznemu zavodu v Beograd kompletno dokumentacijo s predlogom, čaka 
stranka v nedogled na rešitev, pa naj bo ta odvisna od Zveznega zavoda za 
socialno zavarovanje ali od Urada za zaščito jugoslovanske imovine, ki je pri- 
stojen, da odloča o odobritvi transfera jugoslovanskih pokojnin v inozemstvo. 

Navedene zvezne organe bi bilo treba opozoriti na potrebo po bolj ekspe- 
ditivnem poslovanju. Sedanje reševanje inozemskih zahtevkov kaže na nesolidno 
poslovanje, ki inozemskim zavodom ne more ostati prikrito. Naši državljani se 
namreč potem, ko leto dni ali še več brezuspešno urgirajo rešitev pri nas, obračajo 
neposredno na zavode v inozemstvu. Ti jim v 14 dneh, najkasneje pa v enem 
mesecu sporoče, da so denar zanje že davno nakazali v Beograd. Pritožnik in 
seveda inozemski zavodi tako točno vedo, da leže sredstva iz naslova inozem- 
skega zavarovanja nakazana za našega državljana pri nas, upravičenec pa jih 
kljub številnim urgencam še ni prejel. 

Še vedno, čeprav redkeje, prihajajo pritožbe zaradi ukinitve, zmanjšanja 
ali preplačila otroških dodatkov. 

Po predpisih o otroškem dodatku zavarovanec izgubi ali mu je zmanjšan 
otroški dodatek z dnem zapustnikove smrti, če se ni takoj odpovedal dediščini. 
Ce je dediščino tudi zaradi nepoznavanja predpisov, največkrat pa celo zaradi 
nepravilnega pravnega poduka prevzel, pa potem odtujil zemljišče, pridobi 
zopet otroški dodatek šele po šestih mesecih, ko je sklep sodišča, oziroma spre- 
memba lastništva vpisana v zemljiško knjigo. Tako ima pritožnik, v najugod- 
nejšem primeru šele po preteku 6-mesečnega roka od zemljiškc-knjižnega 
prepisa, znova pa pravico do otroškega dodatka. 

Umestno bi bilo priznati upravičencem otroški dodatek od prvega nasled- 
njega meseca, ko je zavarovanec odtujil zemljišče in v tem smislu spremeniti 
40. člen uredbe o otroških dodatkih (Ur. 1. FLRJ, št. 36/55). 

Preplačila na otroških dodatkih so običajno velika. Poudarjamo pa, da 
odbor za predloge, prošnje in pritožbe Skupščine republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja SRS z razumevanjem obravnava naša priporočila in večkrat odpiše 
preplačila v celoti ali delno, oziroma odobri dolgoročna vračila v minimalnih 
zneskih. 

V zvezi s pritožbami borcev NOB ugotavljamo, da bo z republiškim poseb- 
nim dodatkom za zaposlene borce NOB v glavnem rešeno socialno vprašanje 
udeležencev NOB pred 9/9-1943. Se vedno pa ostane odprto vprašanje zaposlenih 
udeležencev NOB pred 9/9-1943, ki nimajo 15 let pokojninske dobe, tistih, ki so 
vstopili v NOB po tem datumu ter vprašanje kmetov-borcev NOB in že upoko- 
jenih borcev. Upokojeni borci NOB lahko pričakujejo izboljšanje pokojninske 
osnove s sprejetjem novega zakona o pokojninskem zavarovanju naslednjo leto. 
medtem ko kmetje v bližnji prihodnosti nimajo izgledov za izboljšanje socialnega 
stanja. Starost in bolezen pa tudi njim ne prizanaša, zemlja, ki jo posedujejo, 
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pa je navadno ovira za pridobitev kakršnihkoli pravic iz naslova udeležbe v 
NOV. Niti zdravljenja v stacionarnih zavodih si večina kmetov-borcev zaradi 
nezmožnosti plačila ne more privoščiti. Podeželske občine in organizacije ZZB 
NOV pa jim prav tako niso v stanju zagotoviti zdravljenja iz proračunskih 
sredstev. Možnost izboljšanja socialnega in zdravstvenega stanja kmetov-borcev 
NOV bi bilo treba vsekakor proučiti. 

Udeleženci NOB pogosto vlagajo pritožbe zaradi nepriznanja dvojnega štetja, 
izjemne upokojitve po 80. in 73. členu ZPZ, priznavalnine, vojaške invalidnine 
ter še vedno nerešenega stanovanjskega vprašanja. 

Iz vlog, ki jih pošiljajo^ udeleženci NOB zaradi nepriznanja pokojninske 
dobe, izjemne upokojitve po 80. in 73. členu ZPZ ter zaradi priznavalnin, izhaja, 
da se ti zahtevki neenotno obravnavajo. Poleg tega je dolgotrajnost postopka pri 
reševanju teh zahtevkov-borcev pogost vzrok za pritožbe. 

V letu 1964 je bilo vloženih tudi več pritožb vojaških vojnih invalidov, ki 
jim ni bil odobren regres za nakup motornih vozil. Pri obravnavanju teh vlog 
smo ugotovili, da je prosilcev za regres za nakup motornih vozil bilo več kot 
preteklo leto, v ta namen dodeljena sredstva pa so bila za dobro polovico 
manjša od kvote iz leta 1963. 

Vdove in starši padlih borcev pa prosijo za zvišanje družinske vojaške 
invalidnine, ker z invalidnino 1200 din ne morejo živeti. Ze krpa zemlje ali 
dohodek družinskih članov, ki presega dovoljen cenzus dohodkov 5500 din na 
osebo, je zakonsko utemeljen razlog za zavrnitev zahtevka za priznanje invalid- 
skega dodatka. 

Prošnje družinskih vojaških upravičencev za priznanje invalidskega dodatka 
so skoro vedno negativno rešene. Tudi občinskih priznavalnin ne morejo dobiti, 
ker občinski odloki o priznavalninah skoro v vseh občinah določajo enake eko- 
nomske pogoje, kot so predvideni za invalidski dodatek. 

Pritožb zaradi nepriznavanja mirovnih vojaških invalidnin po poškodbi ali 
ranitvi ni, pač pa so pritožbe zaradi nepriznavanja invalidnine po bolezni. Vzrok 
nepriznanja je nedokazano obolenje v JLA ali prenizek odstotek invalidnosti, ki 
ne dovoljuje priznanje invalidskih prejemkov. Problem mirovnih invalidov 
izbija tudi pri zaposlovanju. Zaradi slabega zdravstvenega stanja ne dobe zapo- 
slitve, zato se čutijo še bolj prikrajšane. 

Tretji kompleks vprašanj s tega področja predstavlja splošno družbeno 
varstvo. 

Razen običajnih prošenj za podelitev ali zvišanje socialne pbdpore, od 
katerih se povprečno vsaka druga zaključi s pozitivnim rezultatom, so ponovno 
sprožili vprašanje priznanja vojaške invalidnine bivši italijanski civilni vojni 
invalidi, ki jim z našo zakonodajo te pravice niso priznane. 

V pretečnem obdobju smo prejeli kolektivne in posamezne pritožbe oskrbo- 
vancev domov za stare, onemogle in invalidne osebe. Pritožbe se nanašajo na 
neprimeren odnos zaposlenih do oskrbovancev, slabo prehrano in splošne pogoje 
za znosno življenje v teh zavodih. 

Iz poročil nadzornih organov občin se da zaključiti, da so pritožbe uteme- 
ljene. Vzroki takega stanja v domovih pa so: pomanjkanje strokovnega kadra 
in zaradi tega nujnost po zaposlovanju nekvalificiranih moči, neprimerna loka- 
cija in zgradba kot taka ter dejstvo, da je v domovih za stare tudi večje število 
težjih duševnih bolnikov, za katere ni prostora v zavodih zaprtega tipa. Poleg 
tega pa oskrbovanci svoje ustaljene življenjske navade težko prilagajajo kolektiv- 
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nemu življenju v domu, redu in disciplini, kar vsekakor vpliva na njihovo 
počutje. 

Ustanavljanje domov za stare, onemogle in invalidne osebe v bližini mest 
in industrijskih centrov bi znatno pripomoglo k boljšemu počutju oskrbovancev 
in jim nudilo kvalitetnejšo zaščito na stare dni. 

Ponovno nakazujemo problem alkoholikov, psihopatov in delcmrznežev ter 
nujnost ustanovitve zavodov zaprtega tipa, z delovno terapijo kot vzgojnim 
sredstvom. 

KAZENSKE IN NOTRANJE — UPRAVNE ZADEVE 

Pritožbe s tega področja niti po številu niti po vsebini ne predstavljajo 
posebnega problema. Pritožniki se v teh primerih običajno obračajo na repu- 
bliške ali zvezene pritožbene organe, ko so izrabili že vse redne ali celo izredne 
poti. V svojih vlogah vztrajajo pri trditvah in dokazih, ki so jih iznašali že v 
rednem postopku in o katerih so pristojni organi že razpravljali ter je zato 
odstotek ugodno rešenih ali upravičenih pritožb pod povprečjem (15—20 "/»). 

Podobne so ugotovitve, ki se nanašajo na pritožbe v zvezi s prestajanjem 
kazni, pogojnimi odpusti, pomilostitvami, upravnimi kaznimi, odvzemom orožja, 
potnimi listi in podobno. 

STANOVANJSKE ZADEVE 

Težke stanovanjske razmere so vir številnih pritožb in prošenj občanov in 
kažejo na mnoge negativne pojave pri reševanju stanovanjskih problemov. To 
izjemno pot uporablja v pretežni večini tista kategorija ljudi, ki nima nobene 
perspektive, da bi pri ureditvi svojega stanovanjskega problema sodelovala z 
lastnimi sredstvi. 

Preverjanje številnih pritožb delavcev in uslužbencev ter ugotavljanje nji- 
hove upravičenosti kaže na to, da kriteriji pri izvajanju razpolagalne pravice 
niso vedno družbeno upravičeni in da je ključ za razdeljevanje stanovanj na- 
ravnan tako, da krog vodilnih oseb v ustanovah in podjetjih dosti laže pride 
do stanovanja kot krog srednjega in nižjega kadra. Med njimi so predvsem 
ljudje, zaposleni v majhnih podjetjih, v obrti, prosveti, zdravstvu, nadalje upo- 
kojenci in še vedno precej tudi udeležencev NOB. 

Stanovanjska graditev se v praksi izvaja precej drugačei kot je bila za- 
mišljena s stanovanjsko reformo. Osnova stanovanjske reforme je bila, da bi 
gradili stanovanja naslanjajoč se na ekonomska načela. Državljani naj bi pri- 
spevali tudi svoja sredstva za stanovanja. Praksa pa kaže, da občine često 
uporabljajo' sredstva namenskih stanovanjskih skladov za reševanje drugih sicer 
tudi perečih vprašanj. Prav tako je še marsikje zapostavljen pomen zbiranja 
sredstev stanovanjskih interesentov za povečanje tako pomembne potrošne 
dobrine kot so stanovanja. Probleme in pritožbe povzročajo tudi neurejena 
urbanistična dokumentacija in neizdelani urbanistični načrti, kar mnogokje 
ovira vključevanje stanovanjskih interesentov v novo gradnjo stanovanj. Poleg 
tega so vsakoletne podražitve gradbenega materiala in storitve, ki bi lahko 
služile kot element stimulacije za hitra vlaganja ob slabi administraciji in ne- 
urejeni dokumentaciji, osnova za upravičene pritožbe občanov. Ni mogoče še 
naprej opravičevati zavlačevanja izdelave urbanistične dokumentacije z izgo- 
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vorom o pomanjkanju strokovnega kadra, saj ni nujno, da ima vsaka občina 
svoj štab urbanistov. 

Zaradi težkih stanovanjskih razmer je marsikje stanje družine kritično: 
ogroženo je zdravstveno stanje otrok. Marsikje grozi otrokom in celo družini 
moralni razkroj. Tako stanje resno slabi odporno moč in delovno sposobnost 
občanov za ustvarjalno delo. 

Ni prav, da so se marsikje tudi politično odgovorni ljudje iz različnih raz- 
logov sprijaznili s stanjem, v katerem ostaja vrsta problemov permanentno 
odprtih, medtem ko se odpirajo novi, ki se rešijo često prej kot stari. Pri 
preverjanju stanovanjskih pritožb se zelo pogosto pokaže omalovažujoč odnos 
do zakonitega in pravičnega postopka z možnostjo instančnega preverjanja, ki bi 
ga bilo vredno še vedno upoštevati spričo prevladujoče distribucije stanovanj. 
Prav zaradi tega prihaja do številnih upravičenih pritožb na tako imenovano ° 
prioritetno1 listo, ki so jo marsikje že opustili oziroma jo spet uvajajo zato, da 
»prosilce nekoliko potolažijo«. 

Akutnost problema dokazuje tudi dejstvo, da so nekatere občine začele 
uveljavljati določila III. poglavja zakona o stanovanjskih razmerjih in spre- 
jemati predpise o presežku stanovanjskega prostora ali, drugače rečeno, predr- 
pise o utesnjevanju v primeru premalo izkoriščenih stanovanj, čemur so se doslej 
krčevito upirale. 

Po 38. členu zakona o lastnini na delih stavbe ima nosilec stanovanjske 
pravice predkupno pravico do stanovanja ali do družinske stanovanjske hišice, 
v kateri stanuje. Dogajajoi pa se primeri, ko same občine ne upoštevajo za- 
konskih določil in prodajajo stanovanjske hiše v družbeni lastnini tretjim 
osebam, ki ne prebivajo v hiši. Kupec pa se v kupljeno stanovanje ne more 
vseliti, dokler uživalcu stanovanjske pravice ne nudi drugega primernega sta- 
novanja. Sledijo tožbe in pritožbe, razburjanja in prepiri ter neprestan strah 
pred deložacijo osebe, ki je imela predkupno pravico in bi hišo tudi sama 
kupila. 

Po uveljavitvi zakona o urbanistični inšpekciji, ki velja od 1. 9. 1961 
dalje, se je kriterij glede zidanja stanovanjskih hiš izven gradbenega okoliša 
zelo zaostril. Republiški sekretariat za urbanizem, stanovanjsko^ izgradnjo in 
komunalne zadeve je v tej zadevi zavzel brezkompromisno stališče in dal ob- 
činam in okrajem stroga navodila, po katerih je zidanje stanovanjskih hiš izven 
gradbenih okolišev skoraj povsem onemogočeno. Taka navodila in stališča so 
bila nujna spričo anarhije, ki so jo v gradnjo stanovanj vnašale črne gradnje. 
Toda na drugi strani je treba državljanom, ki so v stanovanjski stiski, omogo- 
čiti, da lahko v mejah gradbenega okoliša gradijo pod ugodnimi pogoji na zem- 
ljišču, ki jim ga da občina v zameno za zemljišče, ki leži izven gradbenega 
okoliša. 

Dvomljiva je upravičenost odklonitve dovoljenja za gradnjo izven gradbe- 
nega okoliša v primerih, ko gre za adaptacije ali popravila dotrajanega poslopja, 
ali ko leži parcela le nekaj metrov izven okoliša, zlasti, če je gradbeni okoliš 
preostro začrtan, ali ko gre za gradnje v sredini naselja z urejenimi komu- 
nalnimi napravami. 

Rušenja obstoječega stanovanjskega fonda, ki so nujno povezana z rastjo 
naših mest, ki pa niso vedno tako prepričljiva, da ne bi vzbudila negodovanja 
neposredno pa tudi posredno prizadetih, se odražajo v nekaterih skupinskih 
pritožbah. V teh pritožbah prevladuje želja po preudarnih in smotrnih posegih 
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v odvisnosti od kraja, časa in razmer in ne nazadnje od obstoječih materialnih 
možnosti. 

Nekateri primeri pritožb nai gradbeno dovoljenje kažejo na določeno prakso 
v poslovanju občinskih upravnih organov, ki vnaša med občane negotovost in 
določeno sumničenje, ki liči na pristranost in celo na podkupovanje. Izdajajo 
se odločbe in preklici izdanih odločb, ne da bi se upoštevalo opozorilo nad- 
zornih organov o nezakonitosti postopka. Izigrava se dobra vera občanov in 
vsiljuje moč upravnih organov mimo vsega tako, da iz navedene odločbe na- 
stane problem prestiža. 

Poseben problem so sezonski, predvsem gradbeni delavci, ki prihajajo na 
delo iz pasivnejših področij. Kljub vloženim naporom za omilitev stanja, je 
problem sezoncev slej ko prej pereč, zlasti pa se zaostri, ko se ti poročijo in 
ko nastane družina. Tako se praviloma tudi samski domovi po< sili življenja 
spreminjajo v blok enodružinskih stanovanj z uporabo skupnih priteklin. 

Omejene možnosti zadovoljevanja potreb po stanovanjih silijo podjetja v 
to, da pred sprejemom na delo zahtevajo od delavcev pismeno izjavo, da za 
določen čas ali sploh ne bodo zahtevali od podjetja stanovanja. Take pogodbe 
ne morejo držati, ker je razumljivo, da bo delavec ali delavka najprej iskala 
zaposlitev, ki zagotavlja eksistenco in šele potem vse drugo, med drugim tudi 
stanovanje. Praviloma podjetja seznanjajo delavce, preden jih zaposlijo, s ce- 
lotno problematiko podjetja, med drugim tudi s stanovanjskimi razmerami, z 
načinom, kako podjetje gradi oziroma deli stanovanja. Nikakor pa ne morejo 
prisiliti tistega, ki išče delo, da se odpove, denimo, za dobo 5 let vsake zahteve 
po stanovanju, kot take primere poznamo. 

K zaostrovanju stanovanjskih problemov prispeva tudi določilo, na osnovi 
katerega izgubi otroške dodatke upravičenec, ki živi v stanovanju svojih staršev, 
pa čeprav živi v ločenem gospodinjstvu. 

Prizadevanje skupnosti, da na poseben način rešuje stanovanjske zadeve 
nezaposlenih partizanov, je znantno omililo stanovanjsko stisko prizadetih 
borcev. Toda tudi ob takih naporih bo potrebno še več let, preden bodo pre- 
skrbljeni nezaposleni oziroma upokojeni udeleženci NOB s primernimi stano- 
vanji. Glede na to, da se posledice velikih naporov v NOB pojavljajo vse bolj 
intenzivno In z večjimi posledicami, je nujno še bolj pospešiti reševanje sta- 
novanjskih problemov udeležencev NOB. 

Posebno poglavje so pravnomočne sodbe na izpraznitev stanovanja, ki se 
pa ne izvršujejo. Sodišče po eni strani ne ugotavlja vseh okoliščin in posledic 
odločitve o izpraznitvi stanovanja, po drugi strani pa se zaradi pomanjkanja 
primernih pa tudi zasilnih stanovanj odlagajo izvršitve sodb o prisilni izselitvi. 
V praksi je zelo težko najti tako stanovanje, ki bi zadovoljilo po zakonu do- 
ločene primernosti, kar se v praksi temeljito izrablja in s tem v nedogled 
zavlačuje in tudi izigrava sodne odločbe. 

Po členu 28/3 zakona o stanovanjskih razmerjih je treba zakoncu, ki je 
nehal biti nosilec stanovanjske pravice, preskrbeti najpotrebnejše prostore. 
Zakon konkretno ne omenja, kdo je tisti, ki je dolžan preskrbeti take prostore, 
zato v takem primeru arbitražne komisije pri občinah smatrajo, da je to dolž- 
nost razvezanega zakonca, ki ga določijo za nosilca stanovanjske pravice. Iz 
prakse pa sledi, da je tako reševanje nesmiselno. Razvezana zakonca se obrneta 
na arbitražno komisijo takrat, ko ne dosežeta sporazumne rešitve. Za nosilca sta- 
novanjske pravice se praviloma ne glede na lastništvo, določi mati, ker so njej 
največkrat dodeljeni tudi otroci. S tako odločitvijo se stanje še poslabša. Vsako 
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reševanje in vmešavanje raznih organov z željo, da zaščitijo mater in otroke, 
je neučinkovito. Treba je rešiti osnovni problem — preskrbeti najpotrebnejši 
prostor. Toda kdo je to dolžan storiti in kdo to dejansko zmore, je ključno 
vprašanje rešitve tega problema. 

REPUBLIŠKI, OKRAJNI IN OBČINSKI PRITOŽBENI ORGANI 

V merilu republike se z obravnavanjem pritožb in problematike, ki iz njih 
izhaja, ukvarjajo predvsem Komisija za vloge in pritožbe Republiškega zbora 
Skupščine SRS, Komisija za prošnje in pritožbe Izvršnega sveta ter Urad za 
prošnje in pritožbe pri Izvršnem svetu kot strokovni organ obeh komisij. 

V merilu okrajev in občin pa na tem področju delajo komisije za prošnje 
in pritožbe okrajnih oziroma občinskih skupščin in ustrezne strokovne službe 
v sklopu okrajnih oziroma občinskih upravnih organov. 

Izhajajoč iz ugotovitve, da imajo okrajne, zlasti pa občinske skupščine naj- 
večje stvarne in zakonite možnosti za odpravo nezakonitih odločb ter nepra- 
vilnih postopkov in odnosov, je delovanje republiških pritožbenih organov tudi 
v razdobju, za katerega velja to poročilo, bilo usmerjeno v nadaljnje utrje- 
vanje in pomoč pri organizaciji in uveljavljanju komisij in služb za prošnje 
in pritožbe okrajnih in občinskih skupščin. Z uveljavitvjo nove ustave in izvo- 
litvijo novih okrajnih in občinskih skupščin so bili ustvarjeni boljši pogoji 
za kadrovsko krepitev komisij in za jasnejšo ter pravilnejšo opredelitev njihove 
vloge in naloge. 

V zvezi z obravnavanjem in sprejemanjem okrajnih in občinskih statutov 
so republiški pritožbeni organi posredovali pristojnim organom svoje predloge 
in mnenja v zvezi s formulacijami, ki se nanašajo na delo komisij in služb 
za prošnje in pritožbe. Razen tega so ti organi na področnih posvetovanjih, ki 
so bila v prvi polovici leta 1964, povezali razpravo o tezah za zvezni zakon o 
postopku z vlogami in pritožbami z razpravo o položaju in nadaljnji uveljavitvi 
komisij in služb. Različna sporna in nejasna vprašanja v zvezi s statusom ko- 
misij in služb ter njihovim pomenom v sedanji fazi razvoja našega družbenega 
sistema pa so bila tudi predmet razprav in razgovorov s posameznimi odgo- 
vornimi funkcionarji okrajev in občin. 

Stališča republiških pritožbenih organov v zvezi s to problematiko lahko 
strnemo takole: 

— komisije okrajev in občin naj bodo kadrovsko močne, javnost pa naj 
čimbolj spozna njihove naloge in pristojnosti; 

— službe za prošnje in pritožbe v upravi skupščin naj za svoje delo od- 
govarjajo predvsem komisijam, ker jim bo le na ta način zagotovljena tista 
mera neodvisnosti, ki jo za uspešno delo potrebujejo; 

— pri obravnavanju pritožbene problematike mora biti zagotovljena jav- 
nost dela komisij, ki naj se odraža predvsem v rednem poročanju skupščini in 
v javnem obravnavanju vlog in pritožb v samoupravnih organih, s čimer bo 
ustvarjena ugodna atmosfera za reševanje konfliktov med interesi posameznika 
in družbe ter omogočen večji vpliv javnosti pri reševanju družbenih problemov; 

— delo okrajnih in občinskih komisij naj bo kritično usmerjeno predvsem 
na delovanje javne uprave na njihovem področju, katere nizka strokovna raven 
je v znatni meri ovirai za uspešno opravljanje zapletenih nalog družbeno-gospo- 
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darskega razvoja in za zagotovitev izvrševanja zveznih in republiških zakonov 
ter drugih predpisov; 

— republiški pritožbeni organi naj razen obravnavanja predvsem tistih 
pritožb, ki po svoji naravi presegajo kompetence in možnosti občin in okrajev, 
proučujejo splošno problematiko in usmerjajo ter koordinirajo delo komisij in 
služb za prošnje in pritožbe občinskih in okrajnih skupščin. Izpolnitev te naloge 
zahteva, da so ti organi po številu in strokovnosti kadrov, ki v njih delajo, 
primerno zasedeni. 

Republiški pritožbeni organi so pri sestavljanju in zagovarjanju gornjih 
stališč uživali zlasti v zadnjem razdobju podporo državnih in političnih fo- 
rumov, ki so o problematiki pritožb večkrat razpravljali in dajali v tem smislu 
razna priporočila. 

Vendar je treba klub določenemu napredku v organizaciji in delu občinskih 
in okrajnih komisij in služb, ki se kaže predvsem v boljši kadrovski zasedbi, 
v temeljite j šem obravnavanju konkretnih pritožb in splošnih vprašanj iz tega 
področja in v naraščajočem zaupanju, s katerim se posamezni občani obračajo 
na te organe, poudariti, da bodo potrebni še nadaljnji napori, da bi dosegli 
zadovoljivo stanje. Se vedno je namreč dosti nerazumevanja in omalovaževanja 
te problematike s strani tistih činiteljev, ki bi sicer lahko največ prispevali k 
nadaljnji ureditvi in afirmaciji pritožbenih organov. 

V znatni meri vpliva na počasnejši tempo razvoja odpor, ki ga glede tega 
opažamo pri nekaterih upravnih funkcionarjih občinskih in okrajnih skupščin. 
Posledica takega nerazumevanja je, da so službe ponekod še vedno strokovno 
in politično zasedene povsem neustrezno in da pri svojem delu naletijo na ne- 
razumljive ovire zlasti pri dobivanju, preverjanju in proučevanju podatkov. 
Nekatere komisije pa se sestajajo zelo poredko, najihove seje so večkrat samo 
formalnega značaja, skupščina pa ni obveščena o njihovem delu in problemih. 
Potrebni bodo torej nadaljnji napori in delo v vseh smereh in na vseh nivojih, 
da se komisijam in službam za prošnje in pritožbe v našem družbenem sistemu 
in pravni ureditvi zagotovi mesto, ki jim pripada. 

Pritožbeni organi so zlasti z ustavo, ki je vsa prežeta s humanizmom, za- 
vezani, da tankovestno proučujejo vsak pritožbeni primer, da s svojimi sklepi 
in predlogi prispevajo^ k urejenemu delu uprave in izboljšanju odnosov med 
ljudmi. S tem želijo prispevati k utrjevanju zakonitosti in zaupanju državljanov 
k poglabljanju zavesti, da »svoboščine in pravice uresničujejo ljudje v medse- 
bojni solidarnosti in v izpolnjevanju dolžnosti vsakogar do vseh in vseh do 
vsakogar«. 

Št.: 07-148/64 
Ljubljana, 18. junij 1964 Predsednik: 

Julij Beltram 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Začasni odbor za trgovino 

POROČILO 

v problemih preskrbe in razvoju notranje trgovine v SR Sloveniji 

Začasni odbor za trgovino Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije 
je obravnaval probleme notranje trgovine, posebej glede izboljšanja preskrbe 
in njenega nadaljnjega razvoja. Ustrezno problematiko je obravnaval na svojih 
sejah, na katere je povabil tudi predstavnike republiškega sekretariata za kme- 
tijstvo, republiškega sekretariata za trgovino, republiškega sekretariata za 
splošne gospodarske zadeve, republiškega odbora sindikata storitvenih dejav- 
nosti, republiškega Zavoda za cene in Gospodarske zbornice SR Slovenije. Na- 
dalje so člani odbora obiskali trgovska podjetja »Prehrana«, »Mercator«, 
»Sadje-zelenjava« in »Emona« v Ljubljani ter imeli poseben sestanek na Mest- 
nem svetu Ljubljana s predsednikom sveta in predsedniki ljubljanskih občin. 

Tako služijo- kot osnova temu poročilu ugotovitve ob navedenih razpravah 
ter poročila in podatki republiških upravnih organov in republiške gospodarske 
zbornice. 

I. 

Notranje tržišče in preskrba v začetku leta 1964 

Trgovina na drobno in trgovina na debelo sta v prvih petih mesecih zabe- 
ležili izredno velik porast v prometu, tako trgovina na drobno za 31 % in tr- 
govina na debelo za 37 % več, kot v istem obdobju preteklega leta. Tako nagel 
porast prometa je nujno izzval občasno pri nekaterih proizvodih motnje v redni 
preskrbi, poleg tega pa tudi vplival na zvišanje cen. Pri analizi vzrokov za 
tako hiter porast blagovnega prometa ugotavljamo^ da je industrija povečala 
proizvodnjo 'za okoli 14%, da se je uvoz povečal za 65'%, da so še dohodki 
prebivalstva povečali za, 29%), investicijska potrošnja je večja za 48 %, cene 
v proizvodnji so se zvišale za 4 % cene na drobno za 8% ter življenjski stroški 
za 10%. 

Na gibanje blagovnega prometa so navedeni dosežki v gospodarstvu bi- 
stveno vplivali, predvsem pa veliko povečanje investicijske in osebne potrošnje. 

Cene so delovale na dinamiko prometa trgovine v dveh smereh. Na eni 
strani so vplivale na vrednostno zvišanje blagovnega prometa, na drugi strani 
pa je pretiran skok cen v nekaterih primerih vplival na količinsko zmanjšanje 
blagovnega prometa, (meso). 

Stabilizacijo tržišča zavira vsesplošni dvig cen, ki je na eni strani posledica 
zviševanja proizvodnih stroškov, na drugi strani pa neskladja med ponudbo 
in povpraševanjem. Visoko dinamiko gibanja blagovnega prometa lahko pri- 
čakujemo tudi v naslednjih mesecih. 

Večji premiki cen so zabeleženi v živilski, kemični in lesni stroki ter pri 
gradbenih materialih. Proizvajalci stalno poslabšujejo prodajne pogoje z zni- 
ževanjem in ukinjanjem rabatov ter kasaskontov, kar skuša nadomestiti trgo- 
vina s povišanjem marže. Na splošno se opaža, da dobavitelji ne izpolnjujejo 

33 



514 Priloge 

pogodbenih obveznosti. Trgovska podjetja si ne upajo ustrezno ukrepati, ker 
se boje, da bodo potem še težje nabavljala deficitarne izdelke. Nekateri pro- 
izvajalci odstopajo od pogodb tudi zato, ker niso uskladili količin za dobavo 
blaga na domače in tuje tržišče (papir, motorna vozila, meso itd.). Iz nekaterih 
krajev tudi opozarjajo, da grosisti poskušajo z uvajanjem vezane trgovine pri 
deficitarnem blagu. 

V posameznih strokah je bila preskrbljen ost v začetku letošnjega leta 
naslednja: 

1. Eden od glavnih problemov notranjega tržišča v letošnjem letu je bila 
oskrba s svežim mesom in mesnimi izdelki. Posebno v aprilu in maju je prišlo 
do velikih motenj v preskrbi v vseh potrošnih središčih in turističnih krajih 
Slovenije. Vzroki za tako- stanje so predvsem v močnem izvozu, težnji proizva- 
jalcev in klavniških podjetij po zvišanju cen, nezadostni proizvodnji in nerednih 
dobavah iz dragih republik. Založenost tržišča se je v juniju, po zvišanju cen, 
nekoliko izboljšala po količini, glede izbire pa šfe vedno ne zadovoljuje. Naj- 
slabše je tržišče založeno s telečjim mesom in sicer zaradi prepovedi klanja telet 
ter zaradi izvoza. Posledica kratkoročnih ukrepov (zvišanje cen in zmanjšanje 
izvoza) se že pozitivno odražajo na tržišču, posebno pa bo dosledno- vztrajati 
pri izvajanju dolgoročnih ukrepov (povečanje proizvodnje), usklajevanje dol- 
goročnih ukrepov (povečanje proizvodnje, usklajevanje izvoza s proizvodnjo in 
domačo potrošnjo) ter odpraviti nelogične razlike v ceni za svinjsko meso in 
perutnino glede na cene za goveje in telečje meso. 

Založenost s sadjem in zelenjavo je v letošnjem letu nekoliko- boljša. Pre- 
skrbovalna podjetja so za potrebe široke potrošnje in velikih potrošnikov imela 
konec maja zagotovljeno s pogodbami 60 °/o potrebnih količin sadja in 80 %> 
potrebnih količin zelenjave. 2e sedaj pa so nastopile težave pri realizaciji 
pogodb, ker jih proizvajalci ne izpolnjujejo niti glede dogovorjenih količin niti 
glede rokov in cen. Tako so zadruge iz koprskega in goriškega področja zelo 
zmanjšale dobave nekaterih vrst sadja in zelenjave. 

V času sklepanja pogodb so bili skupni skladi rizika za kmetijske živilskq 
pridelke ustanovljeni samo v okrajih Celje in Maribor, na ostalih področjih pa 
so sklade formirala preskrbovalna podjetja sama. Tako skladi rizika še niso 
vplivali na sklepanje pogodb po fiksnih cenah, lahko pa pričakujemo-, da se 
bodo v naslednjem obdobju vse močneje uveljavili ter vplivali na stabilizacijo 
proizvodnje in cen. Pred kratkim je bil tudi za območje ljubljanskih občin 
ustanovljen skupen sklad rizika ter bo- tako prišlo do zaželenega vpliva 
skladov rizika skoraj na celotnem slovenskem proizvodnem in preskrbovalnem 
območju, kar bo tudi omogočilo nadaljnje utrjevanje pogodbenih odnosov med 
proizvajalnimi in preskrbovalnimi podjetji ter s tem izboljšanje v preskrbi. 

Pomemben problem v preskrbi predstavlja tudi v letošnjem letu preskrba 
s premogom, ki je mnogo slabša kot v prejšnjih letih. Povečani potrošnji ne 
sledi povečanje proizvodnje; zato po-meni pomanjkanje premoga za široko po- 
trošnjo kot za gospodarstvo velik problem. Tako stanje terja, da se čimprej 
poveča proizvodnja v slovenskih premogovnikih z uvedbo nadurnega dela, ozi- 
roma nedeljskega- dela, da se uvo-zi premog za potrebe gospodarstva, da se 
povečajo dobave iz drugih republik in da se podaljša veljavnost regresa za široko 
potrošnjo. 

Pomanjkanje embalaže predstavlja vedno večjo oviro za normalno plasi- 
ranje nekaterih proizvodov ter redno preskrbo. Najbolj se te pomanjkljivosti 
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kažejo v preskrbi in prodaji sadnih sokov, mineralne vode in piva. Tudi kva- 
litetna papirna embalaža predstavlja trenutno velik problem, ker tovarne pa- 
pirja ne kažejo pripravljenosti za proizvodnjo papirja v kvaliteti, kot jo zahteva 
novi pravilnik o zdravstvenem nadzorstvu nad predmeti splošne rabe. Razen 
teh dveh vrst je čutiti tudi pomanjkanje drugih embalažnih materialov in 
embalaže, ker v njihovi proizvodnji ne dosegamo ustreznega povečanja, poleg 
tega, pa tudi s predpisi prehitevamo naše realne možnosti. 

2. S tekstilnimi izdelki je bila trgovina sorazmerno dobro založena. Neka- 
terih izdelkov ni na tržišču zaradi izvoznih obveznosti, zaradi sproščenih od- 
kupnih cen volne pa se tudi opaža manjša ponudba volnen h izdelkov. Ze 
daljšo dobo primanjkuje klot, svilene podloge, belo platno in zavese iz sinte- 
tičnih vlaken. 

Promet z obutvijo se je v skladu s sezonskim vplivom povečal, opaža pa 
se slaba kakovost nekaterih izdelkov ter jih potrošniki često, reklamirajo. 

3. Promet v trgovini z lesnimi izdelki je bil zadovoljiv; primanjkovalo pa 
je stolov, panel in vezanih plošč, parketov, ladijskega poda. lesonita, občasno 
pa ponekod tudi pohištva. 

Od kovinskih izdelkov je primanjkovalo: betonsko železo, črna žgana žica, 
nekatere vrste profilnega železa, valjani trakovi, pocinkana in črna pločevina. 
V nekaterih krajih so se precej dvignile cene kmetijskega orodja, s katerim je 
trgovina sploh slabo založena ter primanjkuje celo navadno orodje, ko so lopate, 
motike, kose in plugi. 

V blagovnem prometu postaja vedno bolj kritično vprašanje prevoza in 
skladiščenje blaga. Vzporedno s stalnim povečanjem blagovnega, prometa ne 
rastejo zmogljivosti cestnega in železniškega transporta, niti zmogljivosti 
skladišč ter prevoznega parka. Zaradi tega so poti blaga nenormalno dolge 
tetr pride pri hitro pokvarljivem blaga do večjih poškodb. 

S tem so zajeti le glavni problemi notranjega tržišča, ki jim bo potrebno v 
prihodnjem obdobju posvetiti več skrbi ter poskrbeti za ukrepe, da bi pri danih 
pogojih redno preskrbo ne ovirale nepotrebne motnje. 

, II. 

Dosedanji razvoj blagovne menjave 

Dinamična gibanja v gospodarstvu v preteklem obdobju so se nujno od- 
razila tudi v trgovini. Splošen razvoj je silil trgovino, da se je kljub vsem 
težavam vključevala v razvojni proces, se otresla zaostalosti in tudi prispevala 
svoj delež h gospodarskemu napredku. 

Proizvodnja je iz leta v leto močno, vendar neenakomerno naraščala, da- 
jala vse večje količine blaga za trg in hkrati stopnjevala povpraševanje po in- 
vesticijskem materialu, surovinah in polizdelkih. Domači trg je\ postajal kljub 
visoki stopnji rasti vseh oblik potrošnje pretesen za razvijajočo veliko serijsko 
proizvodnjo. Zato je postalo vključevanje našega gospodarstva v mednarodno 
delitev dela in mednarodno blagovno menjavo imperativ nadaljnjega gospo- 
darskega razvoja. 

Tak ugoden gospodarski razvoj pa so spremljala tudi določena neskladja. 
Povpraševanje, posebno še za kmetijske pridelke in občasno tudi za nekatere 
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druge skupine blaga je često presegalo oziroma prehitevalo ponudbo, kar je 
povzročalo nenehno, večkrat celo sunkovito naraščanje cen. Ne glede n.a to je 
bil povprečni življenjski standard v porastu, ker so dohodki prebivalstva na- 
raščali še hitreje in so skupaj z naraščajočimi sredstvi za ostale oblike potrošnje 
vzdrževali tendenco zviševanja cen. Administrativna poseganja niso mogla 
preprečiti takih gibanj, temveč so jih le začasno blažila, dokler ni sledila 
ustrezna ekonomska intervencija, ki pa je večkrat zakasnila ali pa sploh 
izostala. 

Trgovina je stalno zviševala svoj delež v skupnem narodnem dohodku v 
gospodarstvu, vendar ji sistem delitve dohodka ni priznaval ekvivalentnega 
deleža pri oblikovanju lastnih skladov. Zato si trgovina ni mogla zagotoviti 
takšnega lastnega razvojnega potenciala, ki bi bil v skladu z naraščanjem bla- 
govnega prometa. Intervencija družbe s krediti in v drugih oblikah ni bila 
tolikšna kot v drugih gospodarskih področjih. Vse to je vplivalo, da so zmog- 
ljivosti trgovine zaostajale za naraščajočim prometom in so že postale resna 
ovira za hitro in smotrno realizacijo proizvodnega blaga. 

Uvajanje modeme tehnike trgovanja v zadnjih letih ni moglo nadomestiti 
zaostajanja v izgradnji novih zmogljivosti. Pri tem je najbolj prizadeta trgovina 
na drobno, posebej trgovina z živili vseh vrst. 

Trgovina na debelo je zaradi določenih okolnosti poslovala ves čas pod 
ugodnejšimi pogoji. Njen promet je sicer v relativnem upadanju, je pa še vedno 
predimenzioniran glede na družbeno koristnost in ekonomsko utemeljenost 
trgovine na debelo. 

Večkratnim spremembam in dopolnitvam gospodarskega sistema se je pri- 
lagajala tudi organizacija trgovinskega omrežja. Značilna za to obdobje je kon- 
centracija omrežja. Nesmotrno in pogosto škodljivo je združevanje trgovinskih 
organizacij v ozkih lokalnih okvirih, ki ima samo to prednost, da doseže 
skromno koncentracijo sredstev. Slabe strani omenjenega združevanja so lo- 
kalni monopol ali despecializacija trgovine. Lokalni činitelji pogosto podpirajo 
tak način združevanja zaradi prestiža, deloma pa zaradi bojazni, da ne bi imeli 
več vpliva na tuja podjetja v pogledu preskrbe in da bi ta tuja podjetja delila 
sklade na škodo njihovih občinskih skladov. Ovire za smotrno integracijo so 
tudi največkrat nerentabilne vaške trgovine, pri katerih občine iz socialistieno- 
političnih razlogov vztrajajo na njihovem nadaljnjem poslovanju. Ta problem 
pa bi lahko reševale tudi druge oblike trgovanja: povezava vaških trgovin z 
drugimi dejavnostmi, ambulatna prodaja, poštna prodaja, pavšaliranje. 

Odkup kmetijskih pridelkov je poverjena kmetijskim zadrugam. Pogodbeno 
povezovanje kmetijskih zadrug oziroma družbenih kmetijskih posestev s trgov- 
skimi in predelovalnimi podjetji je še vedno prešibko. Zato ni v zadostni meri 
zagotovljen plasma blagovne proizvodnje oziroma ni zagotovljena založenost 
trga niti po količini niti po asortimentu in kakovosti. Pogodbene obveznosti se 
premalo spoštujejo. Kmetijske zadruge so še vedno orientirane na odkup ko- 
njunkturnih pridelkov, zanemarjajo pa odkup drugih vrst pridelkov, ki lahko 
bistveno popestrijo založenost trga. Pri odkupu vina, živine in nekaterih drugih 
pridelkov se še vedno nadaljuje praksa formalnega odkupa. Kmetijske zadruge 
imajo na splošno slab komercialni kader, ki išče vire trenutno bolj ugodnih 
zaslužkov, posveča premalo skrbi dolgoročnemu sodelovanju in solidnemu pove- 
zovanju s poslovnimi partnerji ter premalo pozna stanje na domačem trgu. 

V neposrednem odkupu kmetijskih pridelkov se v manjši meri pojavljajo 
tudi druge gospodarske organizacije, ki lahko dobijo pod. določenimi pogoji 
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dovoljenje za odkup po odkupnih postajah ali za odkup na svojih sedežih. Z 
vedno močnejšim uveljavljanjem družbenega sektorja kmetijstva v blagovni 
proizvodnji pridelkov, z novimi oblikami združevanja kmetijskih predelovalnih 
in trgovinskih organizacij ter s postopnim naraščanjem blagovne proizvodnje 
nastaja potreba, da se zajemanje tržnih presežkov od zasebnih kmetijskih 
proizvajalcev ustrezno organizacijsko prilagodi. Urediti je potrebno položaj 
kmetijskih kombinatov, ki naj prevzamejo vlogo kmetijskih zadrug glede so- 
delovanja ter trgovanja z zasebnimi proizvajalci. 

Skladi rizika za kmetijsko živilske proizvode niso dali zaželenih in pri- 
čakovanih rezultatov, deloma zaradi togosti glede možnosti uporabe, še bolj 
pa zaradi pasivnosti občinskih skupščin, ki niso. te možnosti niti poskušale iz- 
rabiti za zagotovitev boljše preskrbe oziroma stabilizacijo proizvodnje in cen. 

Analiza investicijskih vlaganj v trgovino iz sredstev družinskega investi- 
cijskega sklada in splošnega investicijskega sklada dokazuje, da so bile naložbe 
na področju trgovine nezadostne in minimalne. V splošnem lahko ugotovimo, 
da so pri družbenih vlaganjih v trgovino pretežno udeleženi lokalni viri; delež 
federacije pa je v primerjavi z njeino akumulacijo iz trgovine izredno nizek. 

Glede na lokalni značaj trgovine je tako koncepcija v načelu popolnoma 
sprejemljiva, vendar pa doslej ni bila temu ustrezno prilogojena niti delitev 
dohodka v trgovini, niti investicijske naložbe iz družbenih investicijskih skladov. 
Čeprav so občinske skupščine v tem obdobju sicer pokazale za razvoj trgovine 
nekoliko več razumevanja, pa kljub temu iz njihovih sredstev naložbe še niso 
v celoti dosegle zneska, ki ga je v njihove investicijske sklade vplačevala 
trgovina. Dosedanja porazdelitev akumulacije med posametzne družbeno-poli- 
tične skupnosti pa tudi ni bila v skladu s koncepcijo decentralizacije investi- 
cijskih sredstev in z neštetokrat proklamirano odgovornostjo komune za razvoj 
trgovine. 

Na področju investicij se je torej pretežni del družbene akumulacije, do- 
sežene v dejavnosti trgovine, v veliki meri uporabljal in prelival za investicije 
na drugih gospodarskih in negospodarskih področjih. To je eden od temeljnih 

"vzrokov za zaostajanje trgovine za splošnim gospodarskim razvojem. 
Glede na višino oblikovanih sredstev poslovnega sklada v zadnjih treh 

letih bi trgovina z lastnimi sredstvi lahko podvojila svoje zmogljivosti šele 
v 40 letih, medtem ko bi njena zmogljivost pri sedanji stopnji porasta prometa 
morala biti podvojena že v 8—10 letih. Kljub visoki stopnji družbene akumu- 
lacije trgovina ob sedanjih razmerjih v deljtvi dohodka z lastnimi sredstvi ne 
more slediti razvoju gospodarstva, četudi bi imela možnosti, da v znatno večjem 
obsegu najema posojila ob pogojih, ki sicer veljajo za gospodarstvo. Zato je 
čedalje bolj navezana na poslovanje v najetih poslovnih prostorih in mora 
najemati kratkoročne bančne kredite, kar zmanjšuje in krni njeno samostojnost, 
obenem pa pušča odprto- vprašanje, kdo naj zagotovi njeno nadaljnjo ma- 
terialno rast. 

V dosedanjem razvoju trgovine so kadri pereč problem. Na splošno pri- 
manjkuje strokovnih kadrov, zlasti vodilnih komercialnih kadrov in visoko 
kvalificiranih trgovinskih delavcev za specializirane trgovske stroke. Vzrok za 
tako stanje je v premajhnem dotoku teh kadrov iz strokovnih šol, pomanj- 
kljivem izobraževanju na delovnem mestu ter v razmeroma velikem odlivu 
usposobljenih trgovinskih kadrov v druga gospodarska področja, kjer so pogoji 
dela bolj ugodni kot v trgovini. 
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m. 

Pogoji za nadaljnji razvoj trgovine 

Predvideni splošni gospodarski razvoj v naslednjem obdobju bo omogočil 
naraščanje potrošnje in s tem tudi prometa trgovine. Zato bo treba intenzivneje 
krepiti material no-tehnično osnovo trgovine in prilagajati njene organizacijske 
oblike ter tehniko poslovanja zahtevam proizvodnje in potrošnje. 

Začasni odbor je ugotovil, da občinske skupščine na splošno ne posvečajo 
dovolj pozornosti preskrbi prebivalstva in da o tej pereči problematiki na 
svojih sejah ne razpravljajo. 

Pri tem se nujno postavlja zahteva, da se trgovina usposobi tako, da bo 
posredovanje blaga učinkovitejše, postrežba kulturnejša, da bo trgovina zago- 
tavljala večjo splošno in časovno usklajenost med ponudbo in povpraševanjem 
in se bo lahko hitreje prilagajala potrebam in zahtevam tržišča. 

V zvezi s tem je treba proučiti vrsto vprašanj, povezanih s poslovanjem 
in z ekonotnsko-finančnim položajem trgovine, zlasti še trgovine na drobno. 
Pristojni organi bi morali pripraviti konkretne ukrepe, s katerimi bi izboljšali 
sedanji ekonomski položaj trgovine in odstranili pomanjkljivosti, ki nastajajo 
zaradi počasnega reagiranja trgovine glede na proizvodne možnosti ter zahteve 
potrošnikov, upoštevajoč pri tem nujnost in koristnost ustvarjanja potrebnih 
zalog, tržnih in materialnih rezerv in podobno. Pri reševanju vseh problemov, 
ki so v zvezi s stabilizacijo tržišča in vzdrževanja dinamičnega razvoja gospo- 
darstva, je treba dajati prednost ekonomskim in dolgoročnim ukrepom, omeje- 
vati pa administrativno poseganje. 

Hkrati je potrebno doseči uskladitev industrijske in kmetijske proizvodnje, 
izvoza in uvoza z domačimi potrebami in na ta način preprečiti pojave pomanj- 
kljive preskrbe z osnovnimi živili in občasno pomanjkanje nekaterih vrst blaga 
tako industrijske kot kmetijske proizvodnje, ki ogrožajo kontinuirano proizvod- 
njo in normalno preskrbo. Trgovina mora aktivneje sodelovati pri zadovolje- 
vanju potreb hitro rastočega turističnega prometa, tako v pogledu prilagajanja 
prodajnih zmogljivosti, izbiri blaga, poslovnega časa in njene organizacije v 
turističnih krajih. 

Organizirano in pravočasno je treba tudi podvzemati ukrepe zoper neupra- 
vičena zviševanja cen. Zato je usposobiti zavode za cene ter njih pristojnost 
prilagoditi tako, da bo možno v maksimalni meri preprečiti neutemeljene skoke 
cen, tako za surovine, polizdelke, izdelke in storitve. 

Proizvodnji in prometu s kmetijskimi-živilskimi pridelki je potrebno posve- 
titi vso pozornost, predvsem pa zagotoviti kvantitativno in kvalitetno- izboljšanje. 
V menjavi s kmetijskimi pridelki naj se izločijo nekoristni posredniki, ter 
doseže neposredno povezovanje proizvodnje s potrošnjo na osnovi čvrstih 
pogodb, ki naj zagotovijo stabilizacijo proizvodnje in ustaljenost cen. Za te 
namene je potrebno smotrno koristiti možnost stimulacije in utrjevanja razme- 
rij s pomočjo skladov rizika, ki bi jih naj formirala večja potrošna in proiz- 
vodna središča in se pri tem poslužila prednosti, ki jih nudi združevanje 
sredstev. Hkrati je potrebno doseči, da bodo predpisi o formiranju in koriščenju 
skladov rizika omogočali namen in podpirali načela dobrega gospodarjenja. 

Koncept nadaljnjega razvoja organizacijskih oblik trgovanja mora upošte- 
vati potrebo po nadaljevanju že pričetega procesa oblikovanja močnih trgovin- 
skih gospodarskih organizacij z razširjenim omrežjem prodajaln, da bodo te 
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sposobne skrbeti za lastni razvoj, hkrati pa eleminirani nepotrebni posredniki 
(grosisti) na poti blaga od proizvodnje do potrošnje. 

1. V blagovnem prometu na splošno se bo treba zavzemati za spremembo 
prodajnih pogojev pri proizvajalcih in za izločanje posredniškega prometa. 

Širše uvajanje rabatnega sistema, pri katerem določajo maloprodajne cene 
že sami proizvajalci, naj ob sporazumevanju s trgovino pripomore k hitrejšemu 
razčiščevanju vprašanja, kdaj in pri katerih proizvodih je vključevanje trgovine 
na debelo v posredovanju blaga ekonomsko upravičeno. 

2. Velika in ekonomsko močna podjetja bodo morala biti usposobljena tako, 
da bodo lahko izkoriščala ugodnosti neposrednega nakupa pri proizvajalcih, 
smotrno izkoriščala osnovna in obratna sredstva, uveljavljala moderne metode 
pri vodenju in upravljanju podjetij in proučevanju tržišča ter smotrno vzgajala 
trgovinske delavce. 

3. Zlasti važno je, da bi lokalni organi pospeševali širjenje podjetij ne glede 
na politično teritorialne meje. Na splošno je treba težiti k uveljavljanju načela, 
da bodo organizacijske oblike v trgovini, od veleblagovnice, samopostre nih 
trgovin, do trgovin z mešanim blagom na podeželju, specializiranih samostojnih 
trgovin, pavšaliranih in ambulantnih trgovin take, da bo zagotovljeno: opti- 
malna velikost in čimbolj racionalno izkoriščanje vseh možnosti, kvalitetna 
preskrba in ekonomičnost poslovanja. 

4. Da bo trgovina, ki je glavni nosilec blagovnega prometa, lahko zagotovila 
izboljšanje preskrbe potrošnikov in vplivala na prilagajanje proizvodnje po 
količini, kakovosti in izbiri zahtevam trga, bodo morale tudi občine povečati 
napore za njen hitrejši razvoj. V ta namen naj bi zlasti zagotovile ustrezna 
finančna sredstva v okviru razširjene materialne osnove, ki jim jo zagotavlja 
izpopolnjeni sistem dohodka gospodarskih organizacij in predvidene spremembe 
v smeri nadaljnje decentralizacije sredstev. Doseči je potrebno, da bo delitev 
dohodka omogočila trgovini (enako tudi živilski) razvoj z lastnimi sredstvi ter 
enakopraven položaj pri kreditiranju naložb v osnovno dejavnost in za potrebe 
družbenega standarda. 

Politika občin in širših politično teritorialnih skupnosti, sredstva bank in 
delovanje gospodarskih zbornic je potrebno še bolj kot doslej usmeriti v razvoj 
in krepitev sodobnih oblik blagovnega prometa. 

Predvideno povečanje proizvodnje in blagovnega prometa v vsej ostrini 
postavlja zahtevo, da se povečajo predvsem zmogljivosti trgovine na drobno. 
Izhajati bi morali iz načela, da se prodajne zmogljivosti povečujejo vsaj z enako 
stopnjo kot narašča količinski obseg prometa. Potrebni bodo maksimalni napori, 
da ne bo prišlo do nadaljnjega zaostajanja zmogljivosti za prometom. 

Vprašanje oblikovanja potrebnih obratnih sredstev za povečane zaloge bo 
potrebno rešiti s spremembo instrumentov delitve dohodka, ki bodo zagotovili 
trgovini potreben priliv v njen poslovni sklad ali pa bo potrebno urediti kredi- 
tiranje obratnih sredstev iz bančnih sredstev ali iz drugih virov, ne da bi s 
tem povečali obveznosti trgovine v breme sredstev njenega poslovnega sklada. 

Kvalitativnim spremembam v smeri napredka trgovine se mora prilagoditi 
tudi vzgoja strokovnega kadra. V notranjo trgovino se mora hitreje vključevati 
ekonomsko-komercialno izobraževan kader, izpopolniti pa se mora tudi izobra- 
ževanje prodajnega kadra. Zato bo potrebno sistem izobraževanja prilagoditi 
tako, da bo dalo vse potrebne profile trgovinskih delavcev od priučenih do 
visoko kvalificiranih. Poleg strokovnih izobraževalnih šol se morajo same gospo- 
darske organizacije močneje kot doslej orientirati na izobraževanje in usposab- 
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ljanje svojih kadrov na delovnih mestih. Večjo vključitev strokovnjakov bo 
možno doseči, če bodo primerno rešena vprašanja nagrajevanja, delovnih in 
življenjskih pogojev trgovskih delavcev. 

Financiranje strokovnih šol in drugih oblik izobraževanja trgovskih 
kadrov je potrebno usmeriti tako, da bodo to skupne naloge in skrb vseh zainte- 
resiranih organov, v prvi vrsti pa gospodarskih organizacij in občin. 

Št.: 30-13/64 
Ljubljana, 27. 6. 1964 Predsednik: 

Riko Rižnar 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za trgovino, gostinstvo in turizem 

GOSPODARSKI ZBOR 
Začasni odbor za trgovino 

POROČILO 

o obravnavi gospodarskih odnosov SR Slovenije s tujino v obdobju 
januar—maj 1964* 

Odbora sta na seji, ki je bila dne 25. junija 1964, obravnala informacijo o 
nekaterih problemih s področja gospodarskih odnosov SR Slovenije s tujino 
v obdobju januar—maj 1964 ter po razpravi o predloženem gradivu ugotovila 
naslednje: 

I. 

1. Družbeni plan SR Slovenije za leto 1964 je predvideval, da se bo obseg 
blagovne menjave s tujino v letu 1964 v primerjavi s preteklim letom povečal 
za 15 °/o ter dosegel 98,3 milijarde deviznih dinarjev. Pri tem naj bi izvoz porasel 
za 17%, ali na 46 milijard dinarjev, uvoz pa za 13 :l/o ali za 52,3 milijarde dinar- 
jev (ob upoštevanju centraliziranega uvoza); s čimer bi se izboljšal odnos med 
prilivom in odlivom deviznih sredstev iz blagovne menjave. 

Za tak obseg izvoza iz Slovenije bi moral izvoz industrijskega blaga nasproti 
lani porasti za okoli 22 %>, izvoz kmetijskih in gozdarskih proizvodov pa 
za 2°/o. 

Planirani devizni priliv iz neblagovnih osnov naj bi porastel nasproti lan- 
skemu letu za 22'%, od tega pri transportu za 8 %, pri turizmu pa za 27 "/«, 
neto blagovni pritok deviz pa bi znašal približno 10 mili jard deviznih dinarjev. 
Tako bi z uresničitvijo planskih predvidevanj v gospodarskih odnosih z ino- 
zemstvom v letu 1964 v Sloveniji dosegli pozitivno razliko med pritokom in 
odtokom deviz. 

2. Realizacija tako postavljenih nalog na področju gospodarskih odnosov 
s tujino pa je v obdobju januar—maj 1964 bila naslednja: 

* Temeljno gradivo: Informacija o nekaterih problemih s področja gospodarskih 
odnosov SR Slovenije s tujino v obdobju januar—maj 1964 (št. 3300-10/64). 
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Vrednost izvoza blaga iz Slovenije v prvih petih mesecih letos znaša 
16 867 milijonov dinarjev, kar presega izvoz v istem obdobju lani za 11,3 °/o, 
hkrati pa predstavlja 36,7 °/o planiranega izvoza za leto 1964 ter pomeni, da 
izvoz zaostaja za računsko zahtevano plansko dinamiko (41,5 ®/o), neugodno pa 
je gibanje izvoza tudi nasproti istemu obdobju lani, ko je bilo doseženo 40,3 ®/o 
planiranega izvoza. To kaže, da medtem ko smo lani v tem času zaostajali 
za planirano dinamiko izvoza le za 1,2 °/o, znaša letos zaostajanje za planom 
4,8 %. Če računamo, da bi bila izvozna dinamika približno enaka lanski, zaostaja 
izvoz za okoli 1 600 milijonov deviznih dinarjev. 

V istem času smo v Sloveniji zabeležili nesorazmerno povečan uvoz v 
višini 24 698 milijonov deviznih dinarjev (ne upoštevaje centraliziran uvoz), 
kar pomeni, da se je le-ta povečal za 65,3 "/o v odnosu na primerjano obdobje 
v letu 1963. 

Kot posledica disproporca med izvozno in uvozno dinamiko se pojavlja 
močno pomanjkanje deviznih sredstev. To nam nazorno kaže tudi primerjava 
rezultatov izvoza in uvoza za prvo polletje 1963, ko je negativna razlika med 
uvozom in izvozom znašala 1,4 milijarde deviznih dinarjev, z oceno za prvo 
polletje 1964, ko bo predvidoma dosegla 8,3 milijarde deviznih dinarjev (brez 
zajemanja posrednega uvoza in izvoza). 

Mnogo ugodneje pa poteka razvoj neblagovnega deviznega priliva, ki je 
v prvih štirih mesecih letos znašal 4,8 milijarde deviznih dinarjev nasproti odlivu, 
ki je dosegel 1,1 milijarde deviznih dinarjev. Pozitivni saldo deviznega pritoka 
iz neblagovnih osnov znaša torej 3,7 .milijarde deviznih dinarjev, kar predstavlja 
52 '%> neto neblagovnega deviznega priliva v letu 1963. 

II. 

Odbora sta svojo razpravo o gibanju gospodarskih stikov s tujino v prvih 
petih mesecih letos oprla predvsem na priporočilo, ki sta ga ob obravnavi 
razvoja in problematike izmenjave s tujino v letu 1963 v novembru preteklega 
leta sprejela Republiški in Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije. 

Ob tem sta odbora menila, da so nekateri cilji, ki jih je priporočilo zastavilo, 
dolgoročnega značaja, zato tudi še ne moremo zaznamovati neposrednih rezul- 
tatov njihovega izpolnjevanja. Po drugi strani pa je priporočilo vsebovalo vrsto 
konkretnih smotrov in nalog, od katerih so nekateri bili upoštevani in sfe že 
izvajajo, medtem ko drugi niso bili dovolj upoštevani, zato je treba v bodoče 
odločneje in dosledneje pričeti z njihovo uveljavitvijo, zlasti v zvezi z nalogami, 
ki jih je pred razvoj blagovne menjave postavil družbeni plan SR Slovenije 
za leto 1964. 

Gledano s stališča analize priporočila in njegovega izvajanja sta odbora 
ugotovila: 

1. V analizi uspehov oziroma neuspehov naše blagovne menjave z inozem- 
stvom moramo nujno upoštevati splošno gospodarsko situacijo v državi. Za 
naše notranje tržišče značilna neuravnovešenost med povpraševanjem in po- 
nudbo, med blagovnimi in kupnimi fondi, ki se zlasti očituje v premočni inve- 
sticijski potrošnji, ne more ostati brez škodljivih vplivov na raven naše blagovne 
menjave s tujino. 

Predvsem se v takem položaju gospodarske organizacije usmerjajo s svojimi 
proizvodi na domači trg, kjer zaradi močne konjunkture dosegajo boljše finančne 
rezultate ob manjši zahtevnosti glede kvalitete in rokov dobave. 
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Elastičnejše in večje dodeljevanje deviznih sredstev za uvoz reprodukcij- 
skega materiala je ustvarilo v preteklih mesecih mnogo boljšo založenost gospo- 
darstva, kar je bistveno prispevalo k znatnemu porastu proizvodne dinamike. 
Večja proizvodnja pa zaradi prej omenjenih vzrokov ni dala sorazmerno 
večjega izvoza in je zato zaostrila probleme naše plačilne bilance. 

Izredno počasen proces deetatizacije naše zunanje trgovine, ki močno 
zaostaja za splošnim razvojem samoupravljanja na vseh ostalih popriščih našega 
družbenega življenja, je gotovo nadaljnji tehtni razlog za težave v naši med- 
narodni menjavi. Ker je torej zunanja trgovina še vedno vse preveč domena 
državnih organov in so se v njej še najbolj ohranili ostanki administrativnega 
gospodarjenja, so zato organi delavskega samoupravljanja na tem gospodarskem 
področju neučinkoviti, kar še bolj hromi njihovo prizadevnost za povečano 
vključevanje v mednarodno menjavo. 

2. Čeprav so ob koncu preteklega in v teku letošnjega leta bili uveljavljeni 
številni ukrepi, ki so zmanjšali administrativno poseganje v blagovno menjavo 
s tujino (dani so bili avansi za uvoz reprodukcijskega materiala, število aloka- 
cij se je zmanjšalo od 8 na 4, zmanjšalo; se je število proizvodov, ki so na listi 
kontingentiranega izvoza, število restrikcij se je zmanjšalo na 12 proizvodov, 
soudeležba pri izvozu se je znižala od 25 na 5,0/o), pa so vendar ostala odprta 
še nekatera pomembna vprašanja za hitrejše odvijanje menjave s tujino. Po 
mnenju odborov so to zlasti: 

a) Čimprej naj bi se začelo z že dalj časa napovedano decentralizacijo 
deviznega poslovanja, ki naj postopoma privede do decentralizacije centralnega 
deviznega fonda. Hitreje naj se vključijo v devizno poslovanje republiška gospo- 
darska banka in komunalne banke. Le-tem pa bi bilo potrebno zagotoviti 
ustrezno samostojnost v poslovanju, zato odbora podpirata težnjo, da se bankam 
omogoči neposredni plačilni promet z inozemstvom preko lastnega deviznega 
računa v tujini. Večjo poslovno samostojnost naj bi dobila tudi podružnica 
Jugobanke v SR Sloveniji. 

b) Odbora ponovno poudarjata, da vprašanje retencijske kvote, ki bi lahko 
postala pomemben zarodek som ©financiranja, še vedno ni rešeno. Ob sedanjem 
načinu koriščenja je retencijska kvota za gospodarske organizacije nestvarna, 
zato odbora odločno vztrajata na njeni resnični sprostitvi, tako da.bi jo gospo- 
darske organizacije koristile prosto po lastnem preudarku, ali pa s čim manjšimi 
omejitvami. Zato naj se prouči možnost, da se retencijska kvota izloči iz ostalih 
deviznih sredstev ter prenese na tiste banke, kjer ima gospodarska organizacija 
svoj žiro račun. Tak način koriščenja lastnih deviz naj bi gospodarskim organi- 
zacijam tudi omogočil, da jih odstopijo drugi gospodarski organizaciji. 

c) Odbora ugotavljata, da se še nadalje uveljavlja praksa parcialnega reše- 
vanja premiranja izvozne proizvodnje. Zato je potrebno uveljaviti tak sistem 
stimulacije, ki bo kompleksno' obravnaval celotno proizvodno panogo od surovin 
preko polizdelkov do finalnih proizvodov (na primer v lesni, papirni industriji, 
barvni metalurgiji itd.). Sistem premiranja bi moral biti tak, da bi pospeševal 
izvoz proizvodov z višjo in visoko stopnjo obdelave, ob neurejenem sistemu 
premiranja pa se je sedaj dogajalo ravno obratno. 

č) Odbora sta ugotovila, da je žo v jesenski obravnavi bilo močno poudar- 
jeno, da se naj že z družbenim planom zagotovi nemotena proizvodnja indu- 
strije, ki proizvaja na osnovi domačega reprodukcijskega materiala. Tako pa 
prihaja do disproporcev, ki se nam še posebej kažejo ob sedanjem pomanjkanju 
električne energije, nekaterih metalov i. dr., zato bi bilo potrebno zagotoviti 
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energijo, deficitne metale in dr. za polno obratovanje zmogljivosti, ki proizva- 
jajo pretežno za izvoz, pa čeprav iz uvoza. 

3. Odbora menita, da se je premalo odločno pristopilo k uvedbi deviznega 
samofinanciranja, Zato je treba hitreje in odločneje uveljavljati ta način pove- 
zovanja uvoza z izvozom, ga proučiti in razširiti na še nezajete panoge oziroma 
dejavnosti ter dopolniti tudi z elementom kakovosti deviz. Osnova deviznega 
samofinanciranja bi naj bila v pogodbenem odnosu med banko in podjetjem, 
pri čemer naj bi se močneje angažirala tako Jugobanka kot tudi druge banke, 
ki jim bo omogočeno devizno poslovanje. 

4. Ko sta odbora razpravljala o investicijah, ki pospešujejo izvoz, sta ugo- 
tovila, da so sredstva, ki jih v ta namen ima Jugobanka, praktično neznatna 
(približno le 1 fl/o vseh naložb v SRS) in še zdaleč ne zadostujejo za realizacijo 
možnosti, ki jih imamo na področju menjave s tujino. Zato je potrebno v bodoče 
dati večjo prioriteto naložbam, ki bodo povečale izvoz, zagotoviti temu ustrezna 
večja devizna in dinarska sredstva ter širše angažirati tudi gospodarsko banko 
v sodelovanju s komunalnimi bankami. Nadalje je potrebno rešiti problem 
dinarske participacije pri tistih gospodarskih organizacijah, kjer bi investicije 

■lahko dale zelo ugodne devizne učinke, zaradi slabših pogojev gospodarjenja 
pa podjetja ne morejo zagotoviti zahtevane soudeležbe. 

Hkrati s povečanjem sredstev za investicije, ki bodo povečale izvoz, je treba 
ublažiti kriterij deviznega efekta, ki je še vedno preoster, roki vračanja deviznih 
kreditov pa prekratki. 

5. Glede izpopolnitve kooperantske proizvodnje se položaj do dane* ni 
bistveno izboljšal tako v pogledu solidnosti od strani kooperantov kot tudi glede 
zanimanja in pomoči finalistov. Gospodarske organizacije morajo nujno spre- 
meniti takšen medsebojni odnos, da bodo čimprej odpravljena ozka grla, 
uvedena specializacija in izboljšana oskrba z ustreznim reprodukcijskim 
materialom. 

6. Odbora menita, da bi kljub nekaterim objektivnim slabostim v našem 
zunanjetrgovinskem in deviznem sistemu blagovna menjava s tujino vendarle 
morala v celotnem sistemu gospodarjenja naših gospodarskih organizacij zavreti 
ustreznejše mesto. Delovni kolektivi si po mnenju odborov premalo prizadevajo 
za vključitev v mednarodno menjavo, zlasti iz vidika, da jim to zagotavlja 
mnogo širši plasma, večjo pi-oizvodnjo, boljše izkoriščanje kapacitet in večjo 
rentabilnost. Zato odbora pozivata gospodarske organizacije, da blagovna 
menjava nujno postane tisti kriterij, preko katerega bodo presojale in usmerjale 
svojo perspektivno gospodarsko aktivnost. 

Na sestankih v gospodarskih organizacijah in v razpravi na odboru so 
poslanci ugotovili, da od gospodarskih zbornic in poslovnih združenj proizvajalci 
niso imeli dovolj pomoči. 

K prizadevanjem za večji izvoz bi se morale pridružiti tudi politično teri- 
torialne enote — komune iri okraji — in dosledno pospeševati razvoj blagovne 
menjave s tujino, ne glede na morebitne boljše finančne efekte na domačem 
trgu. Ugotovili smo, da to ni vedno in povsod slučaj. 

7. Kljub temu, da je znatno večji obseg blagovne menjave s tujino najbolj 
odvisen od neposredne koristi, ki jo imajo proizvajalne organizacije, pa so to 
gospodarske zbornice in državni organi premalo upoštevali v svoji vsakodnevni 
operativni dejavnosti. Zato ni bilo glede vključevanja proizvajalcev v izvoz 
doseženo bistveno izboljšanje, saj še vedno v tem pogledu močno zaostajamo 
za razvitejšimi zahodnimi deželami in celo za jugoslovanskim povprečjem. 
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8. Odbora ponovno poudarjata, da je sicer bilo premalo časa za temelji- 
tejše izboljšanje naše organizacijske pripravljenosti za poslovanje s tujino, kljub 
temu pa bi na tem področju lahko izkoristili več možnosti in storili določen 
korak naprej. Delež Slovenije v trgovski, zastopniški in servisni mreži pred- 
stavlja le okrog 6%> vseh jugoslovanskih predstavnikov v inozemstvu, kar 
nikakor ni v skladu z udeležbo naše republike v celotnem jugoslovankem izvozu 
in uvozu. 

Na osnovi razprave na skupni seji obeh odborov o problematiki gospodar- 
skih odnosov s tujino sta odbora zavzela stališče, da bi bilo potrebno dosledneje 
in odločneje izvajati priporočilo, ki sta jih o izmenjavi s tujino sprejela oba 
zbora skupščine, kakor tudi konkretne dopolnitve in predloge, ki sta jih dala 
oba odbora v tem poročilu. 

Izvršni svet Skupščine SRS pa naj po svojih organih spremlja izvajanje 
priporočila ter o realizaciji nalog v jeseni letošnjega leta poroča Skupščini. 

Št.: 3300-10/64 
Ljubljana, 29. 6. 1964 

Mandatno-imunitetna komisija Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine 
SR Slovenije je na svoji seji dne 19. jurfija 1964 v smislu določila 109. člena 
začasnega poslovnika Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije 
obravnavala pismeno izjavo poslanca Rajka Ješovnika, izvoljenega v 
53. volilni enoti Maribor-Center I o odpovedi poslanski funkciji. 

Komisija je po vsestranski proučitvi poslančeve izjave ugotovila, da so 
razlogi za odpoved poslanski funkciji tehtni in utemeljeni in zato predlaga 
zboru, da to odpoved sprejme. 

Predsednik 
začasnega odbora za trgovino 

Gospodarskega zbora 

Riko Rižnar 1. r. 

Predsednik 
odbora za trgovino, 

gostinstvo in turizem 
Republiškega zbora 

Jože Tramšek 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Mandatno-imunitetna komisija 

POROČILO 

o odpovedi poslanskemu mandatu 

Št.: 1110-53 
Ljubljana, 19. 6. 1964 Predsednik: 

Lidunka Kadunc 1. r. 
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PREDLOG SKLEPA 

o ustanovitvi začasnega odbora Organizacijsko-političnega zbora za vprašanja 
samoupravljanja v delovnih organizacijah 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 8. člena začasnega poslovnika 
Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije je Organizacijsko-poli- 
tični zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 29. 6. 1964 sprejel 

sklep 

I. 

o ustanovitvi začasnega odbora Organizacijsko-političnega zbora za vpraša- 
nja samoupravljanja v delovnih organizacijah. 

II. 

Začasni odbor za vprašanja samoupravljanja v delovnih organizacijah ima 
predsednika, podpredsednika in pet članov. 

Izvolijo se: 
za predsednika Mirko Cepič 
za podpresednika Martin Košir 
za člane Branko S t a m a n 

Miha Ravnik 
Vinko J a g o d i č 

^ Vili Leivstek 
Marjana Tovornik 

Začasni odbor za vprašanja samoupravljanja v delovnih organizacijah bo 
proučeval vprašanja s svojega področja ter pripravil gradivo za razpravo o 
nekaterih problemih samoupravljanja s posebnim poudarkom na notranje 
odnose in uveljavljanje določb statutov v delovnih organizacijah. 

IV. 

Začasni odbor za proučitev organizacije in metode dela občinskih skupščin 
se s tem sklepom ukinja. 

PREDLOG SKLEPA 

o ustanovitvi in sestavi začasnih odborov Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 8. člena začasnega poslovnika 
Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije je Prosvetno-kulturni zbor 
SR Slovenije na seji dne 10. junija 1964 sprejel 

sklep 

o ustanovitvi in sestavi začasnih odborov Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 
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Ustanovita se: 

1. začasni odbor za visoko šolstvo 
2. začasni odbor za založništvo in knjižničarstvo 

II. 
V začasna odbora se izvolijo: 

v začasni odbor za visoko šolstvo 

za predsednika Bojan C e r n j a v i č 
za člane inž. Ferdo G o r j a n c 

Boris M i k o š 
Bernarda Pere 
inž. Stane Potrč 
Stojan Požar 
Jože Štur m 

v začasni odbor za založništvo in knjižničarstvo 

za predsednika Avgust V i ž i n t i n 
za člane Dane D e b i č 

Anica K e ž m a n 
Kajetan K o v i č 
Janez Langerholc 
Ivan M a v s a r 
Rudi S t o p a r 

PREDLOG SKLEPA 

o izvolitvi sodnikov okrožnih sodišč 

Na podlagi 50. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št 30/54) so bili 
na seji Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije 

izvolj eni : 

1. za sodnika Okrožnega sodišča v Kopru: 
Stojan Kocjančič, predsednik Občinskega sodišča v Postojni, 
Cvetko Spindler, predsednik Občinskega sodišča v Sežani; 
2. Za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju 
Jože Vidmar, sodnik Občinskega sodišča v Kranju. 

OBRAZLOŽITEV 

Pri Okrožnem sodišču v Kopru sta nezasedeni dve, pri Okrožnem sodišču 
v Kranju pa eno sodniško mesto. Vsa mesta je zaradi službene potrebe nujno 
zasesti. 

O predlaganih kandidatih dajemo tele podatke: 
1. Stojan Kocj ančič je bil rojen 7. junija 1929. Na pravni fakluteti je 

diplomiral 6. januarja 1955 ter aprila 1964 opravil sodniški izpit. Pri sodišču je 
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zaposlen od 1. II. 1955 dalje, z izjemo enega leta, ko je bil na odslužitvi kadrov- 
skega roka. Novembra 1956 je bil izvoljen za sodnika Okrajnega sodišča v 
Kopru, kjer je ostal do 30. junija 1959, ko je bil izvoljen za predsednika Okraj- 
nega sodišča v Postojni, kjer je še danes. 

2. Cvetko Spindlerje rojen 29. aprila 1922. Na pravni fakulteti je diplo- 
miral leta 1946 ter v letu 1952 opravil strokovni izpit. Po diplomi je služboval 
eno leto pri sodišču kot sodniški pripravnik, nato pa je prestopil v zaposlitev 
k biv. Ministrstvu za finance LRS. V tej zaposlitvi je ostal do aprila 1948, 
nakar je ponovno nastopil pravno službo pri sodišču. 11. februarja 1949 je bil 
izvoljen za sodnika, 6. novembra 1959 pa za predsednika Okrajnega sodišča v 
Sežani, v kateri funkciji je še sedaj. 

3. Jože V i d m a r je rojen 25. aprila 1930. Na pravni fakulteti je diplomiral 
decembra 1959 ter v aprilu 1963 opravil sodniški izpit. Še pred diplomo je bil 
v raznih upravnopravnih zaposlitvah, po končanem študiju pa je bil imenovan 
za višjega referenta pri CK ZKS. Tu je ostal do 1. januarja 1962, ko je bil 
izvoljen za sodnika Okrajnega sodišča v Kranju. Po službeni potrebi je bil 
v januarju 1964 dodeljen Okrožnemu sodišču v Kranju, kjer od tedaj dalje 
uspešno opravlja posle preiskovalnega sodnika. 

Po 46. členu zakona o sodiščih izpolnjujejo vsi predlagani kandidati tako v 
moralno-političnem kot tudi v strokovnem pogledu pogoje za funkcijo okrožnih 
sodnikov. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 

Ivan Maček 

Podpredsednika: 
Dr. Marijan Brecelj Dragica Rome 

Tajnik: 

Peter Zorko 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENO NADZORSTVO 

inž. Karmelo Budihna, predsednik 
Magda Kočar, podpredsednik 

Valentin Hren Ivo Sčavničar 
Jože Greben Andrej Lah 
Janez Sukič Mara Lukanc 
Frančiška Hribar 

KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA 

Adolf Arigler, predsednik 
inž. Jože Legan, podpredsednik 

Miro Benedejčič Lojze Fortuna 
inž. Stanislav Potrč Marjan Lenarčič 
Milica Opresnik Janez Zemljarič 
Franc Simonič 

ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA 

dr. Josip Globevnik, predsednik 
Savo sifrer, podpredsednik 

Anica Rajič inž. Franc Filipčič 
Borut Boh te Marjan Senk 
Bojan Cernjavič 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA SSRS 

Savo Sifrer, predsednik 
Borut Bohte, tajnik 

Ivan Bertoncelj 
inž. Bogdan Jesenko 
Franc Leskovec 

Mara Lukanc 
Srečko Rihtar 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO IN IZDELAVO PREDLOGOV ZA USKLADITEV 
OBSTOJEČIH REPUBLIŠKIH ZAKONOV IN DRUGIH REPUBLIŠKIH 

PREDPISOV Z NOVO USTAVO SRS 

Francka Strmole-Hlastec 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Predsednik: 
Tine Remškar 

Podpredsednik: 
Cveta Zorž 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENI PLAN IN FINANCE 

Miran Košmelj, predsednik 
Ludvik Golob, podpredsednik 

Zmaga Baje Ivan Lužovec 
Franc Klobučar Franc Virk 
inž. Franc Kumše 

ODBOR ZA SPLOŠNA GOSPODARSKA VPRAŠANJA 

Mirko Zlatnar, predsednik 
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 Truden 
Anton Rovtar 

Mitja Ribičič, predsednik 
dr. Josip Globevnik, podpredsednik 

Ivo Janžekovič 
Ivan Lužovec 
inž. Silvo Rozman 

Mitja Stupan 
Savo Sifrer 
Milan Znidaršič 

34 
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ODBOR ZA INDUSTRIJO IN PROMET 

Stane Dolenc, predsednik 
Tone Preložnik, podpredsednik 

Vera Čavnik 
inž. Miran Guzelj 
inž. Ivica Kavčič 

Ludvik Križman 
Hinko Wimmer 

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 Tomažin 
Ivica Jeršič 

ODBOR ZA ORGANIZACIJSKO-POLITICNA 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 

Marja Cerkovnik Miroslav Trunkelj 
Andrej Jermol Rudolf Vrčkovnik 
Ivo Janžekovič 

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA 

Adolf Arigler, predsednik 
Jakob 2en, podpredsednik 

Rudi Burgar Tone Preložnik 
Franc Leskovec 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Marja Cerkovnik, predsednik 
Ludvik Jerebic, podpredsednik 

Bruno Giachin Franc Zadravec 
Marija Plaveč 
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KOMISIJA ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE 

Julij Beltram, predsednik 
Anica Rajič, podpredsednik 

Ernest Eory 
Jelka Firbas 

Stanko Robnik 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

inž. Miran Guzelj 

GOSPODARSKI ZBOR 

Predsednik: 
Leopold Krese 

Podpredsednik: 
Tatjana Menna 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Savo Šifrer, predsednik 
Franc Leskovec, tajnik 

dr. Milica Bergant 
Jelka Firbas 

inž. rjogdan Jesenko 
Franc Lubej 

Milan Spolar, predsednik 
Tomaž Tomažič, podpredsednik 

Milan Bric 
Elka Grilc 
inž. Miloš Kobe 

inž. Franc Tesovnik 
inž. Ciril Zmahar 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

inž. Silvo Rozman, predsednik 
Tončka Rebek, podpredsednik 

Ignac Karničnik 
Jože Naraks 

Ivanka Sulgaj 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Srečko Rihtar, predsednik 
Andrej Lah, tajnik 

Helena Peček 
Riko Rižnar 
Ivanka Sulgaj 

PROSVETNO-KULTURNIZBOR 

Predsednik: 
Ivo Tavčar 

Podpredsednik: 
inž. Dora Jelenko 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Boris Mikoš, predsednik 
Truda Zoher-Durjava, podpredsednik 

Branko Babič Ive Subic 
Ivan Bertoncelj inž. Dane Tovornik ( 

Magda Malovrh 

inž. Jože Valentincic 
Stane Zupančič 

U 

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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SOCI ALNO-ZDRA VST VENI ZBOR 

Predsednik: 

dr. Ruža Segedin 

Podpredsednik: 

Miro Vesel 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

dr. Adolf Drolc, predsednik 
Minka Kovač, podpredsednik 

dr. Saša Cvahte Milica Sali 
dr. Polde Hladnik Janez Vari 
Vinko Kastelic 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Lidunka Kranjc, predsednik 
dr. Mirko Birsa, podpredsednik 

Stane Drobnič Fani Štravs 
Andrej Strniša 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Mara Lukanc, predsednik 
Marjan Senk, tajnik 

dr. Martin Benedik Vinko Kastelic 
dr. Mirko Birsa Lidunka Kranjc 
dr. Milica Gajšek-Zima 

ORGANIZACI JSKO-POLITICNI ZBOR 

Predsednik: 

Janez Hočevar 

Podpredsednik: 

Jože Eržen 
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ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Vlado Cerne, predsednik 
Vlado Grešnik, podpredsednik 

Marija Aljančič Franjo Turk 
Mirko Cepič Joško Saksida 
Vera Maselj 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Mirko Hegler, predsednik 
Danica Vogrinec, podpredsednik 

Martin Košir Miha Ravnik 
Joško Lojen 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Borut Bohte, predsednik 
Milan Znidaršič, tajnik 

Štefan Brumec. Joško Saksida 
Vlado Grešnik Mileva Veren 
Jože Dernovšek 

i 
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POSLANCI 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Antalič Štefan 
Arigler Adolf 
Avbelj Viktor 
Baje Zmaga 
Baraga Rafael 
Belopavlovič Niko 
Beltram Julij 
Benigar dr. Jože 
Bergant dr. Milica 
Bokša-Bac inž. Milena 
Brecelj dr. Marijan 
Brilej dr. Jože 
Budihna inž. Karmelo 
Burgar Rudi 
Butara Mihael 
Cerkovnik 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 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Jerebic Ludvik 
Jerman Riko 
Jermol Andrej 
Jerši6 Ivica 
Jesenko inž. Bogdan 
Kadunec Vladimir 
Kavčič inž. Ivica 
Klanjšček inž. Viktor 
Klinger Jože 
Klobučar Franc 
Kocijančič Boris 
Kočar Magda 
Kolarič Jože 
Korbar inž. Slavko 
Košmelj Miran 
Kotnik inž. Viktor 
Kozel Katica 
Krivec inž. Lucijan , 
Križman Ludvik 
Križnik inž. 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 
Škarja-Skerget dr. Meta 
Štrukelj Slavko 
Teppey Jožica 
Tomažin Dominik 
Tomšič Vida 
Tramšek Jože 
Truden Anton 
Trunkelj Miroslav 
Vaj d Vida 
Verdev Bogo 
Virk Franc 
Volk Stane 
Vošnjak Mitja 
Vrčkovnik Rudolf 
Wimmer Hinko 
Zadravec Branko 
Zadravec Franc 
Zagore Ignac 
Zlatnar Mirko 
Zupančič Viktor 
2en Jakob 
Zevart Janko 
Znidar Janez 
Zorž Cveta 

v 
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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 J usta 
Krebs Franc 
Krese Leopold 
Kruhar Ema 
Lah Andrej 
Medvešček Milan 
Melavc Dane 
Menna Tatjana 
Mihelič inž. Franc 
Muhar Tinka 
Naraks Jože 
Okrožnik Teodor 
Palčič Romana 
Peček Helena 
Perenič Ivan 
Peršak Ivo 
Plos Anton 
Rebek Tončka 
Rebernik Leopold 
Rihtar Srečko 
Rižnar Riko 
Rome Dragica 
Rozman inž. Silvo 
Rupreht Uroš 

Sila Robert 
Siter Ivan 
Sivec Jože 
Skulj inž. Saša 
Stanonik jože 
Skerlak Franc 
Šnajder Jože 
Šoba Zora 
Spolar Milan 
Sulgaj Ivanka 
Šuštar Janez 
Tesovnik inž. Franc 
Tomažič Tomaž 
Tomše inž. Bogo 
Umnik Ivan 
Uršič Ciril 
Valentinčič inž. Jože 
Vilčnik Danica 
Zaviršek Franc 
Zidar inž. Milovan 
Zupančič Stane 
Zmahar inž. Ciril 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Babič Branko 
Batič Stojan 
Bertoncelj Ivan 
Borovac Milena 
Božič Mi j a 
Bukovec Vilma 
Cvetko Ciril 
Cernjavič Bojan 
Debeljak Marjan 
Det)ič Dane 
Fakin Stojan 
Fusilli Leo 
Gombač Branko 
Gorčan Ludvik 
Gorjanc inž. Ferdo 
Grčar Anton 
Horvat Anton 
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Aranjoš Andrej 
Benedik dr. Martin 
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Cvahte dr. Saša 
Cepar Silva 
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Drolc dr. Adolf 
Gajšek-Zima dr. Milica 
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Gradišar Vida 
Gradišnik Milan 
Grahek mr. ph. Branko 
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Gruden Zdravko 
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Ileršič Vinko 
Jare Franc 
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Ješovnik Raj ko* 
Jug Gojko 
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Kastelic VinVo 
Keršič Mišo 
Klemenčič Maks 
Koritnik Jože 
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Markelj Antonija 
Miloradovič Marija 
Mlinarič Majda 
Mugerli Stane 
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Pavlica Zlatko 
Petrič dr. Marko 
Petrovčič Marjan 
Pire dr. Bojan 
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Pukl Mirko 
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Semerl Jožica 
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Sterlekar Minka 
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Strniša Andrej 
Suhadolnik Jožica 
Šabjan Štefan 
Šali Milica 
Ščuka dr. Zorko 
Šegedin dr. Ruža 
Šenk Marjan 
Šile Jože 
Štelcl Jože 
Štraser Oto 
Štravs Fani 
Šuc Fanika 
Vari Janez 
Vesel Mirko 
Zakrajšek Anton 

ORG ANIZ ACI JSKO-POLITlCNI ZBOR 

Aljančič Marija 
Bizjak Stane 
Bizjak Vladimir 
Bohte Borut 
Brumec Štefan 
Budna Stane 
Cer jak Silva 
Cepič Mirko 
Cerne Vlado 
Grešnik Vlado 

Dernovšek Jože 
Divjak Stane 
D j uric Tončka 
Eržen Jože 
Ferš Štefan 
Florjančič Tone 
Gregorič .Anton 
Gyerek Elizabeta 
Hegler Mirko 
Hočevar inž. Branko 

Hočevar Janez 
Holc Ivan 
Hribar Frančiška 
Jagodič Vinko 
Kambič Ciril 
Kikec Alojz 
Klanšek Maks 
Kočevar Franc 
Kolmančič Jože 
Korber inž. Branko 

Odpoved mandatu po 109. členu poslovnika. 
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Kos Jolanda 
Košir Martin 
Kotar Alojz 
Kranjc Nada 
Kržišnik inž. Marko 
Kukovec Milan 
Lanščak Janez 
Legan inž. Jože 
Levstek Vili 
Lojen Joško 
Mahnič Lado 
Maselj Vera 
Masten Danilo 

Mirt Jože 
Mravljak Peter 
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Sukič Terezija 
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Žagar Anton 
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Znidaršič Milan 

POSLANCI, IZVOLJENI V ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ 

za štiriletno mandatno dobo: 

dr. Jože Brilej Mitja Ribičič 
Miha Marinko Vida Tomšič 
Franc Popit 

za dvoletno mandatno dobo: 

inž. Milena Bokša-Bac Jože Lončarič 
Jože Fende • Matija Maležič 
inž. Veljko Križnik 

IZVRSNI SVET SKUPŠČINE SRS 

Janko Smole 

Predsednik: 
Viktor Avbelj 

Podpredsednika: 

Člani: 

Rudi Cačinovič 
Slavko Furlan 
Ludvik Gabrovšek 
Majda Gaspari 

Beno Zupančič 

Riko Jerman 
Vladimir Kadunec 
Boris Kocijančič 
inž. Viktor Kotnik 
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USTAVNO SODISCE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Vladimir Krivic 

Člani: 

Milan Apih, Jože Borštnar, dr. Darko Cernej, Milko Goršič, Jože Pavličič, 
dr. Miha Potočnik, Mira Svetina, inž. Pavle Žaucer. 

VRHOVNO SODISCE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Lojze Piškur 

Člani: 

dr. Vilko Androjna, Stanislava Brezar, Jože Cerne, Albin Dobrajc, Matej Dol- 
ničar, Alojz Hartman, Stanko Hribar, Karel Kirn, Jože Kobal, Karel Košenina, 
Henrik Kužnik, Karel Mejak, dr. Franjo Omladič, Alojz Peric, Niko Pogačar, 
Marko Simčič, Franc Sok, dr. Jakob Svet, Jože Šegedin, Alojz Smid, Albin 

Torelli, Martin Zalik. 

VIŠJE GOSPODARSKO SODISCE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Jože Pernuš 

Člani: 

dr. Ivan Dougan, Dušan Jaklič, dr. Ciril Jurca, Stane Kovač, dr. Marjan Mehle, 
Franc Spendal, dr. Anton Vidic. 
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